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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การสรา้งความผกูพนัตอ่องคก์ร ที�ผูบ้รหิารและ HR ทําไดด้ว้ยตนเอง  
(Employee Engagement in Practice)  

(Function Matrix and Job Description) 
 
 
 
 

วทิยากร: อาจารย ์ธนุเดช ธาน ี
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีGไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั Lนนําหลายแหง่ จากประสบการณ์การทํางานในองคก์รชั Lนนํากวา่ 24 ปี 

 
 

20 กมุภาพนัธ ์2563 
09.00 -16.00 น. 

           ** โรงแรม อไรซ ์สขุมุวทิ26  (ใกล ้BTS พรอ้มพงษ)์    
                                       *สถานทีGจัดสมัมนาอาจเปลีGยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
           ถา่ยทอดจากประสบการณ์จรงิของวทิยากรในชว่งวกิฤตชวีติการทํางานทีGสหภาพแรงงานกว่า 800 ชวีติ
เตรยีมล่ารายชืGอขบัไล่ออกจากตําแหน่งผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล พนักงานจะไมใ่หค้วามร่วมมอืในการทํางาน มี
การปล่อยขา่วจะหยดุประทว้งจนวุน่วาย พนักงานไมไ่วว้างใจบรษัิท หรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรอืผูบ้รหิาร จนถงึขั Lน
เจา้ของกจิการไม่มัGนใจในการผลติ  CEO ถงึขั Lนออกปากวา่อาจจะมกีารยา้ยฐานการผลติไปขา้มจังหวัดไปอกีสาขา
หนึGง  
          ถา้ทา่นและองคก์รของทา่นกําลังเผชญิกบัปัญหาหรอืสถานการณ์เหล่านีL แต่ธรุกจิยังตอ้งกา้วเดนิไปขา้งหนา้ 
เพืGอตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ และพัฒนากลยุทธใ์นการแขง่ขันทางธรุกจิ  ทา่นจะบรหิารจัดการอยา่งไร?       
         หลักสตูรนีLมคํีาตอบกึGงสตูรสําเร็จทีGจะชว่ยทา่นสามารถสรา้งความผูกพันในองคก์รไดด้ว้ยตนเอง โดยไมต่อ้ง
จา้งทีGปรกึษา  ทีGวทิยากรสามารถพลกิสถานการณ์มาลอ้มรั Lวหัวใจพนักงานสรา้งความผกูพันพนักงานไดภ้ายใน 3 
เดอืน และ Output ดา้น Productivity เพิGมขึLน Complain ลดลง Turn Over ลดลง ดัชนคีวามสขุของพนักงานเพิGม
สงูขึLนภายใน 6 เดอืน 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืGอเป็นการเสรมิสรา้ง ความรู ้ความเขา้ใจ เกีGยวกบัแนวคดิ หลักการ ขั Lนตอน และเทคนคิของการสรา้งความ
ผกูพันในองคก์รทีGทําไดด้ว้ยตนเอง 

2. เพืGอเป็นการเสรมิสรา้ง ความรู ้ความเขา้ใจ เกีGยวกบักระบวนและแผนงานการสรา้งความผูกพันในองคก์ร 
3. สามารถคน้หาเหตุผลทีGบคุลากรอยากอยูอ่ยากทํางานกบัองคก์ร และเหตผุลทีGพนักงานอยากไปจากองคก์ร 
4. สามารถสรา้งความผูกพันในองคก์รแบบง่ายๆ ไดด้ว้ยตนเองภายหลังการสัมมนา 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
     สว่นที� 1 : แนวคดิและความหมายของการสรา้งความผกูพนัตอ่องคก์ร 

• Case Study เรืGองเล่าจากเหตุการณว์กิฤตการทํางาน 
• อาการของปัญหาความไม่ผกูพันตอ่องคก์ร 
• แนวคดิในการบรหิารความสขุความผูกพันตอ่องคก์ร 
• ลักษณะของคนทีGมคีวามสขุในการทํางาน 

