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ONBOARDING PROGRAM เป็นกระบวนการดแูล

พนกังานใหม ่เพ่ือให้ตอบโจทย์องค์กรวา่

�	ท�าอยา่งไรพนกังานท่ีรับเข้ามาใหมจ่ะเรียนรู้งาน 
กระบวนการท�างาน และบทบาทหน้าท่ีของตนใน
องค์กรได้เร็ว

�	ท�าอยา่งไรจงึจะจงูใจและรักษาพนกังานใหม ่และ
ท�าให้พวกเขามองเหน็เส้นทางเติบโตในสายอาชีพ

ของตนได้

การจดักระบวนการสอนงาน พฒันา และฝึกอบรม 
ให้มีความชดัเจนและมีประสทิธิภาพ จะท�าให้ม่ันใจได้ว่า 
พนักงานใหม่จะได้รับการดแูล สอนงานครบถ้วนและ 
มีคุณภาพ พร้อมจะเข้าสู่ระบบและเตบิโตไปกับองค์กร 
ดงัค�ากลา่วท่ีวา่ “When you grow, our company  
grows too”

วัตถุประสงค์ (Objective) 

�	เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจความส�าคญัของการดแูลและ

พฒันาพนกังานใหมใ่ห้เตบิโตไปพร้อม ๆ กบัความ

ก้าวหน้าขององค์กร

�	เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเรียนรู้แนวทางในการเตรียม 

ความพร้อมก่อนการเร่ิมงานใหม ่และสามารถน�าไป

ด�าเนินการได้จริงอยา่งเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ

�	เพ่ือเป็นการจงูใจพนกังานและลดปัญหาการลาออก

วิทยากร

อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
วิทยากรและท่ีปรึกษาด้านการพฒันาทรัพยากรบคุคล

ประสบการณ์
	� ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และธรุการ  

บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จ�ากดั / ศนูย์การค้าเมกาบางนา
	� ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธรุการ 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอปอร์เรชัน่ (มหาชน) จ�ากดั
	� ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธรุการ 

บริษัท สนกุออนไลน์ จ�ากดั
	� ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

บริษัท อลอินัซ์ ซีพี ประกนัวินาศภยั จ�ากดั
	� ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จ�ากดัพิเศษ

รับหนังสือ  
“รู้ไว้..ก่อนเริ่มงาน”  
ราคา 170 บาท ฟรี 1 เล่ม

รุ่นที่ 22
มอบวุฒิบัตร

การดูแล พนักงานใหม่ด้วย

ONBOARDING
PROGRAM

หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับ
�	ผู้จดัการ, หวัหน้างาน และเจ้าหน้าท่ี HR ท่ีรับผิดชอบงาน

ด้านการเรียนรู้และฝึกอบรม
�	ผู้จดัการ, หวัหน้างาน (สามารถเข้าร่วมได้ทกุหนว่ยงาน)

อัตราค่าอบรมท่านละ

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



ONBOARDINGONBOARDING
ความส�าคัญของการจดัเตรียมแผนรองรับพนักงานใหม่
	b ปัญหาหลกั ๆ ดา้นทรพัยากรบุคคล 

	b อตัราการลาออกของพนกังานและสาเหตุ

แนวทางในการจดัท�า Onboarding Program
	b องคป์ระกอบหลกัและปัจจยัทีต่อ้งค�านึงถงึในการจดัท�า  

Onboarding Program

	b ผูร้บัผดิชอบและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท�า  

Onboarding Program

	b การจดัท�าแผนปฏบิตักิาร (Action Plan)

	b เอกสารส�าคญัทีต่อ้งเตรยีมลว่งหน้า

ขัน้ตอนของ Onboarding Program 
	b แผนระยะสัน้ 3 เดอืนแรก (Foundation Level)

	b แผนระยะยาว (Advance level) และความสมัพนัธก์บั 

แผนพฒันาอาชพี (Career Path Development Plan)

สิ่งที่บรรจุอยู่ใน Onboarding Program
	b การตอ้นรบัอยา่งอบอุน่ “คณุเป็นคนส�าคญัของเรา”

	b กระทบไหลผู่บ้รหิารสงูสดุ

	b เรยีนรูค้า่นิยมขององคก์ร

	b ท�าความรูจ้กัธรุกจิของเรา เยีย่มชมสถานที ่เรยีนรู ้

การท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ

	b ฉนัไมเ่ดยีวดาย เพราะฉนัมพีีเ่ลีย้งคอยดแูล

พี่เลีย้งมีความส�าคัญอย่างไร
	b ท�าไมตอ้งมพีีเ่ลีย้ง ตอบค�าถาม “เป็นพีเ่ลีย้งแลว้ไดอ้ะไร ดยีงัไง”

	b บทบาทและหน้าทีข่องพีเ่ลีย้ง

	b การสรา้งพีเ่ลีย้งทีม่คีณุภาพ

การประเมนิและตดิตามผล
	b Success Factor และการน�าคา่นิยม (Core Values)  

มาประยกุตใ์ช้

	b วธิกีารประเมนิผล

ตวัอย่างคู่มือส�าหรับพนักงานใหม่ และแบบฟอร์มต่าง ๆ 
	b คูม่อืส�าหรบัพนกังานใหม่

	b แบบฟอรม์เมือ่ตอ้งพบกบั CEO

	b ตารางการฝึกอบรมและบนัทกึผล

	b แบบฟอรม์และตดิตามผล Review Form

	b แบบฟอรม์ส�าหรบัการเรยีนรูง้านกบัหน่วยงานต่าง ๆ (ตวัอยา่ง)

Workshop 1 : “ออกแบบแผนการเรียนรู้ในชว่ง 3 เดือนแรกของการท�างาน”
ฝึกปฏิบตักิ�าหนดหวัข้อการเรียนรู้ส�าหรับพนกังานในชว่ง 3 เดือนแรก
Workshop 2 : “ออกแบบแนวทางในการประเมินผล”
ฝึกปฏิบตัิ ก�าหนด Success Factor และการน�ามาประเมินผล

หลักสูตรฝึกอบรม “การดแูลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program รุ่นที่ 22” (วันที่ 23 เม.ย. 2564)

หัวข้อการฝึกอบรม

1.  *ช่ือ-นามสกลุ ............................................................................

*ต�าแหนง่ ..................................................................................

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

2.  *ช่ือ-นามสกลุ ............................................................................

*ต�าแหนง่ ..................................................................................

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

*ขอ้มูลนีอ้าจเปิดเผยใหก้บัวิทยากรเพือ่ประโยชน์ในการปรบัหลกัสูตรใหเ้หมาะกบัผูเ้รียน

ช่ือและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตวัผู้ เสียภาษี ............................................สาขา ................................

ท่ีอยู ่ ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธรุกิจ ............................................................ โทรศพัท์  ............................................ ตอ่.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซน็เตอร์ จ�ากดั หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ี 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เลขท่ี 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิ (ถ้ามี) ผู้โอนเงนิจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เม่ือช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบช่ืุอองค์กร ช่ือหลกัสตูร มาท่ีบริษัทฯ ก่อนวนัฝึกอบรม  

� เอกสารหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ตวัจริง กรุณาสง่ไปรษณีย์ลงทะเบยีนมาให้ก่อนวนัอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซน็เตอร์ จ�ากดั (ส�านกังานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทบัช้าง เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10250  
เลขท่ีประจ�าตวัผู้ เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลกัสตูรยืนยนัการจดัอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นเงินในทกุกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


