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หัวข้ออบรม 
วิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการดูแลบุคลากร 
• ทิศทางและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
• กลยทุธ์และแนวทางในการรับมือกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
 
กรณีศึกษาองค์กรตัวอย่าง 
• ตวัอยา่งการดแูลและสร้างความผกูพนัพนกังานตอ่องค์กร 
• วิธีการลดช่องวา่งระหว่างพนกังานเก่ากบัพนกังานใหม่ 
 
รูปแบบและกิจกรรมเพ่ือดูแลและสร้างความผูกพันพนักงานใหม่ต่อองค์กร 
• โปรแกรมการดแูลพนกังานใหม ่(Onboarding Program) 
• การจดักิจกรรมเพื่อสนบัสนนุ ช่ืนชม และให้รางวลั 
• การเช่ือมโยงเคร่ืองมือดจิิตอลและเทคโนโลยีกบัการดแูลพนกังานใหม่ 
• วิธีการท าให้การปฐมนิเทศมีความนา่สนใจ สนกุสนานอยา่งสร้างสรรค์ 
 
การพัฒนาระบบพี่เลีย้งในองค์กร 
• เหตผุลท่ีควรท าระบบพ่ีเลีย้งในองค์กร 
• บทบาทและหน้าท่ีของพี่เลีย้ง 

รูปแบบการอบรม 
ทฤษฎี 35% เวิร์คช็อป 65% 

บรรยายโดย 
อาจารย์พรรษมณฑ์ พฒันกิจเรือง ผู้ เช่ียวชาญด้านระบบการพฒันาองค์กรและบคุลากร 

21 มกราคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น. 
ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี (BTS ชอ่งนนทรี) 

อตัรา 6,000 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
สมคัร 3 ทา่นขึน้ไปตอ่องค์กร ลด 10% 
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ประวัตวิทิยากร 
อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง  
 
ปัจจุบัน  
ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาองค์กรและบคุลากร  
 
การศึกษา  

 ปริญญาตรี สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 Mini -MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ประสบการณ์การท างาน  
 ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ (ศนูย์การค้าเมกาบางนา)  

 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ (บริษัท เอเชียซอฟท์ (มหาชน) จ ากดั)  

 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ (บริษัท สนกุออนไลน์ จ ากดั)  

 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล (บริษัท อลอินัซ์ ซ.ีพี. ประกนัวินาศภยั จ ากดั)  

 ผู้ช่วยผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล (บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จ ากดั)  

 ที่ปรึกษาด้านการพฒันาระบบงาน HR  

 ที่ปรึกษาด้านการพฒันาระบบ Career Path  

 
วิทยากรหลกัสูตรต่างๆ อาท ิ 

 Happy Workplace การสร้างองค์กรแหง่ความสขุ  

 คา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร สูก่ารน าไปใช้จริง  

 การจดักิจกรรมสร้างความผกูพนัพนกังาน Engagement Activities  

 การดแูลพนกังานใหมด้่วย Onboarding Program  

 การดแูลให้พนกังานให้ท างานดีและอยูน่าน  

 Career Path Development แผนพฒันาสายอาชีพให้ได้ผล  

 การพฒันาบคุลากรด้วย IDP สูค่วามส าเร็จและเติบโตในองค์กร  

 Positive Thinking คิดบวก ท างานก็ได้ผล คนก็เป็นสขุ  
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 ปฏิบตัิการ HR New Gen  

 HR for Non HR การบริหารทรัพยากรบคุคลส าหรับผู้จดัการ  

 การพฒันา Competency ของบคุลากร  

 การบริหารและการประเมินผลงานด้วย KPI อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 Performance Development พฒันาผลงานอยา่งไรให้เห็นผล  

 One on One การพดูคยุแบบตวัตอ่ตวัเพื่อบริหารและพฒันาคน  

 เทคนิคการให้ feedback ลกูน้องอยา่งมีศิลปะ  

 เทคนิคการสมัภาษณ์ด้วย Competency Based Interview (CBI)  

 กลยทุธ์การบริหารและพฒันาคน Gen Y  

 เทคนิคการท างานเป็นทีม  

 การเตรียมพร้อมก่อนสมคัรงาน  

 การบริหารและพฒันาคนไอท ี 

 การพฒันาทกัษะของผู้จดัการสูค่วามเป็นมืออาชีพ  

 การพฒันาทกัษะของหวัหน้างานสูภ่าวะความเป็นผู้น าองค์กร  
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แผนท่ีโรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี) 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน 08-6313-1903 
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กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2

** อัตราค่าอบรม 3 ท่านขึน้ไป ลด 10% **

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดือนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

แจ้
งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี ้

คณุวรางคณา  ไชยเผือก (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
warangkana_cha@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยู่ส าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชัน้ที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 6,420 บาท

อตัรา 6,000 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 420 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 6,240 บาท

อตัรา 6,000 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 420 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 180 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

การช าระค่าอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจอง

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


