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1. ชื่อหลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคน และเพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จให้กับองค์กร 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในงำนทุกประเภทของทุกองค์กร ไม่ว่ำจะเป็นองค์กร 
ของรัฐหรือเอกชน ไม่ใช่เงิน ไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องมือ หรือเทคโนโลยี แต่ปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีสุด คือ คน 
ซึ่งหมำยถึงผู้ปฏิบัติงำนท้ังหมดโดยรวมขององค์กำร ท่ีจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงำน
ในหน้ำท่ีท่ีตนเองตำมควำมรับผิดชอบภำระงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรเป็นส ำคัญ 

แม้ในภำวะของกำรด ำเนินงำนตำมปกติขององค์กร กำรพัฒนำคนถือเป็นกิจกรรมท่ีส ำคัญ 
ท่ีจะเอื้ออ ำนวยให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรบรรลุเป้ำหมำยอยู่แล้ว   ดังนั้น เมื่ออยู่ในภำวะของกำร
ปรับเปล่ียน  กำรพัฒนำคนให้ มีควำมพร้อมรับมื อกับกำรเป ล่ียนแปลงท่ี เกิดขึ้นอย่ ำงไม่หยุดยั้ ง 
ผู้ท่ีพัฒนำตนเอง ย่อมเป็นบุคคลท่ีประสบควำมส ำเร็จในหน้ำท่ีกำรงำน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติการ เพื่ อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคน และเพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จ
ให้กับองค์กร เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำท่ีและกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรบริหำรตนเองและงำน เพื่อให้เกิดควำมพร้อมในกำรน ำศักยภำพของตนเองออกมำใช้ได้อย่ำงเต็มท่ี 
อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภำพกำรท ำงำนและสร้ำงควำมส ำเร็จให้กับกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวัน 
 
3. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำท ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรตนเองและงำน 
2. เพื่อสร้ำงกระบวนกำรทำงควำมคิดและอำรมณ์ท่ีเหมำะสม  
    ในกำรบริหำรงำนตนเองและงำน 
3. เพื่อทรำบและสำมำรถประยุกต์ใช้เกี่ยวกับแนวทำงท่ีส ำคัญในกำรพัฒนำตนเองและงำน 
4. เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำศักยภำพของตนเองออกมำใช้ได้อย่ำงเต็มท่ี  
    อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภำพกำรท ำงำนและสร้ำงควำมส ำเร็จให้แก่องค์กร  
 

4. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ผู้บริหำร ผู้จัดกำร หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน 
2. บุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ / เอกชน 
3. ผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 
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5. หัวข้อการฝึกอบรม 
1. หัวข้อ “การบริหารตนเอง ทัศนคติ และการพัฒนางาน” 

- กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเรียนรู้ 
- ควำมส ำคัญของพนักงำนต่อควำมส ำเร็จของทีมและองค์กร 
- กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวก วิธีกำรปรับแนวคิดเชิงบวก 
- กำรติดต่อส่ือสำร กำรประสำนงำนและกำรท ำงำนเป็นทีม 
- กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนโดยใช้แนวคิด 7 Habits 
  (7 อุปนิสัยสู่ผู้ท่ีมีประสิทธิผลสูง) 

2. หัวข้อ “การคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน” 
-ปัญหำในกำรคิดเชิงกลยุทธ์ 
-เทคนิควิธีในกำรคิดเชิงกลยุทธ์ 
-พลังของเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ที่มำจำกพลังภำยในตัวเอง 
-กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือทำงกลยุทธ์เพื่อพัฒนำสร้ำงสรรค์ผลงำน 
 

6. รูปแบบการอบรม 
 กำรบรรยำยให้ควำมรู้ และกำรฝึกปฏิบัติ 
 
7. วิทยากร 

1. อ.ดร.เบญ็จวรรณ  บุญใจเพ็ชร 
- นักวิชำกำรและท่ีปรึกษำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ สภำอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
- Executive Director-BHD Center (Business Human Development Center) 
2. อ.ดร.ศันสนำ   สิริตำม 
- อดีตประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยวัฒนธรรมและพัฒนำองค์กร บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จ ำกัด 

- ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรบริหำรธุรกิจเชิงกลยุทธ์และกำรส่ือสำรองค์กร 
- นักวิชำกำรอิสระและวิทยำกรประจ ำส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 
8. ระยะเวลา (12 ช่ัวโมง) 

วันท่ี 23-24 พฤษภำคม 2562 
 

9. สถานที่จัด 
  ห้องฝ้ำยค ำ ช้ัน 1 ส ำนักบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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10. การรับสมัคร (รับสมัครถึงวันท่ี 10 พฤษภำคม 2562) 
 1. ผู้ประสงค์เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถติดต่อส ำรองท่ีนั่งพร้อมส่งใบสมัครและช ำระค่ำลงทะเบียน
ได้ท่ี งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น G อาคาร Green nimman CMU residence  
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ หรือ  
 2. กรอกใบสมัคร และส่งใบสมัครทำงโทรสำร มำท่ีหมายเลข 053-942874 หรือ E-mail : 
uniserv.training@gmail.com พร้อมยืนยันกำรส่งใบสมัครมำยังโทรศัพท์หมายเลข 053-942874-5  
 
11. ค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำหลักสูตร เอกสำร
ประกอบกำรบรรยำย กระเป๋ำเอกสำร อำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม  ค่ำประกำศนียบัตร 
ค่ำตอบแทนวิทยำกรและคณะ ค่ำเดินทำงวิทยำกร และค่ำสถำนท่ีจัดฝึกอบรม ฯลฯ 

ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำต้นสังกัดก่อนท่ีจะส่งใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม ส ำหรับ
ค่ำลงทะเบียน (กรณีจำกหน่วยงำนภำครัฐ) สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบกำร
คลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2554 และ (กรณีจำกหน่วยงำนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจำกหน่วยงำนอื่น) สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรอบรมได้ตำมระเบียบหน่วยงำน 
 
12. การช าระค่าลงทะเบียน 
 1. ช ำระค่ำลงทะเบียนผ่ำนธนำคำร  
 - ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 6672-0-5707-3 
ช่ือบัญชี ส ำนักบริกำรวิชำกำร หรือ 

- ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  บัญ ชีออมทรัพย์  เลขท่ี  456-0-02583-5 
ช่ือบัญชี ส ำนักบริกำรวิชำกำร (UNISERV) 
 2. กรุณำส่งส ำเนำหลักฐำนกำรช ำระเงินมำท่ีโทรสำรหมำยเลข 053-942874 หรือ E-mail: 
uniserv.training@gmail.com พร้อมระบุช่ือผู้สมัคร หน่วยงำน และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ 
ใหชั้ดเจน และเพื่อควำมสะดวกในกำรออกใบเสร็จ โปรดน ำหลักฐำนกำรช ำระเงินมำในวันลงทะเบียน 
 3. กรณีมีกำรสมัครฝึกอบรมมำกกว่ำ 1 หลักสูตร โปรดช ำระค่ำลงทะเบียนเป็นรำยหลักสูตร และ
ระบุช่ือผู้สมัคร-ช่ือหลักสูตรมำพร้อมกับหลักฐำนกำรช ำระเงิน 

mailto:uniserv.training@gmail.com
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4. หำกท่ำนมีเหตุท่ีท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมได้ตำมก ำหนดกำร ท่ำนสำมำรถส่งผู้แทน
ท่ำนอื่นเข้ำอบรมได้ โดยแจ้งรำยละเอียดมำยัง  E-mail : uniserv.training@gmail.com (แจ้งล่วงหน้ำ
ก่อนวันอบรม 3 วันท ำกำร) 

5. โปรดแต่งกำยสุภำพ และกรุณำน ำเส้ือแขนยำวมำด้วย เนื่องจำกห้องฝึกอบรมเป็นห้องปรับ
อำกำศท่ีมีอุณหภูมิค่อนข้ำงเย็น 

6. ก ำหนดกำรอำจปรับเปล่ียนได้ตำมควำมเหมำะสม หรือ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรฝึกอบรม
หำกมีผู้สมัครน้อย ท้ังนี้จะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครทรำบภำยใน 1 สัปดำห์ก่อนวันอบรม 

7. สอบถำมเพิ่มเติม ได้ท่ีโทรศัพท์หมำยเลข 053-942874-5  
 
13. การประเมินผล 
 โดยกำรใช้แบบสอบถำม เพื่อประเมินผลเนื้อหำกำรฝึกอบรม วิทยำกร และกำรจัดโครงกำรใน
ภำพรวมหลังเสร็จส้ินกำรฝึกอบรมแล้ว  
 
14. การรับรองผลการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของหลักสูตรกำรฝึกอบรมไม่ ต่ ำกว่ำ 80%            
ของระยะเวลำตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิได้รับประกำศนียบัตรรับรองผล 
 
15. หน่วยงานรับผิดชอบ  

หน่วยงาน  : ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ส่วนงาน    : งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 

 ติดต่อ     : โทรศัพท์ 053-942874-5 แฟกซ์ 053-942874 
         E-mail   : uniserv.training@gmail.com 
 Website   : www.uniserv.cmu.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uniserv.cmu.ac.th/
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ก าหนดการ หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคน และเพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จให้กับองค์กร 
วันที ่23-24 พฤษภาคม 2562 

..................................................................... 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤษภาคม 2562 
(การบริหารตนเอง ทัศนคติ และการพัฒนางาน โดย อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร) 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร-เปิดการอบรม  
09.00-12.00 น. - กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเรียนรู้ 
 - ควำมส ำคัญของพนักงำนต่อควำมส ำเร็จของทีมและองค์กร 
 - กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวก วิธีกำรปรับแนวคิดเชิงบวก 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. - กำรติดต่อส่ือสำร กำรประสำนงำนและกำรท ำงำนเป็นทีม 

 - กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนโดยใช้แนวคิด 7 Habits 
        (7 อุปนิสัยสู่ผู้ท่ีมีประสิทธิผลสูง) 
 - Workshop กำรน ำเสนอ กำรวิจำรณ์และให้ข้อแนะน ำ 
 

วันศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
 (การคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน โดย อ.ดร.ศันสนา สิริตาม) 
09.00-12.00 น.      - ปัญหำในกำรคิดเชิงกลยุทธ์ 

     - เทคนิควิธีในกำรคิดเชิงกลยุทธ์ 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.       - พลังของเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ที่มำจำกพลังภำยในตัวเอง 

     - กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือทำงกลยุทธ์เพื่อพัฒนำสร้ำงสรรค์ผลงำน 
     - Workshop กำรน ำเสนอ กำรวิจำรณ์และให้ข้อแนะน ำ 

 
หมายเหตุ   1. ก ำหนดกำรฝึกอบรมปรับเปล่ียนได้ตำมควำมเหมำะสม 
               2. พักรับประทำนอำหำรว่ำง (เช้ำ) เวลำ 10.30-10.45 น. และ (บ่ำย) 14.30-14.45 น. 
               3. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ 12.00-13.00 น.  
              4. สอบถำมรำยละเอียดห้องพักและกำรเดินทำงได้ท่ี Green nimman CMU residence  
                  (ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) โทรศัพท์ 053-942881-4 
                


