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หลกัสูตร “การบริหารคนสามวยัให้อยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข” 

หลกัการและเหตุผล 

ในรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนหลายแห่งมีปัญหาเร่ืองการท างานร่วมกนัในองคก์รโดยเฉพาะคนท่ีเป็นคนรุ่น

ใหม่ท่ีเขา้มาร่วมงานกบัองคก์รและตอ้งรักษาคนเก่าเพื่อใหอ้ยูก่นัอยา่งมีความสุข ผูท่ี้เขา้มาใหม่มีทกัษะความสามารถท่ี

องคก์รตอ้งการเพื่อท่ีจะมาเสริมงาน ส าหรับท่ีมีเทคโนโลยใีหม่ๆ และเป็นส่วนท่ีจะดึงดูดคนรุ่นใหม่ เขา้มาท างาน ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหผ้ลิตภาพ (Productivity) ขององค์กรสูงข้ึน และสามารถท่ีจะแข่งขนักบัตลาดไดย้ิ่งโลกเจริญข้ึน

เทคโนโลยพีฒันาไปเร็วความตอ้งการของลูกคา้มีมากข้ึนการแข่งขนัสูงข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ

ทุกวนัน้ีการคา้ขายและท าธุรกิจในตลาดโลกค่อยๆกา้วเขา้สู่ตลาดเสรีทั้งในดา้นก าแพงภาษีหรือขอ้จ  ากดัอ่ืนใดท่ีเขา้มา

เป็นเคร่ืองกีดขวางสินคา้ท่ีผลิตจากประเทศหน่ึงสามารถน าเขา้ไปขายในอีกประเทศหน่ึงไดท้ัว่โลกและเสรียิง่ข้ึนดงันั้น

ประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการบริหารธุรกิจเท่านั้นคือตวับ่งช้ีถึงความส าเร็จของธุรกิจการแข่งขนัท่ี

รุนแรงและตวัปัจจยัส าคญัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จดงักล่าวก็คือ “ทรัพยากรบุคคล” นัน่เอง 

ดงันั้นการรักษาพนกังานเก่า ผูท่ี้มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถก็เป็นส่ิงส าคญัแต่คนรุ่นใหม่ท่ีเป็น Gen 

Y เม่ือรับเขา้มาสู่องคก์ร ก็เป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีจะรักษาเอาไวเ้ช่นกนัส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสนใจกบัคนกลุ่มน้ีเป็นพิเศษ

เร่ิมตั้งแต่การสรรหาคนเก่งเข้ามาก่อน แลว้ก็มาพฒันาให้เก่งยิ่งๆข้ึนไปพร้อมๆกันนั้นก็จะต้องหาทางเก็บรักษา

พนกังานกลุ่มน้ีเอาไวใ้หไ้ดน้านท่ีสุดดว้ย 

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจความส าคญัของพฤติกรรมมนุษยข์องแต่ละยคุสมยั 

2.เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจในคุณสมบติัและคุณลกัษณะของพนกังาน Gen  Y  B  และ X 

3.เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจในเทคนิคและกระบวนการบริหารจดัการพนกังาน  Gen  Y  B และ X 

4.เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจในกระบวนการรักษาพนกังาน Gen B และ X ใหอ้ยูก่บัองคก์ร 

5.เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจในกระบวนการจดัเตรียมแผนสืบทอดต าแหน่ง 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.สามารถทราบถึงพฤติกรรมการท างานของพนกังาน -Gen Y 

2.สามารถบริหารจดัการพนกังาน Gen Y ใหเ้กิดประโยชนก์บัองคก์รและสอดคลอ้งกบักลยทุธธุ์รกิจ 

3.สามารถวางแผนการพฒันาและรักษาพนกังาน Gen Y B และ X ใหอ้ยูก่นัในองคก์ร 

4.สามารถบริหารผลตอบแทนใหก้บัพนกังาน Gen Y B และ X ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.สามารถจดัเตรียมแผนสืบทอดต าแหน่งโดยวาง career path ท่ีดึงดูดใจ 

