Training Center Service

Corporate Culture Development
หลักการและเหตุผล
บ่อยครัง้ ทีเ่ รามักจะได้ยนิ คํากล่าวว่า.... วัฒนธรรมองค์กร เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร.... แต่ในทางกลับกัน
เราอาจลืมนึกไปว่า เราสามารถจะปรับเปลีย่ น ปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กรใหม่ได้ การอบรมในครัง้ นี้ จะช่วยเปลีย่ นปญั หา
ของวัฒนธรรมองค์กร ทีอ่ าจถูกมองว่าเป็ นอุปสรรคมหันต์ ให้กลายเป็ นประโยชน์มหาศาล ทัง้ การรักษาสิง่ ดี ๆ ทีม่ อี ยู่
และการปรับเปลีย่ น เพิม่ เติมสิง่ ใหม่ๆ ทีเ่ หมาะสม ด้วยเทคนิควิธกี ารทีแ่ ยบยล และเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมทุกท่านมีความรูค้ วามเข้าใจและมีทศั นคติทถ่ี กู ต้องเกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์กร
ั ฒนธรรมองค์กรทีด่ ใี ห้กบั พนักงาน
เพือ่ ให้ทราบถึงความสําคัญ และความจําเป็ น ของการสร้างและการปลูกฝงวั
ั ฒนธรรมองค์กร
เพือ่ ให้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อการสร้างและการปลูกฝงวั
ั ฒนธรรมองค์กร
เพือ่ ให้ทราบถึงขัน้ ตอน กระบวนการ ตลอดจนเทคนิควิธกี ารต่าง ๆ ในการสร้างและปลูกฝงวั
ั ฒนธรรมองค์กรให้กบั พนักงาน
เพือ่ ให้มคี วามสามารถในการสร้างและวางแผนอย่างเป็ นระบบในการปลูกฝงวั
ได้อย่างแท้จริง
6. เพือ่ ให้สามารถใช้วฒ
ั นธรรมองค์กร เป็ นเครือ่ งมือในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการสัมมนา
1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทีแ่ ปลกใหม่ สนุกสนาน และเป็ นกันเอง
2. การบรรยายสลับกิจกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพ ทีม่ กี จิ กรรมทีห่ ลากหลาย ได้ทงั ้ เนื้อหาสาระ และบรรยากาศที่
เพลิดเพลิน ตลอดการอบรมโดยมุง่ เน้นสิง่ ทีส่ ามารถนําไปใช้ประโยชน์เพือ่ การทํางาน ในองค์กรได้อย่างแท้จริง
3. กิจกรรมประกอบการบรรยาย แบบรายบุคคลและทีมในรูปแบบต่าง ๆ
WORK SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAYING
4. กรณีศกึ ษา
5. ร่วมสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสูก่ ารทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้ อหาการบรรยาย
1. ประโยชน์และความสําคัญของวัฒนธรรมองค์กร เครือ่ งมือสําคัญทีน่ ําพาองค์กรสูค่ วามสําเร็จ
2. SOURCE OF CULTURE
• การก่อกําเนิดวัฒนธรรมองค์กรและแรงสะท้อน VISION AND MISSION
3. DIMENSIONS OF ORGANIZATIONAL CULTURE
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4. ธรรมชาติทต่ี อ้ งรู้ ของพนักงานกับการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์กร
• STORIES / RITUALS /MATERIAL SYMBOLS /LANGUAGE……
5. สภาพปญั หาขององค์กรและวัฒนธรรมองค์กร /WORK SHOP การสืบค้นสภาพปญั หาเฉพาะขององค์กร
6. STRONG VERSUS WEAK CULTURE
7. จุดเปลีย่ นวัฒนธรรมนําชัยชนะหรือหายนะ
8. เทคนิคการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กร
• BELIEF /PARADIGM /BEHAVIOR / PLAN…..
9. 7S MODEL ORGANIZATION ALIGNMENT
10. เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
• ORGANIZATION CULTURE DIAGNOSIS การสืบค้น / วิเคราะห์ วัฒนธรรมเดิมขององค์กร
• การกําหนดลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรทีต่ อ้ งการ
• การวิเคราะห์ชอ่ งว่างระหว่างวัฒนธรรมทีต่ อ้ งการจะมีกบั วัฒนธรรมทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั
• การจัดทําแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็ นระบบและเป็ นจริง
ั ฒนธรรมองค์กร
• การกําหนดกลยุทธ์ในการปลูกฝงวั
ั ฒนธรรมองค์กรทีป่ ระสบความสําเร็จ / WORK SHOP
11. แนวทางการปลูกฝงวั
12. กรณีศกึ ษา

วิ ทยากร

ดร.สุกจิ บํารุง
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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