โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทางานยุคใหม่

หลักสูตร Corporate Culture Development
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1-2 วัน
โดย ดร.สุกจิ บำรุ ง

หลักกำรและเหตุผล
บ่อยครัง้ ที่เรามักจะได้ ยินคากล่าวว่า.... วัฒนธรรมองค์กร เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร.... แต่ในทาง
กลับกันเราอาจลืมนึกไปว่า เราสามารถจะปรับเปลี่ยน ปลูกฝั ง วัฒนธรรมองค์กรใหม่ได้ การอบรมในครัง้ นี ้ จะช่วย
เปลี่ยนปั ญหาของวัฒนธรรมองค์กร ที่อาจถูกมองว่าเป็ นอุปสรรคมหัน ต์ ให้ กลายเป็ นประโยชน์ มหาศาล ทัง้ การ
รักษาสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ และการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ ที่เหมาะสม ด้ วยเทคนิควิธีการที่แยบยล และเป็ นประโยชน์
ต่อองค์กรอย่างแท้ จริ ง

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมทุกท่านมีความรู้ ความเข้ าใจและมีทศั นคติที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อให้ ทราบถึงความสาคัญ และความจาเป็ น ของการสร้ างและการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้ กบั พนักงาน
เพื่อให้ ตระหนักถึงบทบาท และหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อการสร้ างและการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อให้ ทราบถึงขันตอน
้
กระบวนการ ตลอดจนเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการสร้ างและปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อให้ มีความสามารถในการสร้ างและวางแผนอย่างเป็ นระบบในการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรให้ กบั พนักงาน
ได้ อย่างแท้ จริ ง
6. เพื่อให้ สามารถใช้ วฒ
ั นธรรมองค์กร เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

รู ปแบบกำรสัมมนำ
1. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ ที่แปลกใหม่ สนุกสนาน และเป็ นกันเอง
2. การบรรยายสลับกิจกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพ ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ ทงเนื
ั ้ ้อหาสาระ และบรรยากาศที่
เพลิดเพลิน ตลอดการอบรมโดยมุง่ เน้ นสิ่งที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์เพื่อการทางาน ในองค์กรได้ อย่างแท้ จริ ง
3. กิจกรรมประกอบการบรรยาย แบบรายบุคคลและทีมในรูปแบบต่าง ๆ
WORK SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAYING
4. กรณีศกึ ษา
5. ร่ วมสรุ ปข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะสูก่ ารทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

เนือ้ หำกำรบรรยำย
1. ประโยชน์และความสาคัญของวัฒนธรรมองค์กร เครื่ องมือสาคัญที่นาพาองค์กรสูค่ วามสาเร็ จ
2. SOURCE OF CULTURE
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• การก่อกาเนิดวัฒนธรรมองค์กรและแรงสะท้ อน VISION AND MISSION
3. DIMENSIONS OF ORGANIZATIONAL CULTURE
4. ธรรมชาติที่ต้องรู้ ของพนักงานกับการเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมองค์กร
• STORIES / RITUALS /MATERIAL SYMBOLS /LANGUAGE……
5. สภาพปั ญหาขององค์กรและวัฒนธรรมองค์กร /WORK SHOP การสืบค้ นสภาพปั ญหาเฉพาะขององค์กร
6. STRONG VERSUS WEAK CULTURE
7. จุดเปลี่ยนวัฒนธรรมนาชัยชนะหรื อหายนะ
8. เทคนิคการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กร
• BELIEF /PARADIGM /BEHAVIOR / PLAN…..
9. 7S MODEL ORGANIZATION ALIGNMENT
10. เทคนิคการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร
• ORGANIZATION CULTURE DIAGNOSIS การสืบค้ น / วิเคราะห์ วัฒนธรรมเดิมขององค์กร
• การกาหนดลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ
• การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมที่ต้องการจะมีกบั วัฒนธรรมที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั
• การจัดทาแผนการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็ นระบบและเป็ นจริ ง
• การกาหนดกลยุทธ์ในการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กร
11. แนวทางการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสาเร็ จ / WORK SHOP
12. กรณีศกึ ษา

รู ปแบบกำรอบรม
1. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ที่ได้ สาระ สนุกสนาน และเป็ นกันเอง
2. รู ปแบบการอบรม ใช้ กิจกรรมที่หลากหลายสลับการบรรยายโดยวิทยากรมืออาชีพ มีบรรยากาศที่แปลก
ใหม่เร้ าใจในการเรี ยนรู้ ตลอดการอบรม
3. กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิมีทงแบบรายบุ
ั้
คคล และกิจกรรมฝึ กปฏิบตั แิ บบกลุม่ WORK SHEET / WORK SHOP /
ROLE PLAYING ในแต่ละขันตอน
้
โดยมีวิทยากรให้ ดแู ลให้ ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ ชิด แบบกันเอง เพื่อให้
สามารถนาประสบการณ์ไปใช้ อย่างมืออาชีพขันสู
้ งได้ อย่างแท้ จริ ง
4. ร่ วมสรุ ปข้ อคิดและวิธีการสูก่ ารทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

สถำนที่อบรมสัมมนำ อบรมสัมมนาภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
ระยะเวลำ ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 1-2 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.

