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โครงการฝึ กอบรมหลักสูตร

การบริการการเปลี่ยนแปลงเชิงรุ ก
Proactive Change Management
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราทุกคนฯ ทุกองค์ กรต้ องปรับตัวให้ ทนั กับ
การเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ เปลี่ยน คุณเองจะเป็ นผู้ถูกเปลี่ยน
หลักการและเหตุผล
จากภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจและเศรษฐกิจปั จจุบนั ทําให้ มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่
พ้ น ทุกองค์กรจึงต้ องใช้ ศกั ยภาพของปั จจัยในการบริหารและการผลิตที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่สามารถผลักดันให้ ธุรกิจก้ าวหน้ าไปได้ เนื่องการทุกองค์กรต้ องมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา เพื่อทันต่อกระแสโลกปั จจุบนั นักบริ หารทุกคนภายในองค์กรจึงจําเป็ นจะต้ องสามารถบริ หารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นภายในองค์กรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความสําเร็ จขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความเข้ าใจในการเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนําความรู้ ที่ได้ รับไปใช้ ในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับอบรมตระหนักในความสําคัญของการบริ หารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสําเร็ จขององค์กร

หัวข้ อในการสัมมนา
•
•
•
•
•

การปรับความคิดใหม่ส่กู ารแข่งขันเพื่อการบริ หารงานในอนาคต
เหตุผล ความจําเป็ นและประเด็นของการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
ขันตอนและกระบวนการในการเปลี
้
่ยนแปลง
ทําไมจึงกลัวการเปลี่ยนแปลง

•
•
•
•
•

สิ่งที่ต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลง
อะไรเป็ นแรงผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง?
สิ่งที่ผลักดันทําให้ คนเกิดการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงกับพนักงาน 3 Generation
ลักษณะของผู้นําการเปลี่ยนแปลง
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• สร้ างคุณค่าให้ แก่การเปลี่ยนแปลงด้ วย 4 M
• 10 บทเรี ยนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
• ฝึ กปฏิบตั แิ ละกิจกรรม : การบริ หารความเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
1 วัน / ฝึ กอบรมสัมมนาภายในบริ ษัท

วิทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ บรรพต ฉายมุกดา
การศึกษา
• ปริ ญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (เกียรตินิยม อันดับ1 เหรี ยญทอง)
• ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปั จจุบัน
• ผู้ออกแบบวางแผนและปฏิบตั กิ าร เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของบริ ษัททรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน)
• อาจารย์พิเศษ วิชาวาทนิเทศน คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ประสบการณ์
• วิทยากรรายการทีวีวาที ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
• วิทยากรฝ่ ายฝึ กอบรม บริ ษัท ไดมอนด์คลับ จํากัด
• ฝ่ ายฝึ กอบรม บริ ษัท อะควารี ส ดีสทริ บวิ ชัน่ จํากัด
• ผู้ชว่ ยผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาองค์กร บริ ษัท นวพลอินดัสทรี จํากัด
• หัวหน้ าฝ่ ายฝึ กอบรม บริ ษัท อินโนเวท อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ในเครื อแจ่มจันทร์ สมุนไพร
• ผู้จดั การทัว่ ไป บริ ษัท ไทยคอนซัลแตนท์ แอนด์พบั บลิครี เลชัน่ จํากัด (T.P.GROUP)
• วิทยากรภายในองค์กร บริ ษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล กรุ๊ป จํากัด
• วิทยากรด้ านทีมงาน กิจกรรม WALK RALLY ให้ กบั หน่วยงานจํานวนมาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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