หัวข้อสัมมนา 

1.การจ าแนกพนกังาน Gen  B , X  ,Y  และ Z ขององคก์ร  

-  ความส าคญัและประโยชน์ท่ีองคก์รไดรั้บจากพนกังานแต่ละยคุสมยั 

  -  คุณสมบติัและคุณลกัษณะของพนกังานยคุต่างๆ 

  -  เคร่ืองมือและเทคนิคในการจ าแนกพนกังานแต่ละยคุ 

-  พนกังานท่ีเป็นดาวเด่นไดม้าจาก   “คน Gen Y” หรือ ”คน Gen B”มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

Workshop  แบบทดสอบคนภายในองคก์ร  ว่ามีบุคลิกแบบใด  เพ่ือเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกถึง

พฤติกรรมพนกังานภายในองคก์รอยา่งแทจ้ริง  ซ่ึงจะน ามาการอยูร่่วมกนั 

2.เทคนิคการบริหารจดัการพนกังาน Gen Y B และ X ประกอบดว้ย  

-  กระบวนการบริหารจดัการพนกังาน  

-  เทคนิคการบริหารพนกังาน ใหม้ีความสอดคลอ้งกบักลยทุธธุ์รกิจ 

-  การบริหารคนเก่งท่ีเป็นพนกังาน  Gen  Y และ Gen B จะท าอยา่งไร 

-  Workshop จากกรณีศกึษา พนกังาน Gen `Y และ พนกังาน Gen B และ X 



 
บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ต้ิง แอนด์ เทรนน่ิง จ ากัด  

IOD CONSULTING AND TRAINING CO.,LTD 

3.การจดัเตรียมแผนการรักษาพนกังานดาวเด่นท่ีเป็น Gen Y Gen B และ X ใหอ้ยูก่บัองคก์ร ประกอบดว้ย

 -  เทคนิคการจดัท าแผนการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน   

-  เทคนิคการจดัท าแผนการเติบโตในสายอาชีพ (Career Development) 

-  เทคนิคการบริหารจดัการผลตอบแทนและสวสัดิการ (Compensation Management) 

-  เทคนิคการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งของพนกังาน ( Succession Plan) 

รูปแบบการเรียนรู้ 

1.บรรยาย อภิปราย มุ่งเนน้การสร้างความรู้ ความเขา้ใจในเทคนิคของการจ าแนกพนกังานเทคนิคการ

สมัภาษณ์เพื่อใหไ้ดค้นเก่ง และคนดีจากคนรุ่นใหม่ 

2.รูปแบบการเรียนรู้: บรรยาย อภิปราย และการบรรยายเชิงปฏิบติัการมุ่งเนน้การสร้างความรู้ ความเขา้ใจใน

เทคนิคการบริหารจดัการพนกังานแต่ละยคุใหม้ีความสอดคลอ้งกบักลยทุธธุ์รกิจ 

3.รูปแบบการเรียนรู้: บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบติัจริง โดยมุ่งเนน้การจดัท าแผนการรักษาพนกังาน Gen Y 

ไวก้บัองคก์ร 

คุณสมบัตผิู้เข้าอบรม 

-พนกังานทุกระดบัชั้น  

วนั-เวลา-สถานที่ระยะเวลา   

-1  วนั   (ระหว่างเวลา  09.00 –16.00 น.)    

โดยท่านวทิยากร 

ดร.กฤติน   กุลเพง็  ท่ีปรึกษาและวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

อตัราค่าสัมมนา 

อตัราค่าสมัมนาบุคคลทัว่ไป 4,000 บาท Vat 7% 280 บาท 
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สมาชิก 3,600 บาท Vat 7% 252 บาท 

