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ขยายมุมมองและสรางทัศนะคติเชิงบวกตอการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในองคกร

Module 1: Understanding the need for Change? 
เขาใจถึงความจำเปนของการเปลี่ยนแปลง
• ความจำเปนของการเปลี่ยนแปลงตอความสำเร็จอยางยั่งยืน 
• ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและปจจัยขับเคลื่อน
• กรณีศึกษาขององคกรกับการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

Module 2: Dealing with Change 
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
• 4 Emotional Stage of Change  แนวโนมพฤติกรรมของคนเมื่อตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
• การจัดการกับการปฎิเสธและการตอตานการเปลี่ยนแปลง
• กิจกรรมการเรียนรูการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงผานเรื่องเลา (Story Telling)
• วิธีคิดและการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
      • Result Equation Model: E+R =O

Module 3: Facilitating Change
การสรางเสริมและบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
• บันได 5  ขั้นสูการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ ADKAR Model 
• การวิเคราะหและวางแผนเพื่อสรางเสริมการเปลี่ยนแปลงผาน ADKAR Model
• ฝกฝนการใช ADKAR Model ผานกรณีศึกษา

Module 4: Communicating Change
การสื่อสารการเปลี่ยนแปลง
• การวางแผนการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ
• การออกแบบขอความเลือกและการใชชองทางที่เหมาะสม 
• Change Communication Model: What-Why-How-Benefit/Impact

Module 5: Leading & Motivating Sustainable Change in Action  
ฝกปฎิบัติโดยใชโจทย จริงของผูเขาอบรม 
• ADKAR (Awareness-Desire-Knowledge-Ability-Reinforcement)
• Change Communication Model: What-Why-How-Benefit/Impact

เขาใจจิตวิทยาการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมพฤติกรรมของตนเองและ
ทีมงานเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได
อยางมีประสิทธิภาพและไดผล ยั่งยิน
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เรียนรูแนวทางในการนำและอำนวยการใหทีมยอมรับและมีสวนรวม
ในการสรางการเปลี่ยนแปลงอยางเต็มใจนำไปสูการเปลี่ยนแปลง
ที่ราบรื่นและไดผลตามเปาหมาย

เนนการนำแนวคิดและ  Model มาฝกใชผานกรณีศึกษาและโครงการ
ที่ผูเขาอบรมกำลังเผชิญอยูจริง

เปดใจใหคนยอมรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงผานเรื่องเลาและ
การตั้งคำถามทรงพลังเพื่อกระตุนในเกิดการสะทอนแนวโนม
พฤติกรรมของตัวเองและทีมงาน 

วันท่ีจัดอบรม
15  พฤศจิกายน 2561 | 09.00 - 16.00 น.

KEY CONTENTSKEY BENEFITS

WORKSHOP HIGHLIGHT

TARGET PARTICIPANTS

Who Should Attend

ผูบริหาร ผูจัดการ หัวหนาทีม พนักงานในองคกร

METHODOLOGY

 Workshop  Case Study Role Play Participation



การศึกษา

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโกสเตท สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิและประกาศนียบัตร

• Certified Executive and Leadership Coach โดย Towards Mastery program ออสเตเรีย

• Life Coaching Master Practitioner โดย Thailand Coaching Academy

• ประกาศนียบัตร Brain Base Coaching โดย Neuro Leadership Institute สิงคโปร

• Certified Master Practitioner Neuro-Linguistic Programming (NLP) โดย Mindstransformation สิงคโปร

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร วิทยากรนอกกรอบ (Innovative Trainer) โดย อ. ไชยศ ปนสกุลชัย

•  ผูฝกสอนที่ไดรับการรับรองในหลักสูตร ผูนำตาม สถานการณ (Situational Leadership) โดย Center of Leadership Studies สหรัฐอเมริกา

• Certification in Facilitating and Designing Workshops with the LEGO® SERIOUS PLAY® Method โดย Trivium, เดนมารก

อาจารยจิรโรจน ติกกะวี

ประวัติการทำงาน

จิรโรจนไดใหการฝกอบรบและโคชเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับผูบริหารระดับสูงและพนักงานในบริษัทชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต

อุตสาหกรรมยานยนตรไปถึงหนวยงานภาครัฐดวยแนวการโคชและการสอนที่มีพื้นฐานมาจาก ศาสตรดานประสาทวิทยา(Neurosciences) และ 

กระบวนการกระตุนความคิดสรางสรรค ซึ่งเนนการสรางการเรียนรูจากภายในและการสราง เสริมใหเกิดการลงมือทำ

จิรโรจนมีประสบการณกวา 15 ปดานการตลาด และการวางกลยุทธในธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค FMCG ดูแลธุรกิจระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย

ตะวัน ออกเฉียงใต

       ขณะดำรงตำแหนงผูอำนวยการฝายการตลาดใหกับ บริษัทคิมเบอรลียคลาค จิรโรจนไดนำทีมควาสวน แบงการตลาดที่สูงสุดทำลายสถิติของ

              บริษัทติดตอกันถึงสามรอบติดกัน ขณะเดียวกันยังชวยใหบริษัท เพิ่มอัตราการกำไรถึง 30%ภายในระยะเวลาสามป

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค (Innovation & Creative Thinking) การโคชดวยศาสตรดานสมองและ

ประสาทวิทยา (Brain Base Coaching & NLP) การบริหารและนำการเปลี่ยนแปลง (Change Management)



CHANGE MANAGEMENT

สมัครสมาชิก สิทธิพิเศษสำหรับ

2,500 บาท / ป

  จายเพียง 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

สมัคร 5ทาน 3 ทาน
(จำนวน 2 ใบ)

  จายเพียง สมัคร 7ทาน 4 ทาน
(จำนวน 2 ใบ)

  จายเพียง สมัคร 9ทาน 5 ทาน
(จำนวน 2 ใบ)

อัตราคาอบรม / ทาน
7,000 THB

หัก ณ ที่จาย 3%
210 THB

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
490 THB

รวมจายสุทธิ
7,280 THB

1) ชื่อบริษัท ......................................................................................................................... ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................................

    ตำแหนง ........................................................................... โทรศัพท ....................................................................... อีเมล .......................................................................................................
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3) ชื่อบริษัท ......................................................................................................................... ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................................

    ตำแหนง ........................................................................... โทรศัพท ....................................................................... อีเมล .......................................................................................................

ใบตอบรับ

หากทานสนใจสมัครเขารวมการอบรม กรุณากรอกรายละเอียด สง Fax ใบตอบรับกลับมาที่ 02 210 0006-7 หรือสง Email มาที่ info@deonetraining.com

หลักสูตร

ชำระเงินโดยสั่งจายเช็คในนาม

บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

หรือโอนเงินเขาบัญชี
บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนโอเดี้ยน บัญชีออมทรัพยเลขที่179-2-01396-7

หักภาษี ณ ที่จาย 3%

เลขประจำตัวผูเสียภาษี 0105548058192

บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร ชั้น 12 หอง 123 ถ.สาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

** หมายเหตุ หากตองการยกเลิกหลักสูตรตองแจงลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห  มิฉะนั้นทานตองชำระคาใชจายรอยละ 50 ของคาธรรมเนียมการอบรม