Training Center Service 52/174 Krungthep-Kreetha Rd.Sapansung Bangkok 10250 Tel: (02) 736-0408-9 Fax: (02) 736-0050 www.trainingservice.co.th

2

วิทยำกรนำสัมมนำโดย

ดร.สุกิจ บำรุ ง
วิทยำกรและที่ปรึกษำ
 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ที่เป็ นทังนั
้ กคิด
นักวิชาการ นักปฏิบตั ิ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด
นักสื่อสารมวลชน (มีประสบการณ์ตรง ทังสิ
้ ่งพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์) มีประสบการณ์ทางานที่หลากหลาย
กับองค์ทงภาครั
ั้
ฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่

 เป็ นผู้ชานาญการในการฝึ กอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลักสูตรด้ านต่าง ๆ เช่น

ภาวะ
ผูน้ า การบริ หาร วัฒนธรรมองค์กร การจัดการ การขาย การบริ การ การตลาด การสือ่ สาร การปรับ
ทัศนคติ และแนวคิ ด การปลุกพลังและการสร้างแรงบันดาลใจ บุคลิ กภาพ ศิ ลปะการพูด Team
Building กิ จกรรม Walk Rally สมัยใหม่ ฯลฯ

 เป็ นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมสัมมนาให้ กบั หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและ
เอกชนมากว่า 25 ปี
กำรศึกษำ
 ปริ ญญาเอก ด้ านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ซีบู (Organization
Development and Tranformation from CEBU Doctors University Philippines) )

 ปริ ญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบกำรณ์ ด้ำนรำชกำร และบริษัทเอกชน
 อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา
 ผู้เชี่ยวชาญประจาสมาชิกวุฒิสภา
 ที่ปรึกษากิติมศักดิ์กรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา
 ประธานที่ปรึกษา บริ ษัท เซเว่นสตาร์ พาราวู๊ด จากัด
 ที่ปรึกษา บริ ษัท Thai Consultant and Public Relation / ที่ปรึกษา ( คทก. 3 ) บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน )
 ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์ และงานฝึ กอบรม บริ ษัท อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย จากัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์
 ที่ปรึกษารายการโทรทัศน์ รายการ “ TEEN TALK DRAMA “ ช่อง 11
 ที่ปรึกษา บริ ษัท PTT LNG กลุม่ บริ ษัท ในเครื อ ปตท.
 ที่ปรึกษา บริ ษัท RAYONG PRO GUARD
 ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย
 ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม อาดัม กรุ๊ป
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 ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม DODT THAI SEMINAR AND TRAINING
ประสบกำรณ์ ด้ำนสื่อสำรมวลชน
สิ่งพิมพ์
 รองประธานสือ่ มวลชน เครื อสือ่ กลาง
 ผู้สื่อข่าว คอลัมนิสต์ และผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “ สื่อกลาง “
 ศูนย์ข่าว นิตยสาร ผู้ใหญ่บ้านดาดี ของ อ.อภิชาติ ดาดี
วิทยุ
 ผู้ผลิตและผู้ดาเนินรายการวิทยุหลายรายการ ในหลายสถานี เช่น
 รายการ “ เพื่อนยำมเช้ ำ ” ประเภทรายการเพลงเพื่อชีวิตและเพลงสตริ งสลับข้ อคิด
 รายการ “ ยิม้ รั บตะวัน ” ประเภทรายการเพลงไทยสากลสลับการพูดคุยสาระ
 รายการ “ อนุรักษ์ ไทย ” ประเภทรายการสารคดีทวั่ ไทย สลับการพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญ
 รายการ “ พูดจำประสำระยอง ” ประเภทรายการอนุรักษ์ ภาษาถิ่น พูดคุยกึง่ ทอล์คโชว์ 3 คน
 รายการ “ ข่ ำวสื่อกลำง ” ประเภทรายการ รายงานข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวประจาวัน
 บันทึกเสียงสปอตโฆษณาทางวิทยุ และเสียงบรรยายสารคดีตา่ ง ๆ
โทรทัศน์
 พรี เซ็นเตอร์ งานโฆษณาทางโทรทัศน์
 วิทยากรพิเศษ บรรยายด้ านการตลาดและการจัดการ ช่ อง 11
 วิทยากรโต้ วาทีรายการ “ ทีวีวาที ” ช่ อง 9
 4 ผู้ประสานงานรายการ “ สายตรง อ.บ.ต. ” ช่ อง 3
 ผู้ผลิตรายการ ผู้กากับรายการ และพิธีกร รายการ “ ตะวันฉาย ” ช่ อง 11 ภูมิภาค
 เขียนบท และเป็ นผู้บรรยายสารคดี ทางวิทยุและโทรทัศน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ำทั อาฉาภาย ทัากัด(
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
Mobile No. 098 585 9995

e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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