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กลยุทธก์ารบรหิารลูกนอ้ง Gen Y 

วันท่ี 6 มีนาคม  2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel   ซอยสุขุมวิท 4-6  กรุงเทพฯ ใกล ้BTS  สถานีนานา ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร  อาจารยอุ์ดมเดช   บูรพภ์าค  

Promotion  สมัคร 4 ท่านจ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน 
 

หลักการและเหตุผล 

   ในองค์กรปัจจุบันประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีอายแุละวยัในการท างานท่ีหลากหลาย แต่ละวยักมี็พฤติกรรมท่ี
แตกต่างกันออกไปตามค่านิยม วฒันธรรม การศึกษา อบรม การบ่มเพาะในยคุนั้นๆ ซ่ึงส่งผลต่อทัศนคติ พฤติกรรม 
การด ารงชีวิต การท างาน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีได้พบเห็นกันท่ัวๆไป 
 แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่ท่ีเพ่ิงส าเร็จการศึกษาเข้ามาเป็นจ านวนมาก อาจกล่าวได้ว่าเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของประชากรในวยัท างาน ซ่ึงเป็นคนรุ่นหนุ่ม-สาว ท่ีมกันิยมเรียกกันว่า Generation Y ซ่ึงเรียกกัน
ย่อๆว่าพวก Gen Y ซ่ึงทัศนคติแนวคิด การด ารงชีวิตโดยเฉพาะอย่างย่ิงทัศนคติต่อการท างานพฤติกรรมในการท างาน
แตกต่างจากคนรุ่นต่างๆอย่างมาก ดังนั้นหัวหน้าท่ีมีลูกน้อง Gen Y จึงควรทราบและมีจิตวิทยากรในการบริหาร
ลูกน้อง Gen Y เพ่ือท่ีจะท าให้การบริหารงานด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 

1. หัวหน้างานได้ทราบถึงความแตกต่างของบุคลากรแต่ละวัย ท างานในด้านบุคลิกลักษณะ แนวความคิด  
พฤติกรรม ฯลฯ 

2. หัวหน้างานได้ทราบถึงบุคลิก คุณลักษณะ พฤติกรรม ฯลฯ ของลูกน้อง Gen Y เพ่ือจะได้ปรับ
กระบวนการบริหารบังคับบัญชาได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม  

3. หัวหน้างานได้ทราบถึงจุดแขง็จุดอ่อนของลูกน้อง Gen Y เพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมและก าหนดแนวทางในการพัฒนา และฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพหัวหน้างานได้มีแนวทางใน
การปรับสไตล์การท างานให้เหมาะสมสอดคล้องกับลูกน้อง Gen Y 

4. หัวหน้างานสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้อง Gen Y และวางกลยทุธ์ในการท าให้ Gen Y ได้มีความ
ผกูพัน (Employee Engagement) ต่อองค์กร  

หัวข้อการสัมมนา 

1. ความหมายของ Gen Y 
2. คุณลักษณะ พฤติกรรมของ Gen Y  
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3. วิเคราะห์ SWOT (จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของ Gen Y 
4. กลยทุธ์การบริหารการจัดการลูกน้อง Gen Y ให้ได้ท้ังใจได้ท้ังงาน 
5. สไตล์ของหัวหน้าท่ี Gen Y ต้องการ 
6. กลยทุธ์การพัฒนาศักยภาพของลูกน้อง Gen Y ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

6.1. กลวิธีก าจัดจุดอ่อนของ Gen Y 
6.2. กลวิธีสร้างจุดแขง็ให้ Gen Y 

7. กลยทุธ์การสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้อง Gen Y 
8. กลยทุธ์การสร้างความผกูพันกับลูกน้อง Gen Y ให้มีต่อองค์กร (Employee Engagement) 
9. แนวทางการพัฒนาลูกน้อง Gen Y 
10. สรุป / ถาม-ตอบ 
 
วิธีการสัมมนา 
 การบรรยาย / อภิปราย / น าเสนอ / ระดมสมอง 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

พิเศษ  สมคัร 4 จา่ยแค ่3 ท่าน  

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
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(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง

บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 
 
ตอ้งการจดัอบรมรปูแบบ In-house  Training  ภายในองคก์ร   
 
ตดิตอ่คุณจิว๋  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

mailto:hrdzenter@gmail.com
http://www.hrdzenter.com/

