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การดูแล พนักงานใหม่ด้วย

ONBOARDING

PROGRAM

ONBOARDING PROGRAM เป็ นกระบวนการดูแล

พนักงานใหม่ เพื่อให้ ตอบโจทย์องค์กรว่า

� ท�ำอย่างไรพนักงานที่รับเข้ ามาใหม่จะเรี ยนรู้งาน
กระบวนการท�ำงาน และบทบาทหน้ าที่ของตนใน
องค์กรได้ เร็ ว
� ท�ำอย่างไรจึงจะจูงใจและรักษาพนักงานใหม่ และ
ท�ำให้ พวกเขามองเห็นเส้ นทางเติบโตในสายอาชีพ
ของตนได้
การจัดกระบวนการสอนงาน พัฒนา และฝึ กอบรม
ให้ มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จะท�ำให้ ม่ ันใจได้ ว่า
พนักงานใหม่ จะได้ รับการดูแล สอนงานครบถ้ วนและ
มีคุณภาพ พร้ อมจะเข้ าสู่ระบบและเติบโตไปกับองค์ กร
ดังค�ำกล่าวที่วา่ “When you grow, our company
grows too”

เรียน
ออนไลน์
ผ่ านโปรแกรม

วัตถุประสงค์ (Objective)
� เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจความส�ำคัญของการดูแลและ
พัฒนาพนักงานใหม่ให้ เติบโตไปพร้ อม ๆ กับความ
ก้ าวหน้ าขององค์กร
� เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเรี ยนรู้แนวทางในการเตรี ยม
ความพร้ อมก่อนการเริ่ มงานใหม่ และสามารถน�ำไป
ด�ำเนินการได้ จริ งอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
� เพื่อเป็ นการจูงใจพนักงานและลดปั ญหาการลาออก

หลักสูตรนี้เหมาะส�ำหรับ
� ผู้จดั การ, หัวหน้ างาน และเจ้ าหน้ าที่ HR ที่รับผิดชอบงาน
ด้ านการเรี ยนรู้และฝึ กอบรม
� ผู้จดั การ, หัวหน้ างาน (สามารถเข้ าร่วมได้ ทกุ หน่วยงาน)

พิเศษ เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
รับหนังสือ

“รู้ไว้..ก่อนเริ่มงาน”

ราคา 170 บาท ฟรี 1 เล่ม

22

รุ่นที่
มอบวุฒิบัตร

วิทยากร

อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
วิทยากรและที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประสบการณ์

yy ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
บริ ษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จ�ำกัด / ศูนย์การค้ าเมกาบางนา
yy ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอปอร์ เรชัน่ (มหาชน) จ�ำกัด
yy ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริ ษัท สนุกออนไลน์ จ�ำกัด
yy ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริ ษัท อลิอนั ซ์ ซีพี ประกันวินาศภัย จ�ำกัด
yy ผู้ชว่ ยผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริ ษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

เวลา 09.00-16.00 น. (เปิด Login 08.00 น.)

อัตราค่าอบรมท่านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
โปรดช�ำระเงินก่อนวันที่ 20 เม.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

ONBOARDING

หัวข้อการฝึกอบรม

ความส�ำคัญของการจัดเตรี ยมแผนรองรั บพนักงานใหม่ bb
ฉันไม่เดียวดาย เพราะฉันมีพเ่ี ลีย้ งคอยดูแล
bb
ปั ญหาหลัก ๆ ด้านทรัพยากรบุคคล
พี่เลีย้ งมีความส�ำคัญอย่ างไร
bb
อัตราการลาออกของพนักงานและสาเหตุ

bb
ท�ำไมต้องมีพเ่ี ลีย้ ง ตอบค�ำถาม “เป็ นพีเ่ ลีย้ งแล้วได้อะไร ดียงั ไง”
bb
บทบาทและหน้าทีข่ องพีเ่ ลีย้ ง
bb
การสร้างพีเ่ ลีย้ งทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

