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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

ประโยชนที่จะไดรับ

1. เล็งเห็นถึงประโยชนของการสรางวัฒนธรรมองคกรที่แข็งแรง
นําไปสูเปาหมายและความสําเร็จขององคกร
2. เรียนรูวิธีการดําเนินการสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรอยางเปนระบบ
3. มีแนวทางนําวัฒนธรรมองคกรไปใชในองคกรอยางเปนรูปธรรมและ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ 27 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-16.30 น. (เปด Login 08.00 น.)
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ผูจัดการอาวุโส แผนกสงเสริมการเรียนรู
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 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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