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หลักสูตร “การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร” 

1.หลกัการและเหตุผล
ในการท างานเพือ่ใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมายนัน้  นอกจากการมอีงคป์ระกอบส าคัญ เชน่ ทรัพยากร, 

วตัถดุบิ, เครือ่งมอืเครือ่งจักร, การบรหิารจัดการ ทีด่แีลว้ ส ิง่ส าคัญมาก คอืตอ้งมบีคุลากรทีม่คีวามสามารถ

และ มคีวามมุง่มั่นทุม่เทท างานเพือ่องคก์ร 

ปัญหาและอปุสรรคส าคัญคอื คนในองคก์รมาจากหลากหลายตา่งทอ้งถิน่ ตา่งวฒันธรรม ดังนัน้ 

หากคนเหลา่นีไ้มม่แีนวทางหรอืกรอบใหป้ฏบิัตทิีช่ดัเจน ยอ่มมพีฤตกิรรมทีต่า่งกันไป ซึง่มผีลเสยีมากกวา่

ผลด ี  

การทีจ่ะท าใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมาย นอกจากมเีป้าหมาย แผนงานทีส่อดคลอ้งกันแลว้ การปรับ

ทัศนคต ิพฤตกิรรม นสิยัใจของของคนในองคก์ร ใหไ้ปในทศิทางเดยีวกัน ก็จะชว่ยใหภ้ารกจิขององคก์ร 

ส าเร็จลลุว่งไดเ้ร็วขึน้ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการปรับ ทัศนคต ินสิยั พฤตกิรรม ของคนในองคก์รใหเ้ป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกัน ทีด่ทีีส่ดุคอื การสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์รน่ันเอง   

2.วตัถุประสงค์ของโครงการ  
2.1 เพือ่สรา้งความเขา้ใจเรือ่งคา่นยิมและวฒันธรรม 

2.2 เพือ่ออกแบบคา่นยิม และวฒันธรรมองคก์ร 

2.3 เพือ่เขา้ใจแนวทาง กระบวนการปลกูฝังคา่นยิมและวฒันธรรมใหเ้กดิขึน้อยา่งยั่งยนืในองคก์ร 

3.โครงสร้าง และ เน้ือหาของหลกัสูตร 
ข ัน้ตอนการสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร ใหเ้กดิข ึน้ในองคก์ร 

1. ขัน้ตอนออกแบบ คา่นยิมและวฒันธรรม (โดยวทิยากรจากภายนอก)

2. ขัน้ตอนการ น าไปลงมอืปฏบิัต ิ(โดยทมี Change Agent)

3. ขัน้ตอนการตดิตามและประเมนิผลระบบ (ผูบ้รหิาร)

------------------------------------------------- 
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ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร วนัที ่1 

1. ความเชือ่มโยงของเป้าหมายทศิทางองคก์ร กบั คา่นยิม-วฒันธรรม

ผูบ้รหิารและพนักงานตอ้งมองเห็นภาพทศิทางองคก์รภาพเดยีวกัน เพือ่ออกแบบคา่นยิม

วฒันธรรมทีต่อบโจทยอ์งคก์รอยา่งแทจ้รงิ 

- อา้งองิ วสิยัทัศน ์(Vision)   

- อา้งองิ พันกจิ (Mission) 

- เป้าหมาย (Goal) ตัวชีว้ดัส าคัญ (KPIs) 

- ทบทวน คณุคา่ (Value) องคก์รในดา้นตา่งๆ   

- ท าไมตอ้งม ีคา่นยิมองคก์ร (Core Value) และ วัฒนธรรมองคก์ร (Corporate Culture) 

2. คา่นยิมขององคก์ร คอือะไร What, Why, How

Workshop 1 : ภาพองคก์รทีอ่ยากเห็น 

- อยากเห็นภาพความสเร็จขององคก์รเป็นอยา่งไร 

 - อยากใหค้นในองคก์รเป็นแบบไหน อยา่งไร 

- อยากเห็นบรรยากาศในองคก์ร วฒันธรรมเราเป็นอยา่งไร 

ผลทีไ่ดจ้ากกจิกรรม : ภาพฝันขององคก์ร ในดา้นตา่งๆ 

2.1 คา่นยิมคอือะไร WHAT, WHY, HOW? 

