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ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

วิทยากรผู�บรรยาย

ดร.สุพจน� นาคสวัสดิ์
วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข�อการฝ�กอบรม
1. 10 เหตุผลทําไมตอง Work from Home
2. หลักการพื้นฐานของ Work from Home

2.1 ประเภทของ Work from Home ทางเลือกที่บริษัทสามารถเลือกใช
ใหเหมาะสม
- แบบถาวร/แบบปกติประจํา/แบบชั่วคราว/ตามโอกาส/แบบจางทําของ

2.2 องคประกอบหลักของ Work from Home ที่ตองพิจารณากอนดําเนินการ
2.3 องคประกอบเสริมสําหรับ Work from Home

-  Work from Home Checklist/Work from Home กับกฎหมายแรงงาน
ที่ควรรู/บทบาทของ HR และผูจัดการสําหรับ Work from Home 

3. ทํา Work from Home ใหเวิรกและเปนกลยุทธไดอยางไร
3.1 เริ่มจาก Mindset ของผูบริหาร/พนักงาน และนโยบายที่ถูกตองและชัดเจน
3.2 การกําหนดเวลาทํางานและประเมินผลงาน (แจกฟรี! 

ตัวอยางสัญญาจาง แบบ Work from Home)
3.3 การบังคับบัญชาและบริหารวินัยในการทํางาน เชน การลางาน
3.4 การจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ
3.5 การจัดประชุมและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
3.6 การใหคาตอบแทน/การเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง (แจกฟรี! 

ตัวอยางหนังสือยินยอมเปลี่ยนสภาพการจาง)
ฯลฯ

4. แจกฟรี!!! ตัวอยางแบบฟอรมตาง ๆ สําหรับ Work from Home และคูมือ
นโยบาย Work from Home (ลอกเอาไปใชไดเลย ไมตองมัวเสียเวลา)

5. ถาม – ตอบ
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Work from Home
อย�างไรให�เวิร�ก

จัดการ
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Work from Home Guide 
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