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  บริหารอย่างไรให้ได้ใจคน Gen Y  

Unlocking Gen Y 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.    

 โรงแรม Arize Hotel   ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์อรพนิท์ ธีระตระกลูชัย ( โค้ชซันนี่) 

พิเศษ ช ำระก่อนวนัท่ี  3 กุมภำพนัธ ์63  ลดเหลือท่ำนละ 3,500 บำท 

 (จำกรำคำปกติท่ำนละ 3,900 บำท) 

 

ในองค์กรของคุณ เคยเจอสถานการณ์เหล่านี้หรือไม่ 
 ไม่เข้าใจพฤติกรรมทีมงานท่ีมีวิธีการส่ือสารแบบนั้น 

 ไม่พอใจพฤติกรรมท่ีเพ่ือนร่วมงานแสดงออกมา 

 ขาดการส่ือสารท่ีดี รวมถึงการท างานเป็นทีม  

 ไม่กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา  

 เลือกคนไม่เหมาะกับงานท่ีท า ท าให้คนท าไม่มีความสุขและได้ประสิทธิภาพไม่เตม็ท่ี 

หลักสูตร บริหารอย่างไรให้ได้ใจคน Gen Y จะท าให้ผู้อบรม 
 เข้าใจคนแต่ละแบบว่ามีจุดเด่นลักษณะอย่างไร  

 สามารถปรับตัวในการส่ือสารและการท างานเข้ากับคนแต่ละประเภทได้ 

 เปิดใจและยอมรับความแตกต่างของบุคลิกภาพแต่ละแบบ คนแต่ละ Gen 

 รู้เทคนิคการเข้าหา สไตล์แต่ละแบบ รวมถึงท างานกับคนต่าง Gen ได้ 

 อ่านคนอ่ืนเป็นว่าเขาชอบ ไม่ชอบอะไร 

 รู้เคร่ืองมือต่างๆในการบริหารคนแต่ละ Gen ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 สานสัมพันธ์อันดีกับผู้ อ่ืนในการท างาน  
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หัวข้อหลักสูตร 

เข้าใจตนเองว่าฉันคือใคร 

o รู้และเข้าใจวิธีคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนต่างเจนเนอเนช่ัน  

o ส ารวจตนเองเพ่ือดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เตม็ท่ี  

o แรงจูงใจของคนแต่ละ Gen 

o เข้าใจปัจจัยท่ีดึงดูดและรักษาแต่ละ Gen ในองค์กร 

o การบริหารช่องว่างระหว่างคนในแต่ละ Gen(Generation Gap)   

o Workshop: ท าแบบทดสอบเพ่ือรู้จักตนเอง  

o Activity I: หาคนรู้ใจ 

สไตล์การท างานท่ีต่างกนั 

o ลักษณะของคน 4 ประเภท 

o ข้อดีและข้อเสียของคนแต่ละแบบ 

o เรียนรู้พฤติกรรมความแตกต่างของคนด้วยหลัก DISC  

o ส่ิงท่ีชอบ ไม่ชอบด้วยหลัก DISC เพ่ือการประสานงานด้วยความเข้าใจ 

o ปรับตัวเข้าหาหัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือสร้างความเข้าใจในการท างานร่วมกัน 

o Workshop: ส่องกระจกดูเงา 

อ่านคนอื่นให้เป็น 

o เทคนิคอ่านคนและวิธีรับมือกับคนแต่ละแบบ 

o บริหารคนแต่ละGen ให้ได้ท้ังใจและงานด้วยเทคนิคการโค้ช 

o เทคนิคการสอนงานและให้ค าปรึกษาคนท างานรุ่นใหม่ 

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


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

Tel:090-645-0992, 089-606-0444 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 
 

o หลักคิดการปรับตัวเข้าหาผู้ อ่ืนด้วยหลัก DISC เพ่ือปรับตัวเข้าหากัน 

o Workshop: คนประเภทไหนท่ีเรารู้สึกท างานด้วยยาก  

o Activity II: The Voice 

ส่ือสารให้เป็น 

o เรียนรู้ปัญหาของการส่ือสารประสานงาน วิธีแก้ไขเพ่ือลดความขัดแย้งระหว่าง Gen ในองค์กร  

o สร้างมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้ อ่ืนผ่านค าพูดและภาษากายเพ่ือให้เกิดความรักกันในองค์กร 

o Activity III: Thank you friends 

รูปแบบการฝึกอบรม 

✓ เปิดและปรับทัศนคติก่อนสร้างความตระหนักรู้ ก่อนน าสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม

วัตถปุระสงค์ 

✓ เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม/เกม/VDO/Case Study และWorkshop มาย

มาย ท่ีให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Activities Base Learning) และเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult 

Learning) 

✓ ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดทักษะก่อนน าไปประยกุต์ใช้ในการท างานจริง (Participative 

Techniques) 

✓ เรียนรู้ผ่านรูปแบบการโค้ชช่ิง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างยัง่ยืน 

✓ บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบ่ือ เปิดโอกาสให้ผู้อบรม

แสดงออก ตอบโต้พร้อมแสดงความคิดเห็น  เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน ส ารวจพฤติกรรมตนเองผ่าน

ประสบการณ์จริง 
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คำ่ใชจ้่ำยในกำรอบรม 

รวมค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำอำหำรว่ำง 2 ม้ือ อำหำรกลำงวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อนวนัที่ 3 ก.พ.  63 3,500 245 105 3,640 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    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 าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com,  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี  

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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