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Change Management  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
วันที ่ 19 กมุภาพนัธ์ 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Gold Orchid Bangkok  ถนนสุทธิสาร-วิภาวดี  กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์อนุภาพ   พนัช านาญ 

Promotion  สมคัร 2 ท่าน เขา้ฟรีอีก 1 ท่านทนัที 

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า  “คนเราทุกคนล้วนต้องเจอการเปล่ียนแปลง” 
 ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า  “ส่ิงดี ๆ  และมีคุณค่าบางอย่าง ล้วนเกิดขึน้ได้จากการเปล่ียนแปลง” 
 ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ว่า  “รากฐานของการเปล่ียนแปลงน้ัน  ต้องเร่ิมต้นท่ีการมีความคิดเชิงบวก” 
 ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ “คุณค่าของการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า” 
 ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ และเข้าใจปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงต่อตนเอง ทีมงาน
และองค์กร 

 ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้กระบวนการเปล่ียนแปลง และวิธีการผู้บริหารการเปล่ียนแปลง และจัดการกับความจัดแย้ง 
โดยสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการปรับเปล่ียนภายในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีบรรลอุย่างยั่งยืน 

 ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “วิธีการระดมสมอง เพ่ือให้ได้มาน าซ่ึงการับมือกับการเปล่ียนแปลง” 

หัวข้อการสัมมนา 
Module I : Overview 

 ท าไมจึงต้องเปล่ียนแปลง 
 กรณีศึกษา และ Workshop  เพ่ือให้เข้าใจกับสภาพท่ีต้องเปล่ียนแปลง  และส่ิงท่ีต้องการ

เปล่ียนแปลงจากประสบการณ์จริง 
Module II : Change Management Processes 

 9 ขัน้ตอนสู่การเปล่ียนแปลง 
 วิเคราะห์มิติของการเปล่ียนแปลง 
 กรณีศึกษาและ Workshop  เพ่ือฝึกวางแผนการเปล่ียนแปลงในองค์กร  เช่น จากตนเอง  
            ทีมงาน และองค์กร  จากส่ิงท่ีเกิดขึน้จากประสบการณ์จริง 
 แหล่งท่ีมาของความล้มเหลง  และข้อควรระวงัของการเปล่ียนแปลง 
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Module III : Change Agent Roles and Responsibilities 
  บทบาท และหน้าท่ีของผู้น าการเปล่ียนแปลง 
 ทักษะและความสามารถในการน าการเปล่ียนแปลง 

Module 4 :Management Change and Conflict Management 
  วิเคราะห์สาเหตุท่ีเกิดการต่อต้านการเปล่ียนแปลง  (Resistance to Change) และการเกิด
ความขดัแย้ง 
 เคลด็ลับการบริหารการเปล่ียนแปลง และการจัดการกับความขดัแย้ง (Conflict 
Management) 
 กรณีศึกษา และ Workshop  เพ่ือวางแผนการบริหารการเปล่ียนแปลง และการจัดการกับ
ความขดัแย้งจากส่ิงท่ีเกิดขึน้จากประสบการณ์จริง 

 

ภาพรวมของการคิดท่ีใช้รับมือกับความเปล่ียนแปลง 
 กระบวนการคิด (Thinking Process) 

 ความคิดเชิงบวก  (Positive Thinking) 

 ความคิดริเร่ิม (Initiative Thinking) 

 ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box) 

 ความคิดสร้างสรรค์  (Creative Thinking) 

 การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) 

กิจกรรมเพ่ือการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง 
กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือฝึกฝนการระดมสมอง  (Brain Storming)  ให้ได้มาซ่ึงความคิดดี ๆ  

เทคนิคในการให้ได้มาซ่ึงความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์  เช่น 

 หลักการคิดด้วยมิติ 4 ย.  (โยง, ใหญ่, แยก, ย่อย) 
 การดักจับความคิด (Idea spotting) 

 กระบวนการจัดล าดับความคิด 
 เทคนิค “สมมติว่าถ้ามนัเป็นอย่างนั้น...ถ้ามันเป็นอย่างนี.้...แล้วจะท าอย่างไร” 
 เทคนิค “ไม่พอใจกับส่ิงท่ีมีอยู่  ... หรือส่ิงท่ีเป็นอยู่” 
 เทคนิค “ตรงกันข้าม” 
 เทคนิค “Mind Map” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบหลักสูตร 
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1.การบรรยาย  40 % 

2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop  60% 

 
 

ระยะเวลา  1 วนั  เวลา  09.00-16.00 น.:   บุ 

คลากรด้ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % 

      รวมค่าสถานท่ี เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวฒิุบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทา่นละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 2 ท่านฟรีอีก 1 ท่าน  7,800 546 234 8,112 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   
 

ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    
www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

http://www.hrdzenter.com/