กรุณาน าเอกสาร หกั ณ ท่ีจ่าย 3% มาดว้ยในวนัสมัมนา 

ประเภท 
ค่าอบรม
สัมมนา 

Vat 7% 
หัก ณ ที่จ่าย 

3% 

กรณีไม่มีหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 
3%  

(บุคคลทั่วไป)รวมจ่ายสุทธิ 

กรณีมีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 
3% 

รวมจ่ายสุทธิ 

สมาชิก IOD 3,600 252 108 3,852 3,744 

ผู้สนใจทั่วไป 4,000 280 120 4,280 4,160 

*กรณสีมคัรในนามบริษัท ต้องมเีอกสาร หัก ณ ที่จ่าย 

อตัราค่าสมัมนาน้ีไดร้วมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 

วธิีช าการช าระเงนิ 

1)ช าระดว้ยเงินสด (เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมเงินมาพอดี) (ท่านสามารถช าระเงินไดท่ี้หนา้งาน) 

2)ช าระดว้ยเช็คสัง่จ่าย “บจก.ไอโอดี คอนเซาทต้ิ์ง แอนด ์เทรนน่ิง” (ท่านสามารถช าระเงินไดท่ี้หนา้งาน) 

3)โอนเงินเขา้บญัชี “บจก.ไอโอดี คอนเซาทต้ิ์ง แอนด ์เทรนน่ิง” บญัชีออมทรัพย ์“เลขท่ี 270-2-01913-0  

-ธนาคารทหารไทย  สาขาเทสโก ้โลตสั พลสัมอลล ์บางใหญ่ 

*ค่าธรรมเนียมในการโอน(ถา้มี)ผูโ้อนตอ้งเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียมเอง 

*กรณีช าระเงินล่วงหนา้ กรุราส่งส าเนาใบโอนเงิน โดยระบุช่ือ บริษทั, หลกัสูตร, พร้อมเอกสารหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย มา
ตามท่ีอยู ่E-mail. หรือ บริษทั ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ (ไม่รวมวนัหยดุเสาร์-อาทิตย)์ 

*เอกสารการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรุณาน ามาใหใ้นวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระเงินเต็มจ านวน 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

TEL : 081-5755966 , 090-9722154   E-mail: iodseminarhr@gmail.com 

สงวนลิขสิทธ์โดย บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ต้ิง แอนด์ เทรนน่ิง จ ากัด 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

 

*บริษทั ไอโอดี คอนเซาทต้ิ์ง แอนด ์เทรนน่ิง จ  ากดั 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  

mailto:iodseminarhr@gmail.com
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เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 13 หลกั 0125558010150 

วธิีการสมคัรเพ่ือเข้ารับการอบรม 

กรุณาดาวนโ์หลดใบสมคัรและกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น ส่งมาตามท่ีอยูอี่เมล ์ iodseminarhr@gmail.com 

หรือกรอกใบสมคัรเขา้อบรมผา่นทางเวบ็ไซต ์คลิก ดาวน์โหลดใบสมคัร ส ารองท่ีนัง่ผา่นทางเวป็ไซต ์

การยืนยนัการอบรม 

1.สถาบนัจะแจง้ยนืยนัการอบรมวนั / เวลาและสถานท่ี ล่วงหนา้ ก่อนถึงวนัอบรมหากท่านไม่ไดรั้บการยนืยนั
กรุณาติดต่อกลบัเพื่อตรวจสอบ 

2.กรุณาช าระเงินก่อนการอบรมสมัมนาอยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ กรณีช าระดว้ยการโอนเงินกรุณาส่งหลกัฐาน
การโอนมาล่วงหนา้ก่อนถึงวนัอบรมหรือช าระชา้สุดท่ีหนา้งาน ณ วนัอบรม กรณีเป็นเช็คหรือเงินสด 

*กรณยีกเลกิการจอง  

กรุณาแจง้ล่วงหนา้ก่อนการฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 5 วนัท าการหรือก่อนบริษทัแจง้ยนืยนัการอบรม มิฉะนั้นทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 20%  ของค่าบริการ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ ฝ่ายบริการข้อมูล   

TEL : 081-5755966 , 090-9722154   E-mail: iodseminarhr@gmail.com 
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