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วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร�ที่ 17 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-16.30 น. (เปด Login 08.00 น.)

ONBOARDING PROGRAM เปนกระบวนการดูแล
พนักงานใหม เพ่ือใหตอบโจทยองคกรวา
ทําอยางไรพนักงานท่ีรับเขามาใหมจะเรียนรูงาน 

กระบวนการทํางาน และบทบาทหนาท่ีของตนใน
องคกรไดเร็ว

ทําอยางไรจึงจะจูงใจและรักษาพนักงานใหม และ
ทําใหพวกเขามองเห็นเสนทางเติบโตในสายอาชีพ
ของตนได

การจัดกระบวนการสอนงาน พัฒนา และฝกอบรม
ใหมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จะทําใหม่ันใจไดวา 
พนักงานใหมจะไดรับการดูแล สอนงานครบถวนและ
มีคุณภาพ พรอมจะเขาสูระบบและเติบโตไปกับองคกร 
ดังคํากลาวท่ีวา “When you grow, our company 
grows too”

วัตถุประสงค� 

เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจความสําคัญของการดูแลและ
พัฒนาพนักงานใหมใหเติบโตไปพรอม ๆ กับความ
กาวหนาขององคกร

เพ่ือใหผูเขาอบรมเรียนรูแนวทางในการเตรียม
ความพรอมกอนการเร่ิมงานใหม และสามารถนําไป
ดําเนินการไดจริงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

เพ่ือเปนการจูงใจพนักงานและลดปญหาการลาออก

วิทยากร

อาจารย�พรรษมณฑ� พัฒนกิจเรือง
วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประสบการณ
 ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ 

บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท จํากัด / ศูนยการคาเมกาบางนา
 ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท เอเชียซอฟท คอปอรเรชั่น (มหาชน) จํากัด
 ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท สนุกออนไลน จํากัด
 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล

บริษัท อลิอันซ ซีพี ประกันวินาศภัย จํากัด
 ผูชวยผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล

บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จํากัดพิเศษ

ผู�เข�าหลักสูตรนี้จะได�รับหนังสือ 

“รู�ไว�..ก�อนเร่ิมงาน” 
ราคา 170 บาท ฟรี 1 เล�ม

พิ

ผู�เข

“รู�
รา

รุ�นท่ี 2424
มอบวุฒิบัตร

การดูแล พนักงานใหม�ด�วย

ONBOARDING
PROGRAM

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูจัดการ, หัวหนางาน และเจาหนาท่ี HR ที่รับผิดชอบงาน

ดานการเรียนรูและฝกอบรม
ผูจัดการ, หัวหนางาน (สามารถเขารวมไดทุกหนวยงาน)

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวันท่ี 10 ธ.ค. 2564 เพ่ือรับเอกสารก�อนการบรรยาย

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข�าอบรม 1 ท�าน ฟรี 1 ท�าน



ความสําคัญของการจัดเตรียมแผนรองรับพนักงานใหม
 ปญหาหลัก ๆ ดานทรัพยากรบุคคล 
 อัตราการลาออกของพนักงานและสาเหตุ

แนวทางในการจัดทํา Onboarding Program
 องคประกอบหลักและปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการจัดทํา 

Onboarding Program
 ผูรับผิดชอบและบุคคลที่เก่ียวของกับการจัดทํา 

Onboarding Program
 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
 เอกสารสําคัญที่ตองเตรียมลวงหนา

ขั้นตอนของ Onboarding Program 
 แผนระยะสั้น 3 เดือนแรก (Foundation Level)
 แผนระยะยาว (Advance level) และความสัมพันธกับ
แผนพัฒนาอาชีพ (Career Path Development Plan)

สิ่งท่ีบรรจุอยูใน Onboarding Program
 การตอนรับอยางอบอุน “คุณเปนคนสําคัญของเรา”
 กระทบไหลผูบริหารสูงสุด
 เรียนรูคานิยมขององคกร
 ทําความรูจักธุรกิจของเรา เยี่ยมชมสถานที่ เรียนรู
การทํางานของหนวยงานตาง ๆ

 ฉันไมเดียวดาย เพราะฉันมีพี่เลี้ยงคอยดูแล
พี่เลี้ยงมีความสําคัญอยางไร
 ทําไมตองมีพี่เลี้ยง ตอบคําถาม “เปนพี่เลี้ยงแลวไดอะไร ดียังไง”
 บทบาทและหนาท่ีของพี่เลี้ยง
 การสรางพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ

การประเมินและติดตามผล
 Success Factor และการนําคานิยม (Core Values) 
มาประยุกตใช
 วิธีการประเมินผล

ตัวอยางคูมือสําหรับพนักงานใหม และแบบฟอรมตาง ๆ 
 คูมือสําหรับพนักงานใหม
 แบบฟอรมเมื่อตองพบกับ CEO
 ตารางการฝกอบรมและบันทึกผล
 แบบฟอรมและติดตามผล Review Form
 แบบฟอรมสําหรับการเรียนรูงานกับหนวยงานตาง ๆ (ตัวอยาง)

Workshop 1 : “ออกแบบแผนการเรียนรูในชวง 3 เดือนแรกของการทํางาน”
ฝกปฏิบัติกําหนดหัวขอการเรียนรูสําหรับพนักงานในชวง 3 เดือนแรก
Workshop 2 : “ออกแบบแนวทางในการประเมินผล”
ฝกปฏิบัติ กําหนด Success Factor และการนํามาประเมินผล

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “การดูแลพนักงานใหมดวย Onboarding Program รุนท่ี 24” (วันท่ี 17 ธ.ค. 2564)

หัวข�อการฝ�กอบรม

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงานโอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091
คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


