1

หลักสู ตร Supervisor With People Management in 4.0 Era
Course หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 / รุน่ ถัดไปวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
โรงแรมไอบิส นานา สุขมุ วิท ซอย 4
หลักการและเหตุผล:
โดยหลักการที่วา่ “ผู้นาคือผู้ที่ทางานผ่านคนอื่น (Leader is who works through others without working by
himself)” และ”องค์กรถูกขับเคลื่อนด้ วยคน (The organization is driven by people)” ซึง่ สองประเด็นนี ้ ผู้บริหารจักต้ อง
"ทาอย่างไร" ให้ "สอดคล้ องกัน (Alignment)" เพื่อ "บรรลุ" ทัง้ "ประสิทธิภาพของคน" และ "ประสิทธิผลของงาน" ที่เป็ นไปตาม
การเปลี่ยนผ่านสูก่ ารบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ กาหนดไว้ นนั่ เอง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
 เข้ าใจหลักการในการบริหารคนยุค 4.0
 เรี ยนรู้แนวทางจากกรณีศกึ ษาการบริหารคนกับสภาพความเปลีย่ นแปลงของธุรกิจและการแข่งขันยุค 4.0
หัวข้ อการฝึ กอบรม :
 จากอดีต - ปั จจุบนั : สี่ยคุ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการบริหารคนอย่างไร
 การจัดการกับ "พฤติกรรม" กับการทางานของคนในองค์กรทังสี
้ ่ช่วงวัย
1.ช่วงวัย Baby Boom
2.ช่วงวัย Gen. X
3.ช่วงวัย Gen. Y
4.ช่วงวัย Gen. Net
 ประเทศไทย 4.0 : คนไทย "ต้ องทาตัว" อย่างไร
1.เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy) คืออะไร
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2.อินเตอร์ เน็ตคือทุกสิง่ (Internet of Things) บอกอะไร
3.การบริหารธุรกิจแบบ 4.0 มุมมองเชิงสร้ างคุณค่าภายใต้ ข้อจากัดในทุกสิง่
4.การบริหารคนยุค 4.0 วิธีการที่สร้ างสรรค์ภายใต้ การแข่งขันที่หนักหนา
 กระบวนทัศน์การบริหาร 4.0
1.แปลงคูแ่ ข่งให้ เป็ นคูค่ ้ า
2.เน้ นที่ผลลัพธ์ ไม่ยดึ ติดที่ตวั บุคคลหรื อวิธีการ
3.ใช้ ประโยชน์โดยไม่ต้องครอบครอง
4.กฎเกณฑ์ปรับเปลี่ยนได้
5.อย่าติดกับดักความสาเร็จในอดีต
6.แสวงหาโอกาสจากข้ อจากัด
 "ศาสตร์ การบริหารคน 4.0" ประกอบด้ วย
1.ดูคนออก ด้ วยการวิเคราะห์คน 4 ยุค : Baby Boom, Gen. X, Gen. Y และ Gen. Net
2.บอกคนได้ ด้ วยการสอนคน 4 แบบ : Inquire, Inspire, Implement และ Integrate
3.ใช้ คนเป็ น ด้ วย "5ส." : สัน่ กระดิง่ , สนับสนุน / ส่งเสริม / สรรเสริญ, สนุก, สร้ างสิง่ ใหม่และสานึกคุณ
4.เก่งจูงใจคน ด้ วย "จิตวิทยาจูงใจคน" ทังที
้ ่เป็ น "ตัวเงิน" และ "ไม่เป็ นตัวเงิน"
5.ปั น้ ทายาท ด้ วย "แผนสืบทอดตาแหน่ง" ควบคูก่ บั "ภาพลักษณ์องค์กร (Branding"
 สิง่ ที่ผ้ บู ริหารต้ อง "ใส่ใจ" ยุค 4.0
1.คูค่ ้ า - คูแ่ ข่ง
2.ลูกค้ าวงใน - ลูกค้ าวงนอก
3.พนักงาน - องค์กร
 ตัวอย่าง "การบริหารคน" ขององค์กรระดับโลก
1.Google
2.Facebook
3.DTAC
ระยะเวลาฝึ กอบรม 1 วัน
วิธีการฝึ กอบรม : บรรยาย เกม กรณีศกึ ษาและบทบาทสมมติ
เหมาะสาหรับ : หัวหน้ างาน ผู้จัดการ
จานวนผู้เข้ าอบรม 30 คน
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วิทยากร :
อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี (ตามไฟล์ เอกสารแนบ)
การศึกษา
 ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ ทางาน
 ผู้อานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
 ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริษัท ทีซซี ี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
 ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา
 ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านทรัพยากรบุคคล

 อัตราค่าลงทะเบียน

(รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม อาหารกลางว ัน วุฒบ
ิ ัตร)

ั
ค่าอบรมสมมนา/ว
ัน

ราคาก่อน VAT

ค่าอบรม 1 ท่าน

3,500

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
3%

ราคาสุทธิ

245

(105)

3,640

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
็ บริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชาระด ้วยเชค
Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
่
ั
่
ั
หจก.โปรเฟสชนแนล เทรนนิง่ โซลูชน
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เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั
แขวงบางชน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

หลักสูตร: หลักสู ตร Supervisor With People Management in 4.0 Era
Course

หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0

ส่งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษัท_______________________________________________________________________________
ที่อยูอ่ อกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ____________________________
ชื่อผู้ประสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา_____________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ___________________________________________________________
ตาแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ___________________________________________________________
ตาแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________
หมายเหตุ
กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วันก่ อนวันสัมมนา มิฉะนัน้ จะต้ องชาระ 30% ของราคาค่ าสัมมนา ค่ า
ฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีนิตบิ ุคคลได้ 200% ของค่ าสัมมนา
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