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โครงการอบรม/สมัมนาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการท างานยคุใหม่ 

หลกัสตูร Corporate Culture Development 
ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 1-2 วนั 

โดย  ดร.สุกจิ บ ำรุง   
 

 

หลักกำรและเหตุผล 

 บ่อยครัง้ท่ีเรามกัจะได้ยินค ากลา่ววา่.... วฒันธรรมองค์กร เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาองค์กร....  แต่ในทาง
กลบักนัเราอาจลืมนึกไปว่า เราสามารถจะปรับเปลี่ยน ปลกูฝัง วฒันธรรมองค์กรใหม่ได้ การอบรมในครัง้นี ้จะช่วย
เปลี่ยนปัญหาของวฒันธรรมองค์กร ท่ีอาจถูกมองว่าเป็นอปุสรรคมหนัต์ ให้กลายเป็นประโยชน์มหาศาล  ทัง้การ
รักษาสิ่งดี ๆ ท่ีมีอยู่ และการปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติมสิ่งใหม่ๆ  ท่ีเหมาะสม ด้วยเทคนิควิธีการท่ีแยบยล และเป็นประโยชน์
ตอ่องค์กรอย่างแท้จริง  

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมทกุท่านมีความรู้ความเข้าใจและมีทศันคติท่ีถกูต้องเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์กร 
2.  เพ่ือให้ทราบถงึความส าคญั  และความจ าเป็น ของการสร้างและการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรท่ีดีให้กบัพนกังาน 
3.  เพ่ือให้ตระหนกัถงึบทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่การสร้างและการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กร 
4.  เพ่ือให้ทราบถงึขัน้ตอน กระบวนการ ตลอดจนเทคนิควิธีการตา่ง ๆ ในการสร้างและปลกูฝังวฒันธรรมองค์กร 
5.  เพ่ือให้มีความสามารถในการสร้างและวางแผนอย่างเป็นระบบในการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรให้กบัพนกังาน 
      ได้อย่างแท้จริง 
6.  เพ่ือให้สามารถใช้วฒันธรรมองค์กร เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

รูปแบบกำรสัมมนำ  
1. กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์    ท่ีแปลกใหม ่สนกุสนาน  และเป็นกนัเอง 
2. การบรรยายสลบักิจกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพ  ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้ทัง้เนือ้หาสาระ และบรรยากาศท่ี

เพลิดเพลิน ตลอดการอบรมโดยมุง่เน้นสิ่งท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการท างาน ในองค์กรได้อย่างแท้จริง  
3. กิจกรรมประกอบการบรรยาย แบบรายบคุคลและทีมในรูปแบบตา่ง ๆ  

WORK  SHEET / WORK SHOP / ROLE  PLAYING 
4. กรณีศกึษา 
5. ร่วมสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสูก่ารท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

เนือ้หำกำรบรรยำย  
          1.  ประโยชน์และความส าคญัของวฒันธรรมองค์กร เคร่ืองมือส าคญัท่ีน าพาองค์กรสูค่วามส าเร็จ 
          2.  SOURCE OF CULTURE   
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              •  การก่อก าเนิดวฒันธรรมองค์กรและแรงสะท้อน VISION AND MISSION 
          3.  DIMENSIONS OF ORGANIZATIONAL CULTURE    
          4.  ธรรมชาติท่ีต้องรู้ ของพนกังานกบัการเรียนรู้วฒันธรรมองค์กร   
               •  STORIES / RITUALS /MATERIAL SYMBOLS /LANGUAGE…… 
          5.  สภาพปัญหาขององค์กรและวฒันธรรมองค์กร /WORK SHOP การสืบค้นสภาพปัญหาเฉพาะขององค์กร   
          6.  STRONG VERSUS WEAK CULTURE   
          7.  จดุเปลี่ยนวฒันธรรมน าชยัชนะหรือหายนะ 
          8.  เทคนิคการปรับเปลีย่นวฒันธรรมองค์กร 
              •  BELIEF /PARADIGM /BEHAVIOR / PLAN…..   
          9.  7S MODEL ORGANIZATION ALIGNMENT   
          10.  เทคนิคการสร้างวฒันธรรมองค์กร  
              •  ORGANIZATION CULTURE DIAGNOSIS การสืบค้น / วิเคราะห์ วฒันธรรมเดิมขององค์กร 
              •  การก าหนดลกัษณะของวฒันธรรมองค์กรท่ีต้องการ 
              •  การวิเคราะห์ช่องว่างระหวา่งวฒันธรรมท่ีต้องการจะมีกบัวฒันธรรมท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั  
              •  การจดัท าแผนการสร้างวฒันธรรมองค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นจริง 
              •  การก าหนดกลยทุธ์ในการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กร   
          11.  แนวทางการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรท่ีประสบความส าเร็จ / WORK SHOP    
          12.  กรณีศกึษา 
 

รูปแบบกำรอบรม 
1. กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ท่ีได้สาระ สนกุสนาน และเป็นกนัเอง   
2. รูปแบบการอบรม   ใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายสลบัการบรรยายโดยวิทยากรมืออาชีพ  มีบรรยากาศท่ีแปลก

ใหมเ่ร้าใจในการเรียนรู้ตลอดการอบรม 
3.  กิจกรรมฝึกปฏิบตัิมีทัง้แบบรายบคุคล และกิจกรรมฝึกปฏิบตัแิบบกลุม่ WORK  SHEET / WORK SHOP / 

ROLE PLAYING ในแตล่ะขัน้ตอน  โดยมีวิทยากรให้ดแูลให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด แบบกนัเอง  เพ่ือให้
สามารถน าประสบการณ์ไปใช้อย่างมืออาชีพขัน้สงูได้อย่างแท้จริง 