     สว่นที� 2 : สรา้งความผกูพนัแลว้...บคุลากร หนว่ยงาน และองคก์รไดป้ระโยชนอ์ะไรบา้ง ? 
• สรา้งความผกูพันในองคก์ร แลว้เราจะไดอ้ะไร ? 
• หว่งโซแ่หง่ความสขุ (Happy Chain) 
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• 4 มติ ิกบั การวดัผลการดําเนนิงานองคก์ร 
     สว่นที� 3 : Employee Engagement Management Framework สรา้งไดด้ว้ยตนเอง 

• พระราชดํารัสในหลวงรัชกาลทีG ๙ กบัการทํางาน 
• ความสขุ และความผกูพัน ไมม่ขีาย อยากไดต้อ้งทําเอง 
• Employee Engagement Management Framework 

     สว่นที� 4 : 5 เครื�องมอืพืaนฐานในการสรา้งความผกูพนัตอ่องคก์ร 
• เครืGองมอืทีG 1 การสรา้งความผกูพันและการทํางานเป็นทมี (Engagement Team Building) 
• เครืGองมอืทีG 2 กจิกรรมสรา้งความสขุ (Happy Workplace) 
• เครืGองมอืทีG 3 สรา้งจติของผูใ้หด้ว้ย Corporate Social Responsibility (CSR) การบําบดัทกุขบํ์ารงุสขุ 
• เครืGองมอืทีG 4 Employee Relations Management System 
• เครืGองมอืทีG 5 HRM & HRD System 
• Workshop 1 : How to implementation ? 

     สว่นที� 5 : กระบวนการสรา้งความผกูพนัในองคก์ร 
• ขั Lนตอนในการสรา้งความผกูพันในองคก์รทีGทําไดด้ว้ยตนเอง 
• การสาํรวจความผูกพันในองคก์ร โดยไมต่อ้งทํา Employee Engagement Survey 
• Workshop 2 : การตรวจจับสัญญาณความผกูพันในองคก์รดว้ย Employee Engagement Visual 
Awakening 

     สว่นที� 6 : การจดัทําแผนงานสรา้งความผูกพนัในองคก์ร “สขุ-สรา้ง-ได”้ 
• แนวทางในนอ้มนําพระราชดํารัสในหลวงรัชกาลทีG ๙ “เขา้ใจ-เขา้ถงึ-พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการ
สรา้งความสขุและความผูกพันในองคก์ร 

•  Happy Employee Engagement Management System 
• ขั Lนตอนการจัดทําแผนงานสรา้งความผูกพันในองคก์รดว้ย PDCA(Easy Employee  Engagement  
Plan) 

• Workshop 3  : การนอ้มนําพระราชดํารัสในหลวงรัชกาลทีG ๙ “เขา้ใจ-เขา้ถงึ-พัฒนา” มาจัดทํา
แผนงานสรา้งความผกูพันในองคก์ร 

• ตัวอย่างแผนงานสรา้งความผกูพันในองคก์ร 
      สว่นที� 7 : การสาํรวจความผกูพนัในองคก์รแบบงา่ย ๆ 

• สํารวจความผูกพัน...ไปทําไมกนั ??? 
• การลอ้มรัLวหัวใจของพนักงานกับผลลัพธท์างธรุกจิขององคก์ร 
• ตัวอย่างแบบสํารวจความผกูพันในองคก์รแบบง่ายๆ (Employee Engagement Survey) 
• การตรวจจับสัญญาณความไม่ผกูพันในองคก์ร (Employee Engagement Signal) 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 20 กุมภาพนัธ ์2563  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 6 มกราคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีL 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีG 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีG 014-2-63503-8 

          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืGอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืGอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีGจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา,การสรา้งความผกูพันตอ่องคก์ร,HR,Employee,Engagement,Practice,Function,Job 


