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วัน เวลา และสถานที่

วันเสาร�ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
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อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชกิ 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บคุคลทัว่ไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาชาํระค�าฝ�กอบรมภายในวนัที ่20 พ.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารก�อนการบรรยาย

การสร�างและปลูกฝ�ง
วัฒนธรรมองค�กร
(ภาคปฏิบัติ) เพื่อความสําเร็จ

หลักการและเหตุผล
 องคกรชั้นนําระดับโลกหลายองคกร ก็ลวนแตกําหนดวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและการงานในองคกร เพราะเขาเหลานั้น

มีความเชื่อที่วาวัฒนธรรมคือบอเกิดแหงความสําเร็จ

 หลาย ๆ งานวิจัยมีบทสรุปตรงกันวาองคกรที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแรง ยอมสงผลใหเกิดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI: 

Return On Investment) และยังสามารถเปนแบรนดสําหรับบุคคลในองคกร (Employee Branding) เพื่อดึงดูดให

ผูสมัครงาน หรือการประชาสัมพันธองคกร ทั้งยังสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการยั่งยืน (Sustainable Organization) อีกดวย

 แตสิ่งสําคัญมากกวาการสรางวัฒนธรรมคือ การปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรใหคงอยูกับพนักงานในรูปแบบ “พฤติกรรม” 

เครื่องมือที่จะชวยสงเสริมวัฒนธรรมองคกรนั้น เชน สื่อการเรียนรู การฝกอบรม และการบรรจุวัฒนธรรมองคกรในระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS: Performance Management System) และกระบวนการสุดทายคือการวัดผลเรื่อง

วัฒนธรรมองคกร ซึ่งถือวาเปนการครบกระบวนการ

วิทยากร

ดร.ศศิวัฒน� หอยสังข�
ผูจัดการอาวุโส แผนกสงเสริมการเรียนรู

และพลวัตองคกร องคกรชั้นนํา

CREATING AND SUSTAINING 
ORGANIZATIONAL CULTURE 
FOR SUCCESS : 
PRACTICAL SERIES

ประโยชน�ที่จะได�รับ
1. เล็งเห็นถึงประโยชนของการสรางวัฒนธรรมองคกรที่แข็งแรง 

นําไปสูเปาหมายและความสําเร็จขององคกร

2. เรียนรูวิธีการดําเนินการสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรอยางเปนระบบ

3. มีแนวทางนําวัฒนธรรมองคกรไปใชในองคกรอยางเปนรูปธรรมและ

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักสูตรนี้จึงเหมาะสําหรับ
 ผูบริหารงาน HR

 ผูบริหารขององคกร

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข�าอบรม 1 ท�าน ฟร ี1 ท�าน

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�



หัวข�อการฝ�กอบรม

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “การสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร (ภาคปฏิบัติ) เพื่อความสําเร็จ รุนที่ 2” (วันที่ 27 พ.ย. 2564)

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

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

*ตําแหนง ..................................................................................

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มที่หนางาน

 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินในทุกกรณี

  ความหมายของวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองคกร

  วัฒนธรรมองคกรในบริษัทตาง ๆ: 

  Workshop 1 : การเรียนรูวัฒนธรรมองคกรผานองคกร

  ความสัมพันธของวัฒนธรรมองคกรกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI: Return On 

Investment)

  ที่มาของวัฒนธรรมองคกร

  กระบวนการออกแบบวัฒนธรรมองคกร

  Workshop 2 : วัฒนธรรมองคกรเหมือนเสื้อผา

  Workshop 3 : การสรุปวัฒนธรรมองคกร และการตรวจสอบความสมดุลของ

วัฒนธรรมองคกร

  เครื่องมือหรือกิจกรรมในการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร

  วัฒนธรรมองคกรกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน

  Workshop 4 : ฝกเขียนวัฒนธรรมองคกรและการบริการผลการปฏิบัติงาน

ในระบบ BARS

  การประเมินผลวัฒนธรรมองคกร

  Workshop 5 : การทดลองและฝกการเขียนการประเมินผลวัฒนธรรมองคกร

  บทเรียนรู: วัฒนธรรมองคกร
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สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที�นั� ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


