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หลกัการและเหตุผล 

โดยหลกัการท่ีวา่ “ผู้น าคือผู้ ท่ีท างานผา่นคนอ่ืน (Leader is who works through others without working by 
himself)” และ”องค์กรถกูขบัเคล่ือนด้วยคน (The organization is driven by people)” ซึง่สองประเด็นนี ้ผู้บริหารจกัต้อง    
"ท าอยา่งไร" ให้ "สอดคล้องกนั (Alignment)" เพ่ือ "บรรล"ุ ทัง้ "ประสิทธิภาพของคน" และ "ประสิทธิผลของงาน" ท่ีเป็นไปตาม
การเปล่ียนผา่นสูก่ารบรรลเุปา้หมายท่ีองค์กรได้ก าหนดไว้นัน่เอง  

  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

 เข้าใจหลกัการในการบริหารคนยคุ 4.0 

 เรียนรู้แนวทางจากกรณีศกึษาการบริหารคนกบัสภาพความเปล่ียนแปลงของธุรกิจและการแขง่ขนัยคุ 4.0 
 
หัวข้อการฝึกอบรม :   

 Industries 4.0 และ Thailand 4.0 คอือะไร? มคีวามส าคัญ และสง่ผลตอ่การบรหิารจัดการ

อยา่งไร? 

 สิง่ทีอ่งคก์รตอ้งปรับเปลีย่น เมือ่เขา้สูย่คุ Industry 4.0 

o ความเขา้ใจเสน้ทางธรุกจิตัง้แตต่น้น (วตัถ ้าดบิ) จนถงึปลายน ้า (ผูใ้ช)้ 

o การบรหิารขอ้มลูเป็น (Big Data and Analytics) 
o การบรหิารความรว่มมอืกับทกุฝ่าย 

o การจัดการเรือ่งการเพิม่ทักษะของบคุลากร 

 จากอดีต - ปัจจบุนั : ส่ียคุการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย่ี สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจและการบริหารคนอย่างไร 

 การจดัการกบั "พฤตกิรรม" กบัการท างานของคนในองค์กรทัง้ส่ีชว่งวยั 
1.ชว่งวยั Baby Boom   3.ชว่งวยั Gen. Y 
2.ชว่งวยั Gen. X   4.ชว่งวยั Gen. Net 

หลกัสตูร  Online  

“หวัหนา้งานกบัการบรหิารคนยคุ 4.0 
Supervisor With People Management in 4.0 Era 

 

วนัที ่16 ธนัวาคม 2564 
09.00-16.00 
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 กระบวนทศัน์การบริหาร 4.0 
1.แปลงคูแ่ขง่ให้เป็นคูค้่า 
2.เน้นท่ีผลลพัธ์ ไมย่ึดติดท่ีตวับคุคลหรือวิธีการ 
3.ใช้ประโยชน์โดยไมต้่องครอบครอง 
4.กฎเกณฑ์ปรับเปล่ียนได้ 
5.อยา่ตดิกบัดกัความส าเร็จในอดีต 
6.แสวงหาโอกาสจากข้อจ ากดั 
 

 "ศาสตร์การบริหารคน 4.0" ประกอบด้วย 
 1. ดคูนออก ด้วยการวิเคราะห์คน 4 ยคุ : Baby Boom, Gen. X, Gen. Y และ Gen. Net 
 2. บอกคนได้ ด้วยการสอนคน 4 แบบ : Inquire, Inspire, Implement และ Integrate 
 3. ใช้คนเป็น ด้วย "5ส." : สัน่กระดิง่, สนบัสนนุ / สง่เสริม / สรรเสริญ, สนกุ, สร้างสิ่งใหมแ่ละส านกึคณุ     
             4. เก่งจงูใจคน ด้วย "จิตวิทยาจงูใจคน" ทัง้ท่ีเป็น "ตวัเงิน" และ "ไมเ่ป็นตวัเงิน" 
 5. ปัน้ทายาท ด้วย "แผนสืบทอดต าแหนง่" ควบคูก่บั "ภาพลกัษณ์องค์กร (Branding)" 

 สิ่งท่ีผู้บริหารต้อง "ใสใ่จ" ยคุ 4.0  
1.คูค้่า - คูแ่ขง่ 
2.ลกูค้าวงใน - ลกูค้าวงนอก 
3.พนกังาน - องค์กร 

 ตวัอยา่ง "การบริหารคน" ขององค์กรระดบัโลก 
1.Google  3.DTAC 
2.Facebook   4.Ookbee 

 
เหมาะส าหรบั : 

 หัวหนา้งาน  ผูจั้ดการ 
ระยะเวลาฝึกอบรม :  1 วนั  
วธิกีารฝึกอบรม : 

 เกม  กรณีศกึษาและบทบาทสมมต ิ
วทิยากร : 
อาจารยพ์รเทพ  ฉนัทนาว ี (ตามไฟลเ์อกสารแนบ) 

 ประสบการณ์ท างาน  

 ผูอ้ านวยการหลักสตูรพัฒนานักขาย บรษัิท   มหวัฒน ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด  



www.ptstraining.co.th 086-6183752  [COACHING SKILL]                                

 

 3 
www.ptstraining.co.th 086-6183752  

 ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล   กลุม่บรษัิท ทซีซี ีแคปปิตอล กรุป๊   

 ผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย  เครอืโอสถสภา 

 ทีป่รกึษาและวทิยากรดา้นทรัพยากรบคุคล 

 

 

 

 อัตราคา่อบรม(รวมวทิยากร เอกสาร วฒุบิัตร  

                          ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)  

หรือ Promotion มา 4 จ่าย 3 

 ทกุหลกัสตุรมอบวฒุบิตัรจากสถาบนัโปรเฟสช ัน่แนลเทรนนิง่ โซลชู ัน่ 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 
หวัหนา้งานกบัการบรหิารคนยคุ 4.0 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com  หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

