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Online  Training  พร้อมรับใบวุฒิบัตร 

หลักสูตร การบริหารการเปลีย่นแปลง (Change Management) 
วนัศุกร์ที่ 16  ธันวาคม  2565  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

วิทยากร  : อาจารย์อนุภาพ  พนัช านาญ 
 

Promotion  สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที 
 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

 

วตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม 

1. ผูเ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงวา่ “คนเราทกุคนลว้นตอ้งเจอการเปล่ียนแปลง” 
2. ผูเ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงวา่ “ส่ิงดีๆ และมีคุณค่าบางอยา่งลว้นเกิดข้ึนไดจ้ากการเปล่ียนแปลง” 
3. ผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้วา่ “รากฐานของการเปล่ียนแปลงนั้นตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการมีความคิดเชิงบวก” 
4. ผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้ “คุณค่าของการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่” 
5. ผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้ และเขา้ใจปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงต่อ 

ตนเอง ทีมงานและองคก์ร 
6. ผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้กระบวนการเปล่ียนแปลง และวิธีการบริหารการเปล่ียนแปลง และจดัการกบัความ 

 ขดัแยง้ โดยสามารถสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปรับเปล่ียนภายในองคก์ร เพ่ือก่อใหเ้กิดการ 
 เปล่ียนแปลงท่ีบรรลุผลอยา่งย ัง่ยนื 

7. ผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้ “วธีิการระดมสมองเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงการรับมือกบัการเปล่ียนแปลง” 

หัวข้อการอบรม 

Module 1: Overview 
 ท าไมจึงตอ้งเปล่ียนแปลง 
 กรณีศึกษาและ workshop เพ่ือใหเ้ขา้ใจกบัสภาพท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง และส่ิงท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงจาก
ประสบการณ์จริง 

Module 2: Change Management Processes 
 9 ขั้นตอนสู่การเปล่ียนแปลง 
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 วิเคราะห์มิติของการเปล่ียนแปลง 
 กรณีศึกษาและ workshop เพ่ือฝึกวางแผนการเปล่ียนแปลงในองคก์ร เช่นจากตนเอง ทีมงาน และองคก์ร จาก
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์จริง 

 แหล่งท่ีมาของความลม้เหลว และขอ้ควรระวงัของการเปล่ียนแปลง 
Module 3: Change Agent Roles and Responsibilities 

 บทบาท และหนา้ท่ีของผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 ทกัษะและความสามารถในการน าการเปล่ียนแปลง 

Module 4: Managing Change and Conflict Management 
 วิเคราะห์สาเหตุท่ีเกิดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง (Resistance to Change)และการเกิดความขดัแยง้ 
 เคลด็ลบัการบริหารการเปล่ียนแปลง และการจดัการกบัความขดัแยง้ (Conflict Management) 
 กรณีศึกษา และ workshop เพ่ือวางแผนการบริหารการเปลีย่นแปลง และการจัดการกบัความขัดแย้ง จากส่ิง

ที่เกดิขึน้จากประสบการณ์จริง 
ภาพรวมของการคิดที่ใช้รับมือกบัความเปลีย่นแปลง 

• กระบวนการคิด (Thinking Process) 
• ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
• ความคิดริเร่ิม (Initiative Thinking) 
• ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box) 
• ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
• การคิดอยา่งเป็นระบบ (Systematic Thinking) 

 

กจิกรรมเพ่ือการฝึกฝนพฒันาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์พร้อมรับกบัการเปลีย่นแปลง 

กิจกรรมกลุ่มเพ่ือฝึกฝนการระดมสมอง (Brain Storming) ใหไ้ดม้าซ่ึงความคิดดีๆ 
เทคนิคในการใหไ้ดม้าซ่ึงความคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์เช่น 

• หลกัการคิดดว้ยมิติ 4 ย. (โยง,ใหญ่,แยก,ยอ่ย) 
• การดกัจบัความคิด (Idea spotting) 
• กระบวนการจดัล าดบัความคิด 
• เทคนิค “สมมุติวา่ถา้มนัเป็นอยา่งนั้น…ถา้มนัเป็นอยา่งน้ี…แลว้จะท าอยา่งไร” 
• เทคนิค “ไม่พอใจกบัส่ิงท่ีมีอยู…่หรือส่ิงท่ีเป็นอยู”่ 
• เทคนิค “ตรงกนัขา้ม” 
• เทคนิค “Mind Map” 
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รูปแบบหลกัสูตร 
1.การบรรยาย                                                      40 % 
2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบติั Workshop    60% 
 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม 
เวลา 9.00-16.00 น. 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

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

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter   www.hrdzenter.com ,E-mail : 
hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาท่ี  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบชูา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลกิก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่
ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธรุการจ านวน  30 %  ทันที    
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