
รุ่นที่ 4
มอบวุฒิบัตร 
ส�ำหรับท่ำนที่เปิดกล้อง 
ตลอดกำรอบรม

www.hrcenter.co.th

วัน เวลา และสถานที่

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
เวลา 09.00-16.30 น. (เปิด Login 08.00 น.)

อัตราค่าอบรมท่านละ

สมาชกิ 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บคุคลทัว่ไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวนัที ่3 ก.ย. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

การสร้างและปลูกฝัง 
วัฒนธรรมองค์กร 
(ภาคปฏิบัติ) เพื่อความส�าเร็จ

หลักการและเหตุผล
�	วัฒนธรรมองค์กร นอกจากจะเรียนรู้ “การสร้าง” แล้ว ยังต้องเรียนรู้วิธีการปลูกฝังให้พนักงานเกิด “พฤติกรรม”  

ที่ต้องการด้วย HR จึงต้องสร้างเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรม เช่น สื่อการเรียนรู้ การฝึกอบรม  

การบรรจุวัฒนธรรมองค์กรในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และไล่เรียงไปจนถึงจัดท�าวิธีการวัดผลเรื่องวัฒนธรรม

องค์กรด้วย จึงจะถือว่าครบกระบวนการที่จะช่วยให้วัฒนธรรมที่สร้างขึ้นยั่งยืนและเกิดผลอย่างที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

�	ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการในการสร้าง-ปลูกฝัง-และวัดผลวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างขึ้น  

เพื่อใช้เป็นแนวทางน�าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป

วิทยากร

ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
	y ผู้บริหารงาน HR องค์กรชั้นน�า

CREATING AND SUSTAINING 
ORGANIZATIONAL CULTURE 
FOR SUCCESS :  
PRACTICAL SERIES

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง  

น�าไปสู่เป้าหมายและความส�าเร็จขององค์กร

2. เรียนรู้วิธีการด�าเนินการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นระบบ

3. มีแนวทางน�าวัฒนธรรมองค์กรไปใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและ 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักสูตรนี้จึงเหมาะส�าหรับ
�	ผู้บริหารงาน HR

�	ผู้บริหารขององค์กร

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์



หัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน ์“การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (ภาคปฏิบัติ) เพื่อความส�าเร็จ รุ่นที่ 4” (วันที่ 10 ก.ย. 2565)

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

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

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

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษ ี............................................สาขา ................................

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

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

y ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     y ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647     y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

y เมื่อช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

y เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�าตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

	� ความหมายของวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์กร

	� วัฒนธรรมองค์กรในบริษัทต่าง ๆ : 

	y กิจกรรม 1 : การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรผ่านองค์กร

	� ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับผลตอบแทนจากการลงทุน  

(ROI : Return On Investment)

	� ที่มาของวัฒนธรรมองค์กร

	� กระบวนการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร

	y กิจกรรม 2 : วัฒนธรรมองค์กรเหมือนเสื้อผ้า

	y กิจกรรม 3 : การสรุปวัฒนธรรมองค์กร และการตรวจสอบความสมดุลของ

วัฒนธรรมองค์กร

	� เครื่องมือหรือกิจกรรมในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

	� วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน

	y กิจกรรม 4 : ฝึกเขียนวัฒนธรรมองค์กรและการบริการผลการปฏิบัติงาน 

ในระบบ BARS

	� การประเมินผลวัฒนธรรมองค์กร

	y กิจกรรม 5 : การทดลองและฝึกการเขียนการประเมินผลวัฒนธรรมองค์กร

	� 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)


