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หลกัสูตร  หัวหน้างานกบัการบริหารคนยคุ 4.0 

 วันท่ี 25 กรกฎาคม  2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@โรงแรมอะไร้ซ์    สุขุมวิท  26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม.  ** สถานท่ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง **   
 

ราคาพเิศษสมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพยีงท่านละ  2,900 บาทเท่าน้ัน  
 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

วทิยากร : อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาว ี
 หลกัการและเหตุผล 

  
โดยหลกัการท่ีว่า  “ผู้น า คือ ผู้ ท่ีท างานผ่านคนอ่ืน  (Leader is who works through others without working by himself)  
และ “องค์กรถกูขบัเคล่ือนด้วยคน  (The Organization is driven by people)”  เพ่ือ “บรรล”ุ  ท้ัง “ประสิทธิภาพของ
คน”  และ “ประสิทธิผลของงาน”  ท่ีเป็นไปตามการเปลีย่นผ่านสู่การบรรลเุป้าหมายท่ีองค์กรได่ก าหนดไว้น่ันเอง     

 

วัตถุประสงค์  :   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 

• เข้าใจหลกัการในการบริหารคนยคุ 4.0 
• เรียนรู้แนวทางจากกรณีศึกษา  การบริหารคนกับสภาพความเปลีย่นแปลงของธุรกิจ และการแข่งขนัยคุ 4.0 

 

เน้ือหาการอบรมสัมมนา:  
 

• จากอดีต - ปัจจุบัน  :  ส่ียคุการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการบริการคนอย่างไร 
• การจัดการกับ “พฤติกรรม”  กบัการท างานของคนในองค์กร  ท้ังส่ีช่วงวยั 

1. ช่วงวยั Baby Boom  2.ช่วงวยั Gen Y 
3.ช่วงวยั Gen X   4.ช่วงวยั Gen Net 

• กระบวนทัศน์การบริหาร 4.0 
1.แปลงคู่แข่งให้เป็นคู่ค้า 
2.เน้นท่ีผลลพัธ์  ไม่ยึดติดท่ีตัวบคุคลหรือวิธีการ 
3.ใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องครอบครอง 
4.กฎเกณฑ์ปรับเปลีย่นได้ 
5.อย่าติดกับดักความส าเร็จในอดีต 
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6.แสวงหาโอกาสจากข้อจ ากัด 
• “ศาสตร์การบริหารคน 4.0” ประกอบด้วย 

1.ดูคนออก ด้วยการวิเคราะห์คน 4 ยคุ : Baby Boom, Gen X, Gen Y และGen Net 
2.บอกคนได้ ด้วยการสอนคน 4 แบบ : Inquire, Inspire, Implement และ Integrate 
3,ใช้คนเป็น ด้วย “ 5ส”  :  ส่ันกระด่ิง, สนับสนุน/ ส่งเสริม/ สรรเสริญ, สนุก สร้างส่ิงใหม่และส านึกคุณ 
4.เก่งจูงใจคน ด้วย “จิตวิทยาจูงใจคน” ท้ังทีเป็น “ตัวเงิน” และ “ไม่เป็นตัวเงิน” 
5.ป้ันทายาท ด้วย “แผนสืบทอดต าแหน่ง”  ควบคู่กับ “ภาพลกัษณ์ขององค์กร  (Branding)” 

• ส่ิงท่ีผู้บริหารต้อง  “ใส่ใจ”  ยคุ 4.0 
1.คู่ค้า-คู่แข่ง 
2. ลกูค้าวงใน-ลกูค้าวงนอกก 
3. พนักงาน - องค์กร 

• ตัวอย่าง “การบริหารคน”  ขององค์กรระดับโลก 
1.Google 
2.Facebook 
3.DTAC 
4.Ookbee 
 
เหมาสมส าหรับ :  หัวหน้างาน , ผู้จัดการ 
วิธีการฝึกอบรม  :  เกม  กรณีศึกษาและบทบาทสมมติ 

 
 

คา่ใชจ้า่ยในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกตท่ิานละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 
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ส ารองที่น่ัง  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 
วธีิการช าระเงนิ  
เชค็ส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซน็ทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 

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 
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