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หลักสู ตร “การบริหารคนสามวัยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข”
หลักการและเหตุผล
ในรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนหลายแห่งมีปัญหาเรื่ องการทางานร่ วมกันในองค์กรโดยเฉพาะคนที่เป็ นคนรุ่ น
ใหม่ที่เข้ามาร่ วมงานกับองค์กรและต้องรักษาคนเก่าเพื่อให้อยูก่ นั อย่างมีความสุข ผูท้ ี่เข้ามาใหม่มีทกั ษะความสามารถที่
องค์กรต้องการเพื่อที่จะมาเสริ มงาน สาหรับที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็ นส่ วนที่จะดึงดูดคนรุ่ นใหม่ เข้ามาทางาน ซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กรสู งขึ้น และสามารถที่จะแข่งขันกับตลาดได้ยิ่งโลกเจริ ญขึ้น
เทคโนโลยีพฒั นาไปเร็ วความต้องการของลูกค้ามีมากขึ้นการแข่งขันสู งขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ
ทุกวันนี้การค้าขายและทาธุรกิจในตลาดโลกค่อยๆก้าวเข้าสู่ตลาดเสรี ท้งั ในด้านกาแพงภาษีหรื อข้อจากัดอื่นใดที่เข้ามา
เป็ นเครื่ องกีดขวางสินค้าที่ผลิตจากประเทศหนึ่งสามารถนาเข้าไปขายในอีกประเทศหนึ่งได้ทวั่ โลกและเสรี ยงิ่ ขึ้นดังนั้น
ประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการบริ หารธุรกิจเท่านั้นคือตัวบ่งชี้ถึงความสาเร็ จของธุรกิจการแข่งขันที่
รุ นแรงและตัวปัจจัยสาคัญที่อยูเ่ บื้องหลังความสาเร็ จดังกล่าวก็คือ “ทรัพยากรบุคคล” นัน่ เอง
ดังนั้นการรักษาพนักงานเก่า ผูท้ ี่มีประสบการณ์ความรู ้ ความสามารถก็เป็ นสิ่ งสาคัญแต่คนรุ่ นใหม่ที่เป็ น Gen
Y เมื่อรับเข้ามาสู่องค์กร ก็เป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะรักษาเอาไว้เช่นกันสิ่งที่ผบู ้ ริ หารต้องให้ความสนใจกับคนกลุ่มนี้ เป็ นพิเศษ
เริ่ มตั้งแต่ ก ารสรรหาคนเก่ งเข้ามาก่อน แล้ว ก็มาพัฒ นาให้เก่งยิ่งๆขึ้ น ไปพร้ อมๆกัน นั้นก็จ ะต้องหาทางเก็บรั ก ษา
พนักงานกลุ่มนี้เอาไว้ให้ได้นานที่สุดด้วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความเข้าใจความสาคัญของพฤติกรรมมนุษย์ของแต่ละยุคสมัย
2.เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความเข้าใจในคุณสมบัติและคุณลักษณะของพนักงาน Gen Y B และ X
3.เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความเข้าใจในเทคนิคและกระบวนการบริ หารจัดการพนักงาน Gen Y B และ X
4.เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการรักษาพนักงาน Gen B และ X ให้อยูก่ บั องค์กร
5.เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการจัดเตรี ยมแผนสืบทอดตาแหน่ง
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ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1.สามารถทราบถึงพฤติกรรมการทางานของพนักงาน -Gen Y
2.สามารถบริ หารจัดการพนักงาน Gen Y ให้เกิดประโยชน์กบั องค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ
3.สามารถวางแผนการพัฒนาและรักษาพนักงาน Gen Y B และ X ให้อยูก่ นั ในองค์กร
4.สามารถบริ หารผลตอบแทนให้กบั พนักงาน Gen Y B และ X ได้อย่างเหมาะสม
5.สามารถจัดเตรี ยมแผนสืบทอดตาแหน่งโดยวาง career path ที่ดึงดูดใจ
หัวข้ อสัมมนา
1.การจาแนกพนักงาน Gen B , X ,Y และ Z ขององค์กร
- ความสาคัญและประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากพนักงานแต่ละยุคสมัย
- คุณสมบัติและคุณลักษณะของพนักงานยุคต่างๆ
- เครื่ องมือและเทคนิคในการจาแนกพนักงานแต่ละยุค
- พนักงานที่เป็ นดาวเด่นได้มาจาก “คน Gen Y” หรื อ ”คน Gen B”มีความแตกต่างกันอย่างไร
Workshop แบบทดสอบคนภายในองค์กร ว่ามีบุคลิกแบบใด เพื่อเป็ นการวิเคราะห์เจาะลึกถึง
พฤติกรรมพนักงานภายในองค์กรอย่างแท้จริ ง ซึ่งจะนามาการอยูร่ ่ วมกัน
2.เทคนิคการบริ หารจัดการพนักงาน Gen Y B และ X ประกอบด้วย
- กระบวนการบริ หารจัดการพนักงาน
- เทคนิคการบริ หารพนักงาน ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ
- การบริ หารคนเก่งที่เป็ นพนักงาน Gen Y และ Gen B จะทาอย่างไร
- Workshop จากกรณี ศกึ ษา พนักงาน Gen `Y และ พนักงาน Gen B และ X

บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จากัด
IOD CONSULTING AND TRAINING CO.,LTD

3.การจัดเตรี ยมแผนการรักษาพนักงานดาวเด่นที่เป็ น Gen Y Gen B และ X ให้อยูก่ บั องค์กร ประกอบด้วย
- เทคนิคการจัดทาแผนการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน
- เทคนิคการจัดทาแผนการเติบโตในสายอาชีพ (Career Development)
- เทคนิคการบริ หารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation Management)
- เทคนิคการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งของพนักงาน ( Succession Plan)
รูปแบบการเรียนรู้
1.บรรยาย อภิปราย มุ่งเน้นการสร้างความรู ้ ความเข้าใจในเทคนิคของการจาแนกพนักงานเทคนิคการ
สัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนเก่ง และคนดีจากคนรุ่ นใหม่
2.รู ปแบบการเรี ยนรู ้: บรรยาย อภิปราย และการบรรยายเชิงปฏิบตั ิการมุ่งเน้นการสร้างความรู ้ ความเข้าใจใน
เทคนิคการบริ หารจัดการพนักงานแต่ละยุคให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ
3.รู ปแบบการเรี ยนรู ้: บรรยาย อภิปราย และฝึ กปฏิบตั ิจริ ง โดยมุ่งเน้นการจัดทาแผนการรักษาพนักงาน Gen Y
ไว้กบั องค์กร
คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าอบรม
-พนักงานทุกระดับชั้น
วัน-เวลา-สถานที่ระยะเวลา
-1 วัน (ระหว่างเวลา 09.00 –16.00 น.)
โดยท่ านวิทยากร
ดร.กฤติน กุลเพ็ง ที่ปรึ กษาและวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
อัตราค่าสัมมนา
อัตราค่าสัมมนาบุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท Vat 7% 280 บาท
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สมาชิก 3,600 บาท Vat 7% 252 บาท
กรุ ณานาเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย 3% มาด้วยในวันสัมมนา
ประเภท
สมาชิก IOD
ผู้สนใจทั่วไป

ค่าอบรม
สั มมนา

Vat 7%

3,600
4,000

252
280

หัก ณ ที่จ่าย
3%
108
120

กรณีไม่ มีหนังสื อ หัก ณ ที่จ่าย
3%
(บุคคลทั่วไป)รวมจ่ ายสุ ทธิ
3,852
4,280

กรณีมีหนังสื อหั ก ณ ที่จ่าย
3%
รวมจ่ ายสุ ทธิ
3,744
4,160

*กรณีสมัครในนามบริษัท ต้องมีเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย
อัตราค่าสัมมนานี้ได้รวมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว
วิธีชาการชาระเงิน
1)ชาระด้วยเงินสด (เพื่อความสะดวกกรุ ณาเตรี ยมเงินมาพอดี) (ท่านสามารถชาระเงินได้ที่หน้างาน)
2)ชาระด้วยเช็คสัง่ จ่าย “บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง” (ท่านสามารถชาระเงินได้ที่หน้างาน)
3)โอนเงินเข้าบัญชี “บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง” บัญชีออมทรัพย์ “เลขที่ 270-2-01913-0
-ธนาคารทหารไทย สาขาเทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่
*ค่าธรรมเนียมในการโอน(ถ้ามี)ผูโ้ อนต้องเป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนียมเอง
*กรณี ชาระเงินล่วงหน้า กรุ ราส่งสาเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อ บริ ษทั , หลักสูตร, พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย มา
ตามที่อยู่ E-mail. หรื อ บริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์)
*เอกสารการหัก ณ ที่จ่าย 3% กรุ ณานามาให้ในวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเต็มจานวน
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
TEL : 081-5755966 , 090-9722154 E-mail: iodseminarhr@gmail.com
สงวนลิขสิ ทธ์ โดย บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จากัด 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

*บริ ษทั ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จากัด 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
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เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 13 หลัก 0125558010150
วิธีการสมัครเพื่อเข้ ารับการอบรม
กรุ ณาดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งมาตามที่อยูอ่ ีเมล์ iodseminarhr@gmail.com
หรื อกรอกใบสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ คลิก ดาวน์โหลดใบสมัคร สารองที่นงั่ ผ่านทางเว็ปไซต์
การยืนยันการอบรม
1.สถาบันจะแจ้งยืนยันการอบรมวัน / เวลาและสถานที่ ล่วงหน้า ก่อนถึงวันอบรมหากท่านไม่ได้รับการยืนยัน
กรุ ณาติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบ
2.กรุ ณาชาระเงินก่อนการอบรมสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทาการ กรณี ชาระด้วยการโอนเงินกรุ ณาส่งหลักฐาน
การโอนมาล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรมหรื อชาระช้าสุดที่หน้างาน ณ วันอบรม กรณี เป็ นเช็คหรื อเงินสด
*กรณียกเลิกการจอง
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึ กอบรมอย่างน้อย 5 วันทาการหรื อก่อนบริ ษทั แจ้งยืนยันการอบรม มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ 20% ของค่าบริ การ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ฝ่ ายบริการข้ อมูล
TEL : 081-5755966 , 090-9722154 E-mail: iodseminarhr@gmail.com

