
MINI MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN
ORGANIZATION DEVELOPMENT

AND MANAGEMENT

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาองคกร, นักพัฒนาบุคคลกร, ผูจัดการ 
และที่ปรึกษา รวมทั้งผูสนใจทั่วไปที่ตองการยกระดับความรู ความเขาใจ และความ 
สามารถในการนำศาสตรการพัฒนาองคกร และการจัดการการเปลี่ยนแปลงมา 
ประยุกตใชจริงกับหนวยงานตางๆ โดยหลักสูตรเนนใหผูเรียนสามารถนำองคความรู 
ใหมๆ มาบูรณาการ ประสาน และออกแบบโครงการพัฒนาองคกร และการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงจริง โดยเนนการสรางคุณประโยชนใหกับองคกร ชุมชนและสังคม 
เปนหลัก

โครงการประกาศนียบัตรสำหรับนักพัฒนาองค�กร 

การพัฒนาองค�กรและการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (ภาคภาษาไทย) 42 ชม.

โครงการความรวมมือระหวางหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนา องคการและการจัดการ และสถาบันพัฒนาองคกร 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สถาบันพัฒนาองค�กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โทรศัพท� (02) 300-4543-62 เบอร�ต�อ 3343, 3345 อีเมล odi@au.edu

Module 1 
พื้นฐานการพัฒนาองค�กร
และการเปลี่ยนแปลง
อาจารย ดร. ศิริชัย พฤฒิกุลประดับ
อาจารย ดร. มาริสา เฟอรนานโด

• ศึกษาทบทวนและเขาใจ หลักการพัฒนาองคกร คุณคา และจรรยาบรรณในการพัฒนาองคกร 
ในฐานะศาสตรสหวิทยาการเชิงปฎิบัติการ 

• นำองคความรูและหลักปฎิบัติของศาสตรการพัฒนาองคกร โดยสามารถประยุกตใชใน 
สายอาชีพและองคกรที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม

• ออกแบบและกำหนดบทบาท สมรรถนะ และหนาที่หลักของนักพัฒนาองคกร ตอการ 
เปลี่ยนแปลงภายในองคกรในมิติตางๆ

Module 2 
รูปแบบ เครื่องมือและยุทธวิธี
ในการ วินิจฉัยและประเมิน 
สภาพองค�กร
อาจารย ดร. ศิริชัย พฤฒิกุลประดับ

• เลือกยุทธวิธี รูปแบบ และเครื่องมือวินิจฉัยและวิเคราะหสภาพองคกร
• ฝกการใชครื่องมือวินิจฉัยและวิเคราะหสภาพองคกร รวมทั้งยุทธวิธีตางๆ สำหรับการพัฒนา 

องคกรและการเปลี่ยนแปลง

Module 3 ออกแบบกิจกรรมและลงมือ
กระทำการเปลี่ยนแปลง
อาจารย ดร. กิติกร ดาวพิเศษ

• ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ที่นำไปสูการ 
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก

• สรางแบบจำลองโครงการพัฒนาองคกรที่นำไปสูการ 
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก   

Module 4 
Project Coaching (6 ชม.)
Presentation and Certification

นำเสนอโครงการพัฒนาองค�กร 
และพิธีมอบใบประกาศณียบัตร 
อาจารย ดร. กิติกร ดาวพิเศษ
อาจารย ดร. ศิริชัย พฤฒิกุลประดับ
อาจารย ดร. มาริสา เฟอรนานโด

• ใหคำปรึกษา เพื่อกำหนดทิศทางใหมีความชัดเจนรวมทั้งความสมบูรณ 
ของโครงการ การพัฒนาองคกรกอนลงมือปฎิบัติจริงกับองคกร

• นำเสนอโครงการการพัฒนาองคกรตอคณาจารยหรือกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิกอนการนำไป ปฎิบัติจริง

Total fee

50,000 THB

per participant



MINI MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN
ORGANIZATION DEVELOPMENT

AND MANAGEMENT

For more information please contact  Organization Development (ODI) Assumption University of Thailand
     Tel: (02) 300-4543-62 Ext: 3343, 3345 Email: odi@au.edu

This Certificate Program for organization practitioner is designed for 
HR practitioners, managers, and consultants who want to upgrade 
knowledge, understanding, and application of Organization Develop-
ment and Change Management.  This learning program further 
provides the integration of learning through project- based learning 
where concepts are translated into workplace- based or communi-
ty-based OD projects which could be deployed to achieve desired 
organizational change 

Certificate Program for Organization Practitioner in 
Organization Development 
and Change Management 

(42 hours) 
This program is a collaboration between Master of 
Management in Organization Development and Manage-
ment Program and Organization Development Institute, 
Assumption University

Module 1 
Foundations of Organization 
Development and Change 

Dr Sirichai Preudhikulpradab 
Dr Marrisa Fernando
  

• Review and understand core principles, values and ethics of organization 
 development as an interdisciplinary field.  
• Apply the organization development as the fields of knowledge and practice 
 for their respective profession and organization
• Determine and define the various roles, competencies, and tasks of the OD 
 Practitioner in effecting viable change in organi zations  

Module 2 
Approaches, Tools and 
Strategies in Organizational 
Diagnosis and Assessment

Dr . Sirichai Preudhikulpradab

• Select the various strategies, approaches and tools in organizational 
 diagnosis and assessment   
• Practice the use of organization diagnosis and assessment tools for 
 organization development and change 
     

Module 3 Design and Implementation 
of Change Interventions 

Dr Kitikorn Dowpiset

• Design OD Interventions that lead to positive change 
• Create an initial prototype of Organization development 
 project that leads to positive change

Module 4 OD Project Presentation
and Certification Day  

Dr. Kitikorn Dowpiset
Dr. Sirichai Preudhikulpradab 
Dr. Marrisa Fernando

• Coaching for the refinement and completion of the  
 workplace based project  
• Present Organization development projects to the panel  
 for deployment in the organizations 

Total fee

50,000 THB

per participant


