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เปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรเพื่อรับมือกับความทาทายในอนาคต

Building Corporate Culture for Future challenge
หลักการและเหตุผล
ในยุคเศรษฐกิจเสรีที่องคกรตางสรางขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อผลักดันผลประกอบการการเติบโต ความ
ผูกพันของลูกคา และการดึงดูดดาวเดน
ในหวงยามของการแขงขันทามกลางการเปลี่ยนแปลงพลิกผันในโลกธุรกิจ จึงพบวาองคกรชั้นนําทั้งในตางประเทศ
และประเทศไทย ตางวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยู ออกแบบวัฒนธรรมองคกรที่สอดรับกับทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจ และสรางวัฒนธรรมองคกรใหมผานการสื่อสารและการสรางประสบการณ เพื่อใหเกิดจิตวิญญาณรวมกันของ
คนในองคกร ในอันที่จะผลักดันผลลัพธที่เปนเลิศดวยวิถีของตน ตลอดถึงการรวมสรางองคกรที่เปนสุขรวมกัน
หลักสูตรการอบรมนี้จึงเปนประโยชนตอผูบริหารงาน HR และผูนําของทุกองคกร
วิทยากร
วัตถุประสงค
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในแนวคิดของการ
บริหารวัฒนธรรมองคกร
เพื่อสามารถประยุกตขั้นตอนในการวิเคราะห ออกแบบ
ปฏิบัติการ และประเมินความสําเร็จในการสราง
วัฒนธรรมองคกรของแตละองคกรได
เพื่อเรียนรูแนวโนม และแนวปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ
และลมเหลวในการสรางวัฒนธรรมองคกรจาก
กรณีศึกษาจริง
วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

อาจารยเสาวคนธ ศิรกิดากร

กรรมการผูจัดการ บริษัท โนเลจสตอรม คอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัทที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคกรและทรัพยากร
มนุษย
ประสบการณ 20 ป ในการพัฒนาองคกรและทรัพยากร
มนุษยจากองคกรชั้นนํา
ประวัติการศึกษา
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป พ.ศ.2538
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศศินทร ป พ.ศ. 2548
สําเร็จการศึกษาหลักสูตร Harvard Executive
Education จากฮารวารด บิสสิเนส สคูล
ไดรับ Certification ‘Senior Professional in Human
Resources Management’ จากสมาคมบริหาร
ทรัพยากรมนุษยสหรัฐอเมริกา
ไดรับ Certification “Analytical & Personality
Psychology” จากสถาบัน Carl Jung
ไดรับ Certification MBTI assessor จาก MBTI
institure สหรัฐอเมริกา

หัวขอการฝกอบรม

Module 1 : แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคกร
ความหมายและคุณลักษณะของวัฒนธรรมองคกร
ความสําคัญของวัฒนธรรมองคกรตอธุรกิจ ดาวเดน
และลูกคา
งานศึกษาวิจัยดานวัฒนธรรมองคกรตอความสําเร็จ
ทางธุรกิจ
ปจจัยที่ทําใหกอเกิดวัฒนธรรมองคกรจริง
กิจกรรม : ประเมิินวัฒนธรรมจริงขององคกร ที่ีมา
และวิเคราะหขอดี ขอที่ควรพัฒนา
Module 2 : ขั้นตอนการบริหารวัฒนธรรมองคกร
หกคุณลักษณะของวัฒนธรรมองคกรที่ดี (อางอิงจาก
บทความ Six Components of a Great Corporate
Culture, HBR, John Colemen)
ขั้นตอนการวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรจริง
ขั้นตอนการกําหนดวัฒนธรรมองคกรที่ปรารถนา
ขั้นตอนการปฏิบัติการสรางวัฒนธรรม
ขั้นตอนการประเมินความคืบหนาและความสําเร็จ
กรณีศึกษา : การสรางวัฒนธรรมองคกรของธุรกิจ
ชั้นนําที่ประสบความสําเร็จ

Module 3 : ยุทธวิธีในการสรางวัฒนธรรมองคกร
การสรางวัฒนธรรมองคกรใหมของธุรกิจที่มีวัฒนธรรม
เดิมเขมแข็งและมีมาในเวลายาวนาน
การสรางวัฒนธรรมองคกรสําหรับธุรกิจที่ริเริ่มกอตั้ง
การสรางวัฒนธรรมองคกรในระยะที่ธุรกิจเปลี่ยนแปลงสูง
การสรางวัฒนธรรมองคกรดวยตนแบบและกลุม
แอมบาสเดอร
การประยุกตเรื่องวัฒนธรรมองคกรเขากับมิติสําคัญ
ในการบริหารจัดการ
การสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีกลุมประชากรหลากหลาย
กิจกรรม : อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ
Module 4 : ปฏิบัติการออกแบบกลยุทธการสราง
วัฒนธรรมองคกร
แนวโนมของการออกแบบและสรางวัฒนธรรมองคกรใน
โลกธุรกิจรวมสมัย
กุญแจแหงความสําเร็จของการสรางวัฒนธรรมองคกร
หลุมพรางความลมเหลวในการบริหารวัฒนธรรมองคกร
กิจกรรม : ออกแบบวัฒนธรรมองคกรและกลยุทธการ
สรางวัฒนธรรม

ใบสมัครหลักสูตร “เปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรเพื่อรับมือกับความทาทายในอนาคต”
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม
4,000
3,500

+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
280
120
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