2.2 คา่นยิมทีด่ ีตอ้งมลีกัษณะอยา่งไร 

2.3 คา่นยิม สะทอ้นผา่นอะไรไดบ้า้ง 

2.4 การบวนสรา้งคา่นยิม และวฒันธรรม 

- ขัน้ตอนการออกแบบ 

- การน าไปปฏบิัต ิ

- การประเมนิผล 

3. กระบวนการออกแบบคา่นยิม และวฒันธรรม

3.1 แนวทางการก าหนด คา่นยิมองคก์ร 

- ก าหนดจาก วสิยัทัศน ์พันธกจิกจิ และคณุคา่ขององคก์ร 

- ก าหนดจากภาพทีเ่ราอยากเห็น 

- ก าหนดจากจดุเดน่ทีเ่ราเป็นอยู ่

3.2 การก าหนดคา่นยิม และ ภาพความเขา้ใจทีต่รงกันของคา่นยิม 

3.3 การประเมนิความเหมาะสมของคา่นยิม  
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3.4 รปูแบบการเขยีนคา่นยิม และ ค านยิาม 

Workshop 2 : ออกแบบ และสรปุคา่นยิมองคก์ร 

WS 2.1 ออกแบบคา่นยิม 

- ออกแบบคา่นยิมใหส้อดคลอ้งกับ วสิยัทัศน ์พันธกจิ 

- ออกแบบคา่นยิม ใหต้อบโจทยภ์าพองคก์รทีอ่ยากเห็น 

- ออกแบบคา่นยิมจาก สิง่ดีๆ จดุเดน่ทีเ่ราเป็น 

WS 2.2 คัดเลอืกคา่นยิมส าหรับองคก์ร จากคา่นยิมทีอ่อกแบบ 

WS 2.3 ก าหนดคา่นยิม (ก าหนดอักษรยอ่) เรยีงรอ้ยค าใหง้า่ยตอ่การจ าจด 

WS 2.4 ก าหนดค านยิามของคา่นยิม แตล่ะขอ้ 

ผลทีไ่ดจ้ากกจิกรรม : คา่นยิม อักษรยอ่ และ ค านยิามของคา่นยิม 

4. หาเจา้ภาพ ในการสรา้งคา่นยิมวฒันธรรมองคก์ร (Change Agent)

4.1 ทมี Change Agent ควรประกอบดว้ยใครบา้ง 

4.2 เขา้ใจบทบาทหนา้ที ่และโครงสรา้งของทมี Change Agent 

4.3 Role Model คนตน้แบบของแตล่ะคา่นยิม คอือะไร มบีทบาทอยา่งไร 

Workshop 3 : คดัเลอืกและแตง่ต ัง้ Change Agent & Role Model (เบือ้งตน้) 

- ก าหนดโครงสรา้งและต าแหน่งของทมี Change Agent 

- เสนอชือ่ และคดัเลอืก ทมี Change Agent ในต าแหน่งตา่งๆ 

- เสนอชือ่ และ คัดเลอืก Role Model ประจ าคา่นยิมแตล่ะขอ้ 

ผลทีไ่ดจ้ากกจิกรรม : ไดผู้รั้บผดิชอบในฐานะ Change Agent และ ได ้Role Model 

------------------------------------------------- 

ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร วนัที ่2 

5. การสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

5.1 วฒันธรรมองคก์ร คอือะไร ท าไมตอ้งมวีฒันธรรมองคก์ร 

5.2 รปูแบบ และ ตัวอยา่งวฒันธรรม 

5.3 แนวทางและ ขัน้ตอนการแปลงคา่นยิมเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

Workshop 4 : แปลงคา่นยิมเป็นวฒันธรรม และสรปุพฤตกิรรม 

- ก าหนดวฒัธรรม-พฤตกิรรมหลัก ของแตล่ะคา่นยิม (ทกุคนในองคก์รแสดงออกเหมอืนกัน) 
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- ก าหนดวฒัธรรม-พฤตกิรรม ของหน่วยงานตา่งๆ ทีต่อ้งการสะทอ้นคา่นยิม (บางหน่วยงาน) 

ผลทีไ่ดจ้ากกจิกรรม : วฒันธรรมองคร์และ พฤตกิรรมทีจ่ะน าไปปฏบิัต ิ

5.4 การสะทอ้นและแสดงออกถงึคา่นยิมวฒันธรรม ในดา้นตา่งๆ 

5.5 กระบวนการส าคัญ ในการสรา้งและปลกูฝังคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร 

5.6 ตัวอยา่ง เครือ่งมอื และกจิกรรมในการสรา้งคา่นยิมวฒันธรรม 

5.7 การท าแผนงานโครงการเพือ่ใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รอยา่งแทจ้รงิ 

5.8 แนวทางการประเมนิผล การสรา้งคา่นยิมและวัฒนธรรมองคก์ร 

Workshop 5 : ก าหนดกจิกรรมและแผนงานโครงการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

- ออกแบบกจิกรรม เครือ่งมอื ในการปลกูฝังคา่นยิมและวฒันธรรม 

- ก าหนดแผนงาน ในการสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร 

ผลทีไ่ดจ้ากกจิกรรม : เครือ่งมอื กจิรรม และแผนงานในการสรา้งคา่นยิม วัฒนธรรมองคก์ร 
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4. ตารางก าหนดการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัตกิาร

หลกัสูตร “การสร้างค่านิยม และวฒันธรรมองค์กร”

การฝึกอบรมวนัที่ 1  

เวลา รายละเอยีด 

8.30 -9.00 น. ลงทะเบยีน 

9.00-12.00 น. 1. ความเชือ่มโยงของเป้าหมายทศิทางองคก์ร กบั คา่นยิมวฒันธรรม

2. คา่นยิมขององคก์ร คอือะไร What, Why, How

2.1 คา่นยิมคอือะไร WHAT, WHY, HOW? 

