
                                                                                                                                                               

Outline อ.ธนุเดช 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

 
รุน่ 3 การพฒันาองคก์ร สาํหรบัผูบ้รหิารและ HROD  

(Organization Development for All Manager and HROD) 
 
 
 

วทิยากร: อาจารย ์ธนุเดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูช้าํนาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลยัภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมยั 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีBไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั _นนําหลายแหง่ จากประสบการณ์การทํางานในองคก์รชั _นนํากวา่ 30 ปี 

 
 
 

4 กมุภาพนัธ ์2564 
09.00 -16.00 น. 

           ** Miracle Grand Convention Hotel ถนนวภิาวดรีงัสติ หลกัสี� (ใกลโ้รงพยาบาลจุฬาภรณ์)

                            *สถานทีBจัดสมัมนาอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
             ความเปลีBยนแปลงของเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีสิBงแวดลอ้ม และปัจจัยอืBน ๆ สง่ผลกระทบ
ตอ่องคก์ร การทีBองคก์รจะเตบิโตอยา่งมัBนคงได ้ผูบ้รหิารและ HROD ยคุใหมต่อ้งพัฒนาองคก์รอยา่งเป็น
ระบบ (Organization Development : OD) ดว้ยการวนิจิฉัยองคก์ร (Diagnostic) วเิคราะหแ์ละออกแบบ
เครืBองมอืในการพัฒนาองคก์ร (Designing Interventions) อย่างเหมาะสม และลงมอืพัฒนาองคก์รดว้ย
เครืBองมอืการจัดการอย่างเป็นระบบ เพืBอเตรยีมความพรอ้มในการรับมอืกบัความเปลีBยนแปลงตา่งๆ ทีB
เกดิขึ_น  ดว้ยเหตนีุ_จงึเป็นความสําคัญและจําเป็นอยา่งยิBงทีBผูบ้รหิารและ HR ตอ้งพัฒนาขดีความสามารถ 
(Competency) ในการพัฒนาองคก์รใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และความเปลีBยนแปลง  
              หลักสตูรนี_ไดรั้บการออกแบบและพัฒนาขึ_นภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัต ิเพืBอชว่ยใหท้า่นสามารถ
วนิจิฉัยและพัฒนาองคก์รเป็นระบบเป็นขั _นตอนอยา่งเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการเรยีนรูท้ีB “กระชบั เขา้ใจง่าย 
ม ีWorkshop และเครืBองมอืในการพัฒนาองคก์รทีBสามารถปรับใชง้านไดจ้รงิ” 
 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืBอเป็นการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีBยวกบั หลักการ แนวคดิ และแนวปฏบิตัใินการพัฒนา
องคก์ร 

2. เพืBอเป็นการเสรมิสรา้งความตระหนักถงึความสําคัญของการพัฒนาองคก์รใหส้อดคลอ้งกับการ
เปลีBยนแปลง 

3. สามารถวนิจิฉัยความไมส่อดคลอ้งขององคก์รกับสภาพแวดลอ้มได ้
4. เพืBอเป็นการเตรยีมตัวและพรอ้มรับกับการเปลีBยนแปลงดา้นตา่งๆ ทีBเกดิขึ_นในยุคปัจจุบัน  
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที� 1 : การพฒันาองคก์รกบัการตอบสนองความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิ 

• แนวคดิของการพัฒนาองคก์รในการสรา้งความมัBนคงอย่างยัBงยนื 
• Organization Development (OD) VS Change Management (CM) 
• พัฒนาองคก์รแลว้พนักงานและองคก์รจะไดป้ระโยชนอ์ะไรบา้งหนอ ? 

สว่นที� 2 : กระบวนการพฒันาองคก์ร (Organization Development Process) 
• 6 ขั _นตอนในการพัฒนาองคก์ร 

สว่นที� 3 : การตรวจวนิจิฉยัองคก์ร (Organization Diagnostic) 
• แนวทางการตรวจวนิจิฉัยองคก์ร (Diagnostic) 
• Workshop 1 : ฝึกปฏบิตัติรวจวนิจิฉยัองคก์ร  

สว่นที� 4 : การวเิคราะหแ์ละออกแบบเครื�องมอืในการพฒันาองคก์ร (Designing 
Interventions) 

• แนวทางการวเิคราะหแ์ละออกแบบเครืBองมอืในการพัฒนาองคก์ร (Interventions) 
• Workshop 2 : ฝึกปฏบิตัวิเิคราะหแ์ละออกแบบเครื�องมอืในการพฒันาองคก์ร  

สว่นทีB 5 : การพัฒนาองคก์ร ดว้ยการแปลงวัฒนธรรมองคก์รสูก่ารปฏบัิต ิ(OD based on Corporate 
Culture) 

• แนวทางการแปลงวัฒนธรรมองคก์รสูก่ารปฏบิตัสิาํหรับผูบ้รหิารและหัวหนา้แผนก 
สว่นที� 6 : การพฒันาองคก์ร ดว้ยการพฒันาภาวะผูนํ้า (OD based on Leadership 
Development) 

• แนวทางการพัฒนาภาวะผูนํ้า 
สว่นที� 7 : การพฒันาองคก์ร ดว้ยการบรหิารเชงิกลยทุธ ์(OD based on Strategy 
Management) 

• แนวทางการบรหิารเชงิกลยทุธ ์สําหรับผูบ้รหิารและหัวหนา้แผนก  
สว่นที� 8 : การพฒันาองคก์ร ดว้ยระบบงานทรพัยากรบคุคล (HROD) 

• แนวทางการพัฒนาองคก์ร ดว้ยการจัดการองคก์ร (OD based on Organization Management) 
• แนวทางการพัฒนาองคก์ร ดว้ยการบรหิารผลการปฏบิตังิาน (OD based on Competency 
Management) 

• แนวทางการพัฒนาองคก์ร ดว้ยการบรหิารขดีความสามารถ (OD based on Competency 
Management) 

• แนวทางการพัฒนาองคก์ร ดว้ยการบรหิารเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (OD based on 
Career Path Management) 

• แนวทางการพัฒนาองคก์ร ดว้ยการบรหิารคนเกง่ (OD based on Talent Management) 
สว่นที� 9 : ปจัจยัแหง่ความสาํเร็จในการพฒันาองคก์ร  
 
 

 ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 
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วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีBจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา,ฝึกอบรม,หลักสตูร,เทคนคิ,การพัฒนาองคก์ร,สาํหรับผูบ้รหิาร,HROD,Organization,Development,Manager  


