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รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรม

หลักสูตร กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
(Change Management)
หลั ก สู ต ร Change Management เป็ น หลั ก สู ต รที ่ ม ุ ่ ง เน้ น
เสริมสร้างทักษะที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาตนเองและสามารถนาทีมงานใน
โลกการทางานสมัยใหม่ยุค 4.0 เพื่อให้การทางานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้
โมเดลการพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมการทางานใน
โลกสมัยใหม่ และรูปแบบการอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิง
ธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและ
พัฒนาภาวะผู้นาของตนเอง
โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการในการเสริมสร้างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรเตรียมความพร้อม
รั บ มื อการเปลี ่ ย นแปลงที ่ ม ากระทบกั บ ธุ รกิ จ และพั ฒ นาทั กษะต่ างๆที่
เกี่ยวข้องในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค
และกระบวนการในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานอย่างเป็น
ระบบให้ ส ามารถน าไปปรั บ ใช้ ใ นการสร้ า งการเปลี ่ ย นแปลงได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นแนวทางให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตาม
สถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
สูงสุด

วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อให้ ผ ู ้ เข้ า รั บ การฝึ กอบรมตระหนั กถึ ง ความส าคั ญ ของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่กาลังเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน 4.0
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับหลักการกาหนดนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กร เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการทางานที่เปลี่ยนแปลง
ไป

วิทยำกร
ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นารุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรนี้เหมำะสำหรับ
ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

เพื่อประสิทธิภำพในกำรฝึกอบรม
จานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน
30 คน/รุ่น
1
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รำยละเอียดหัวข้อกำรฝึกอบรม
หัวข้อกำรบรรยำย/กิจกรรม
1. การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ในยุค 4.0 กับผลกระทบต่อชีวิตของคนทางาน
2. แนวโน้มและทิศทางปรับปรับตัวของธุรกิจต่างๆเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
3. กลยุทธ์ในการปรับตัวของธุรกิจ เพื่อให้อยู่รอดในโลกยุคใหม่
4. กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
- Strategy Formulating: วิเคราะห์สถานการณ์ประเมินตนเองและคู่แข่ง ทั้งปัจจัยจากภายในและ
ภายนอก
- Strategy Implementing: การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
- Strategy Evaluating: การประเมินกลยุทธ์
5. Workshop: ฝึกการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กร
6. ขั้นตอนในการบริหารความเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
7. ข้อพึงระวัง และ Key Success Factor ในบทบาทการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

รูปแบบกำรฝึกอบรม
• Lecture
• Workshop / Case Study / Role Playing

40%
60%

ระยะเวลำฝึกอบรม
1 วัน
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับหลังจำกเสร็จสิ้นกำรอบรม
1. ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะ
เกิดขึ้นในหน่วยงาน
2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรและหน่วยงานของตนเองได้อย่าง
เป็นระบบ
3. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนาระบบ/เครื่องมือการบริหารและพัฒนาทีมงาน
ที่สาคัญและเกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการบริหารทีมงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม/Workshop
No.
1

Topic
Objective
การเปลี่ยนแปลงด้านๆ ▪ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่กระทบกับชีวิต
ของ การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น
คนทางานในปัจจุบัน

Key Content
▪ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้น
ในอนาคตในยุค 4.0
2
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2

3

กลยุทธ์ในการปรับตัว
ของธุรกิจ เพื่อให้อยู่
รอดในโลกยุคใหม่
การบริหารเชิงกลยุทธ์

ในอนาคตที่ทาให้องค์กรต้อง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการ

▪ แรงบีบคั้นทีท่ าให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยน

▪ เรียนรู้กลยุทธ์การปรับตัวของ

▪
▪

องค์กรต่างๆเพื่อให้อยู่รอดได้ในโลก
ยุคใหม่
▪ เรียนรู้ขั้นตอนและเครื่องมือการ

▪

▪

บริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อน
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

▪
4

การบริหารการ
▪ เรียนรู้ขั้นตอนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร
เปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

▪
▪

ตัวเอง
ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนตัวเองขององค์กร
ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงยุค 4.0
แนวโน้มการปรับเปลี่ยนตัวเองขององค์กร
กลยุทธ์ในการปรับตัวของธุรกิจ เพื่อให้อยู่
รอดในโลกการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่
กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อน
ธุรกิจให้เติบโต
- Strategy Formulating: วิเคราะห์
สถานการณ์ประเมินตนเองและ
คู่แข่ง ทั้งปัจจัยจากภายในและ
ภายนอก
- Strategy Implementing: การ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
- Strategy Evaluating: การประเมิน
กลยุทธ์
Workshop: ฝึกการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อ
ตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กร
ขั้นตอนในการบริหารความเปลีย่ นแปลง
ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
ข้อพึงระวัง และ Key Success Factor
ในบทบาทการเป็นผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
(Change Agent)

หมำยเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ำมคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรนำเสนอ และหวังเป็นอย่ำงยิง่ ว่ำจะได้ให้บริกำรท่ำนในโอกำสนี้ และโอกำสถัดไป
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