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วัน เวลา และสถานที่

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น. (เปิด Login 08.00 น.)

อัตราค่าอบรมท่านละ

สมาชกิ 3,000 บาท + VAT 210 รวม 3,210 บาท / บคุคลทัว่ไป 3,500 บาท + VAT 245 รวม 3,745 บาท
กรณุาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวนัที ่8 พ.ค. 2564 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

การสร้างและปลูกฝัง 
วัฒนธรรมองค์กร 
(ภาคปฏิบัติ) เพื่อความส�าเร็จ

หลักการและเหตุผล
�	องค์กรชั้นน�ำระดับโลกหลำยองค์กร ก็ล้วนแต่ก�ำหนดวัฒนธรรมเพื่อกำรด�ำเนินชีวิตและกำรงำนในองค์กร เพรำะเขำเหล่ำนั้น 

มีควำมเชื่อที่ว่ำวัฒนธรรมคือบ่อเกิดแห่งควำมส�ำเร็จ
�	หลำย ๆ งำนวิจัยมีบทสรุปตรงกันว่ำองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแรง ย่อมส่งผลให้เกิดผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ROI: Return 

On Investment) และยังสำมำรถเป็นแบรนด์ส�ำหรับบุคคลในองค์กร (Employee Branding) เพื่อดึงดูดให้ผู้สมัครงำน หรือกำร
ประชำสัมพันธ์องค์กร ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งกำรยั่งยืน (Sustainable Organization) อีกด้วย

�	แต่สิ่งส�ำคัญมำกกว่ำกำรสร้ำงวัฒนธรรมคือ กำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้คงอยู่กับพนักงำนในรูปแบบ “พฤติกรรม” เครื่องมือ 
ที่จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรนั้น เช่น สื่อกำรเรียนรู้ กำรฝึกอบรม และกำรบรรจุวัฒนธรรมองค์กรในระบบประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำน (PMS: Performance Management System) และกระบวนกำรสุดท้ำยคือกำรวัดผลเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งถือว่ำ
เป็นกำรครบกระบวนกำร

หลักสูตรนี้จึงเหมาะส�าหรับ
�	ผู้บริหำรงำน HR
�	ผู้บริหำรขององค์กร

วิทยากร

อาจารย์ศศิวัฒน์ หอยสังข์
ผู้บริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลองค์กรชั้นน�ำ

CREATING AND SUSTAINING ORGANIZATIONAL CULTURE FOR SUCCESS : PRACTICAL SERIES

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง น�ำไปสู่เป้ำหมำยและควำมส�ำเร็จขององค์กร
2. เรียนรู้วิธีกำรด�ำเนินกำรสร้ำงและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรอย่ำงเป็นระบบ
3. มีแนวทำงน�ำวัฒนธรรมองค์กรไปใช้ในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน



หัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน ์“การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (ภาคปฏิบัติ) เพื่อความส�าเร็จ” (วันที่ 15 พ.ค. 2564)

1.  *ชื่อ-นำมสกุล ............................................................................

*ต�ำแหน่ง ..................................................................................

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

2.  *ชื่อ-นำมสกุล ............................................................................

*ต�ำแหน่ง ..................................................................................

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษ ี............................................สำขำ ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสำร....................................

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

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนำม บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนำคำรกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนำคำรไทยพำณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เมื่อช�ำระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�ำเนำใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มำที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

� เอกสำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตัวจริง กรุณำส่งไปรษณียล์งทะเบียนมำให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ส�ำนักงำนใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 15 ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�ำตัวผู้เสียภำษี 0105540023934
หมำยเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันกำรจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินในทุกกรณี

	� ควำมหมำยของวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์กร

	� วัฒนธรรมองค์กรในบริษัทต่ำง ๆ: 

	� Workshop 1 กำรเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรผ่ำนองค์กร

	� ควำมสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ROI: Return On 

Investment)

	� ที่มำของวัฒนธรรมองค์กร

	� กระบวนกำรออกแบบวัฒนธรรมองค์กร

	� Workshop 2 วัฒนธรรมองค์กรเหมือนเสื้อผ้ำ

	� Workshop 3 กำรสรุปวัฒนธรรมองค์กร และกำรตรวจสอบควำมสมดุลของ

วัฒนธรรมองค์กร

	� เครื่องมือหรือกิจกรรมในกำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

	� วัฒนธรรมองค์กรกับกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน

	� Workshop 4 ฝึกเขียนวัฒนธรรมองค์กรและกำรบริกำรผลกำรปฏิบัติงำนในระบบ 

BARS

	� กำรประเมินผลวัฒนธรรมองค์กร

	� Workshop 5 กำรทดลองและฝึกกำรเขียนกำรประเมินผลวัฒนธรรมองค์กร

	� บทเรียนรู้: วัฒนธรรมองค์กร
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สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