แนวทางในการจัดท�ำ Onboarding Program

bb
องค์ประกอบหลักและปั จจัยทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงในการจัดท�ำ
Onboarding Program
bb
ผูร้ บั ผิดชอบและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำ
Onboarding Program
bb
การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan)
bb
เอกสารส�ำคัญทีต่ อ้ งเตรียมล่วงหน้า

การประเมินและติดตามผล

bb
Success Factor และการน�ำค่านิยม (Core Values)
มาประยุกต์ใช้
bb
วิธกี ารประเมินผล

ตัวอย่ างคู่มือส�ำหรั บพนักงานใหม่ และแบบฟอร์ มต่ าง ๆ

ขัน้ ตอนของ Onboarding Program

bb
คูม่ อื ส�ำหรับพนักงานใหม่
bb
แบบฟอร์มเมือ่ ต้องพบกับ CEO
bb
ตารางการฝึกอบรมและบันทึกผล
bb
แบบฟอร์มและติดตามผล Review Form
bb
แบบฟอร์มส�ำหรับการเรียนรูง้ านกับหน่วยงานต่าง ๆ (ตัวอย่าง)

bb
แผนระยะสัน้ 3 เดือนแรก (Foundation Level)
bb
แผนระยะยาว (Advance level) และความสัมพันธ์กบั
แผนพัฒนาอาชีพ (Career Path Development Plan)

สิ่งที่บรรจุอยู่ใน Onboarding Program

bb
การต้อนรับอย่างอบอุน่ “คุณเป็ นคนส�ำคัญของเรา”
bb
กระทบไหล่ผบู้ ริหารสูงสุด
bb
เรียนรูค้ า่ นิยมขององค์กร
bb
ท�ำความรูจ้ กั ธุรกิจของเรา เยีย่ มชมสถานที่ เรียนรู้
การท�ำงานของหน่วยงานต่าง ๆ

Workshop 1 : “ออกแบบแผนการเรี ยนรู้ในช่วง 3 เดือนแรกของการท�ำงาน”
ฝึ กปฏิบตั กิ �ำหนดหัวข้ อการเรี ยนรู้ส�ำหรับพนักงานในช่วง 3 เดือนแรก
Workshop 2 : “ออกแบบแนวทางในการประเมินผล”
ฝึ กปฏิบตั ิ ก�ำหนด Success Factor และการน�ำมาประเมินผล

หลักสูตรฝึ กอบรม “การดูแลพนักงานใหม่ ด้วย Onboarding Program รุ่ นที่ 22” (วันที่ 23 เม.ย. 2564)
1. *ชื่อ-นามสกุล.............................................................................

2. *ชื่อ-นามสกุล.............................................................................

*ต�ำแหน่ง...................................................................................

*ต�ำแหน่ง...................................................................................

E-mail...............................................มือถือ..............................

E-mail...............................................มือถือ..............................

*ข้อมูลนีอ้ าจเปิ ดเผยให้กบั วิ ทยากรเพือ่ ประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผูเ้ รี ยน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�ำหรั บออกใบก�ำกับภาษี
บริ ษัท................................................................................. เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี .............................................สาขา.................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................. โทรศัพท์ ............................................. ต่อ.................. โทรสาร....................................
ผู้ตดิ ต่อ..................................................................... E-mail........................................................................มือถือ.......................................
กรุ ณาช�ำระค่ าฝึ กอบรมก่ อนวันงาน

โอนเงิน หรื อเช็คขีดคร่อมในนาม บริ ษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรื อ HR Center Co., Ltd.
� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727 � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647 � ธนาคารกรุงศรี อยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่ าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ ามี) ผู้โอนเงินจะต้ องเป็ นผู้ชำ� ระที่ธนาคาร หรื อช�ำระเพิ่มที่หน้ างาน
� เมื่อช�ำระเงินแล้ ว โปรด e-mail ส�ำเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริ ษัทฯ ก่อนวันฝึ กอบรม
� เอกสารหักภาษี ณ ที่จา่ ย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาให้ ก่อนวันอบรม
บริ ษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรี ฑา 15 ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวงทับช้ าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจ�ำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชิกหรื อส�ำรองที่น่ ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่ าฝึ กอบรมรวมเอกสารแล้ ว (ราคาต่ อ 1 ท่ าน)