4. ร่วมสรุปข้อคิดและวิธีการสูก่ารท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

สถำนที่อบรมสัมมนำ  อบรมสมัมนาภายในบริษัท หรือนอกสถานที่ 
 
 

ระยะเวลำ  ระยะเวลาในการอบรมสมัมนา  1-2  วนั  ระยะเวลา 09.00-16.00 น. 
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วิทยำกรน ำสัมมนำโดย  
 

ดร.สุกิจ  บ ำรุง 
วิทยำกรและที่ปรึกษำ  

 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ท่ีเป็นทัง้นกัคิด  
นกัวิชาการ    นกัปฏิบตัิ    นกัอบรม   นกักิจกรรม   นกัพดู  
นกัสื่อสารมวลชน (มีประสบการณ์ตรง ทัง้สิ่งพิมพ์  
วิทย ุโทรทศัน์)     มีประสบการณ์ท างานท่ีหลากหลาย 
กบัองค์ทัง้ภาครัฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่   

 เป็นผู้ช านาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาบคุลากรทกุระดบั ในหลกัสตูรด้านตา่ง ๆ เชน่     ภาวะ
ผูน้ า การบริหาร วฒันธรรมองค์กร การจดัการ    การขาย การบริการ การตลาด การสือ่สาร  การปรับ
ทศันคติและแนวคิด การปลกุพลงัและการสร้างแรงบนัดาลใจ   บคุลิกภาพ   ศิลปะการพูด   Team 
Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม่ ฯลฯ  

 เป็นวิทยากรและท่ีปรึกษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ
เอกชนมากวา่ 25 ปี   

 
กำรศึกษำ   

 ปริญญาเอก ด้านการพฒันาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลยัแพทย์ศาสตร์ซีบู  (Organization 
Development and Tranformation from CEBU Doctors University Philippines) )   

 ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ประสบกำรณ์ด้ำนรำชกำร และบริษัทเอกชน  

 อดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
 ผู้ช่วยสมาชิกวฒิุสภา 
 ผู้ เช่ียวชาญประจ าสมาชิกวฒิุสภา   
 ท่ีปรึกษากิติมศกัด์ิกรรมาธิการการท่องเท่ียววฒิุสภา 
 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิกรรมาธิการการกีฬาวฒิุสภา 
 ประธานท่ีปรึกษา บริษัท เซเวน่สตาร์ พาราวู๊ด จ ากดั  
 ท่ีปรึกษา บริษัท Thai Consultant  and Public Relation / ท่ีปรึกษา ( คทก. 3  ) บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน ) 
 ผู้ควบคมุงานประชาสมัพนัธ์ และงานฝึกอบรม บริษัท อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ท่ีปรึกษาโครงการพฒันาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์ 
 ท่ีปรึกษารายการโทรทศัน์ รายการ “ TEEN TALK DRAMA  “ ช่อง 11 
 ท่ีปรึกษา บริษัท PTT LNG  กลุม่บริษัท ในเครือ ปตท. 
 ท่ีปรึกษา บริษัท RAYONG PRO GUARD  
 ท่ีปรึกษา สถาบนัฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย 
 ท่ีปรึกษา สถาบนัฝึกอบรม อาดมั กรุ๊ป 
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 ท่ีปรึกษา สถาบนัฝึกอบรม  DODT THAI SEMINAR AND TRAINING 
ประสบกำรณ์ด้ำนส่ือสำรมวลชน  

สิ่งพมิพ์  
 รองประธานสือ่มวลชน เครือสือ่กลาง  
 ผู้สื่อข่าว   คอลมันิสต์ และผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “ สื่อกลาง “ 
 ศนูย์ข่าว  นิตยสาร ผู้ ใหญ่บ้านด าดี ของ อ.อภิชาติ  ด าดี 

วิทยุ         
 ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการวิทยหุลายรายการ ในหลายสถานี  เช่น 

 รายการ “ เพื่อนยำมเช้ำ ” ประเภทรายการเพลงเพ่ือชีวิตและเพลงสตริงสลบัข้อคิด 
 รายการ “ ยิม้รับตะวัน ” ประเภทรายการเพลงไทยสากลสลบัการพดูคยุสาระ  
 รายการ “ อนุรักษ์ไทย ” ประเภทรายการสารคดีทัว่ไทย สลบัการพดูคยุกบัวิทยากรรับเชิญ 
 รายการ “ พูดจำประสำระยอง ” ประเภทรายการอนรัุกษ์ภาษาถ่ิน พดูคยุกึง่ทอล์คโชว์ 3 คน 
 รายการ “ ข่ำวส่ือกลำง ” ประเภทรายการ รายงานข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวประจ าวนั 

 บนัทกึเสียงสปอตโฆษณาทางวิทย ุ  และเสียงบรรยายสารคดีตา่ง ๆ 
โทรทัศน์    

 พรีเซน็เตอร์งานโฆษณาทางโทรทศัน์ 
 วิทยากรพิเศษ บรรยายด้านการตลาดและการจดัการ  ช่อง 11 
 วิทยากรโต้วาทีรายการ “ ทีวีวาที ” ช่อง 9 
 4  ผู้ประสานงานรายการ “ สายตรง อ.บ.ต. ” ช่อง 3                          
 ผู้ผลิตรายการ ผู้ก ากบัรายการ และพิธีกร รายการ “ ตะวนัฉาย ” ช่อง 11 ภมูิภาค 
 เขียนบท และเป็นผู้บรรยายสารคดี ทางวิทยแุละโทรทศัน์  

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) (บริำทั อาฉาภาย ทาักดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050             e-mail: admin@trainingservice.co.th 

Mobile No. 098 585 9995           id-line: pisit131918 
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