2.2 คา่นยิมทีด่ ีตอ้งมลีกัษณะอยา่งไร 

2.3 คา่นยิม สะทอ้นผา่นอะไรไดบ้า้ง 

2.4 การบวนสรา้งคา่นยิม และวฒันธรรม 

Workshop 1 : ภาพองคก์รทีอ่ยากเห็น 

3. กระบวนการออกแบบคา่นยิม และวฒันธรรม

3.1 แนวทางการก าหนด คา่นยิมองคก์ร 

3.2 การก าหนดคา่นยิม และ ภาพความเขา้ใจทีต่รงกันของคา่นยิม 

3.3 การประเมนิความเหมาะสมของคา่นยิม  

3.4 รปูแบบการเขยีนคา่นยิม และ ค านยิาม 

Workshop 2 ออกแบบคา่นยิม และค านยิาม 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร 

13.00-16.00 น. Workshop 2 ออกแบบคา่นยิม และค านยิาม (ตอ่) 

4. หาเจา้ภาพ ในการสรา้งคา่นยิมวฒันธรรมองคก์ร (Change Agent)

4.1 ทมี Change Agent ควรประกอบดว้ยใครบา้ง 

4.2 เขา้ใจบทบาทหนา้ที ่และโครงสรา้งของทมี Change Agent 

4.3 Role Model คนตน้แบบของแตล่ะคา่นยิม คอือะไร มบีทบาทอยา่งไร 

Workshop 3 : คัดเลอืกและแตง่ตัง้ Change Agent & Role Model 

16.00-16.30 น. กจิกรรมของทางบรษัิท (ถา้ม)ี จบการอมรมสมัมนา วนัที ่1 
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การฝึกอบรมวนัที่ 2 

เวลา รายละเอยีด 

9.00-12.00 น. 5. การสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

5.1 วฒันธรรมองคก์ร คอือะไร ท าไมตอ้งมวีฒันธรรมองคก์ร 

5.2 รปูแบบ และ ตัวอยา่งวฒันธรรม 

5.3 แนวทางและ ขัน้ตอนการแปลงคา่นยิมเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

Workshop 4 : แปลงคา่นยิมเป็นวัฒนธรรม และสรปุพฤตกิรรม 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร 

13.00-16.00 น. 5.4 การสะทอ้นและแสดงออกถงึคา่นยิมวฒันธรรม ในดา้นตา่งๆ 

5.5 กระบวนการส าคัญ ในการสรา้งและปลกูฝังคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร 

5.6 ตัวอยา่ง เครือ่งมอื และกจิกรรมในการสรา้งคา่นยิมวฒันธรรม 

5.7 การท าแผนงานโครงการเพือ่ใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รอยา่งแทจ้รงิ 

5.8 แนวทางการประเมนิผล การสรา้งคา่นยิมและวัฒนธรรมองคก์ร 

Workshop 5 : ก าหนดกจิกรรมและแผนงานโครงการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

16.00-16.30 น. กจิกรรมของทางบรษัิท จบการอมรมสมัมนา 

5.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
สไตลก์ารบรรยาย แบบ Training & Coaching , Motivation  เนน้ความเขา้ใจ ฝึกปฏบิัต ิใหผู้เ้ขา้

อบรมเกดิความคดิ สรา้งสรรคเ์พือ่การน าไปใชใ้นการบรหิารงานจรงิ บนพืน้ฐานของหลักและเหตผุล การ

ฝึกอบรมเป็นแบบครบทกุอารมณ์ ฮา สนุก เนน้กจิกรรมทีต่รงประเด็นไดส้าระ บวกสไตลบ์รรยายทีเ่ขา้ถงึ

ผูฟั้ง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัววทิยากร 

กจิกรรม เนน้กจิกรรมทีใ่หผู้เ้ขา้อมรม รว่มคดิรว่มท า ทีต่รงตามการน าใชก้ับการท างานจรงิ 

- บรรยาย 35 % 

- การฝึกปฏบิัต ิและ กจิกรรมกลุม่ 65 % 

6.หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ
ผูบ้รหิารระดับสงู ,ผูจั้ดการ 




