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How to Implement
Core Value to Workplace
หลักการและเหตุผล (Principle & Reason)

วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเปนขอไดเปรียบทางการแขงขัน เปน
หนึ่งปจจัยที่สงเสริมใหคนในองคกรมีทิศทางในการทํางานที่เหมือนกัน มุงไป
สูเปาหมายเดียวกัน ตัดสินใจเหมือนกัน รวมทั้งเสริมสรางภาพลักษณองคกร
และการใหบริการลูกคา นี่จึงเปนเหตุใหองคกรที่มุงเนนเรืื่องการวางแผนและ
บริหารกลยุทธ หันมาใสใจกับการสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรอยาง
จริงจัง
หลักสูตรนี้จึงมุงใหเกิดความเขาใจวิธีการเสริมสรางคานิยม วัฒนธรรมองคกร
และทําอยางไรจึงจะนําไปสูการประยุกตในการปฏิบัติงานจริงได อันจะสงผล
ตอการบรรลุเปาหมาย และความยั่งยืนขององคกรตอไป
วิทยากร
พิเศษ ผูเขาอบรมหลักสูตรนี้จะไดรับหนังสือ
อาจารย พรรษมณฑ พัฒนกิจเรือง
“Culture Journey ผจญภัยในองคกรที่รัก”
วิทยากรและที่ปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เขียนโดย อ.พรรษมณฑ พัฒนกิจเรือง 1 เลม ฟรี
ประสบการณ
 ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท จํากัด / ศูนยการคาเมกาบางนา
 ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผูบริหารงาน HR และผูบริหารตามสายงาน
บริษัท เอเชียซอฟท คอปอรเรชั่น (มหาชน) จํากัด
ทุกสายงาน
 ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท สนุกออนไลน จํากัด
 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อลิอันซ ซีพี ประกันวินาศภัย จํากัด
 ผูชวยผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จํากัด

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 19 มกราคม 2561

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

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท

วัตถุประสงค
เพื่อใหเขาใจความสําคัญของคานิยม วัฒนธรรมองคกรที่สนับสนุนความแข็งแกรงและความยั่งยืนขององคกร
เพื่อใหทราบขั้นตอนและวิธีการสรางพฤติกรรมของบุคลากรที่สะทอนคานิยม วัฒนธรรมองคกร
เพื่อพัฒนาระบบการทํางานของแตละหนวยงาน ใหสอดคลอง เปนไปในทิศทางเดียวกันกับคานิยม และวัฒนธรรมองคกร

หัวขอฝกอบรม (Training Topics)

คานิยม
ความหมายและความสําคัญของคานิยมหลัก
ทําไมตองมีคานิยมองคกร
ตัวอยางคานิยมองคกรบริษัทชั้นนํา
เปาหมายของการสรางคานิยมองคกร
คานิยมเกี่ยวของกับพนักงานอยางไร
ทําอยางไรใหคานิยมสะทอนไปสูการปฏิบัติงาน
การกําหนดคานิยมหลัก (Core Value)
- คํานิยาม
- พฤติกรรมหลัก
- สถานการณ หนาที่ หนวยงาน
การประเมินความเหมาะสมของคานิยม

วัฒนธรรมองคกร
ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมองคกร
ตัวอยางวัฒนธรรมองคกรบริษัทชั้นนํา
วัฒนธรรมองคกรตางกับคานิยมอยางไร
การเชื่อมโยงระหวางคานิยมกับวัฒนธรรมองคกร
การแปลงคานิยมสูวัฒนธรรม
ขั้นตอนในการสรางวัฒนธรรมองคกร
ปจจัยที่ทําใหการสรางวัฒนธรรมองคกรประสบความสําเร็จ
ปญหาและอุปสรรคในการสรางวัฒนธรรมองคกร
Workshop 1
ฝกปฏิบัติ การเขียนคํานิยาม ของคานิยม
Workshop 2
ฝกปฏิบัติ การเขียนพฤติกรรมหลัก
Workshop 3
ฝกปฏิบัติ การเขียนพฤติกรรมในระดับหนวยงาน สถานการณ

หลักสูตรฝกอบรม “การสรางคานิยม วัฒนธรรมองคกร และนําสูการปฏิบัตจิ ริง รุนที่ 4” (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
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