
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-2615-4499,0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

กลยทุธก์ารบรหิารคนยคุ 4.0 
(เนน้ปฏบิตั)ิ 

 

       วทิยากร: อาจารยส์ทิธศิกัด ิ-  ศรธีรรมวฒันา 
ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ ( รัฐศาสตร ์) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การบรหิารกฎหมายคุม้ครองแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์
ศกึษาแนวคําพพิากษาศาลฎกีามากกวา่ 500 คด ี

ประสบการณ์ทํางาน ผูจั้ดการฝ่ายบคุคล บรษัิทเซเรบอส ประเทศไทย จํากดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทเซา้ทอ์สีตเ์อเชีVยนแพคเกจจิVงแอนดแ์คนนิVง จํากดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทโตโยตา้ ทรานสปอรต์ ประเทศไทย จํากัด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทซพีซี/ีอาย ิ(ประเทศไทย ) จํากัด 
อดตีประธานชมรมผูบ้รหิารอตุสาหกรรมเกตยเ์วยซ์ติีW 

 

7 พฤษภาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
สงัคมเปลีVยนแปลงเร็ว พฤตกิรรมผูค้นหลากหลาย ..สบัสน .. ซบัซอ่น ทกุองคก์รจงึตอ้งปรับกลยุทธก์ารบรหิารคนให ้
ทนัเหตกุารณ์ เพืVอใหค้นอยูน่าน ๆ ทํางานด ีๆ อยู่ร่วมกนัอยา่งสนัตสิขุและยัVงยนื 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Mudule 1: การบรหิารตนเอง 
1. วสิยัทศันก์ารบรหิารคน เพืVอใหไ้ดผ้ลงานทีVดแีละอยูร่่วมกันอย่างสนัตสิขุ 
2. ผูบ้รหิารแบบ Superman ทีVลูกนอ้งรัก เจา้นายชืVชน ตอ้งเป็นคนอย่างไร 
3. Workshop: การพฒันาตนเอง ใหเ้ป็นผูนํ้าที�ด ีใหเ้ป็น Excellent Leadership 

 

Mudule 2: การบรหิารคน 
4. ผลงาน 7 ดา้นทีVผูบ้รหิารตอ้งพาพนักงานทําใหสํ้าเร็จทกุวัน มอีะไรบา้ง 
5. ตวัอยา่ง-กลยุทธก์ารบรหิารคนด ีคนเกง่ใหอ้ยูไ่ดน้าน ๆ ทํางานด ีๆ  
6. ตวัอยา่ง – การบรหิารคนกลาง ๆ ใหเ้ป็นคนด ีคนเกง่ 
7. ตวัอยา่ง – กลยทุธก์ารปรบัปรุงพนกังานที�มพีฤตกิรรมไมพ่งึประสงค ์
8. การจัดการกบัคนทีVมาสาย .. หยดุงานบอ่ย .. ตอ้งทําอย่างไร 
9. การยา้ยเป็นธรรม .. ไม่เป็นธรรม .. ดตูรงไหน 
10. การลาออก ..ไม่ลา .. ไม่แจง้ล่วงหนา้ มหีลักคดิคา่เสยีหายอย่างไร 
11. ตวัอยา่ง – กลยทุธก์ารปลกูจติสาํนกึใหม้หีวัใจการทํางานที�ด ี
12. สรปุคําถามและคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน  7 พฤษภาคม 2562 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน  23 เมษายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-2615-4499,0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีW 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืVอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


