
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ก าหนดการ 
โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงานให้องค์กร 
(Self and Work Improvement) 
รุ่นท่ี 1 วันท่ี 23-24 มีนาคม  2560 
รุ่นท่ี 2 วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2560  

 

วนัที่ 1 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร-เปดิการอบรม  
09.00-12.00 น. 1. กิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนการเรยีนรู้ 
  2. แบบประเมนิตนเอง : Personal Mastery 
  3. การพัฒนาตนเองและพฒันางานโดยใช้ 
     แนวคดิ 7 Habits 
     (7 อปุนิสยัสูผู่ท้ี่มปีระสทิธิผลสงู) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น. 4. การคดิบวก : พื้นฐานส าคญัเพื่อการ 
     พฒันาตนเองและพัฒนางาน 
  5. Workshop การน าเสนอ การวิจารณ์ 
     และให้ข้อแนะน า 
 
วนัที่ 2 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-12.00 น. 1. ธรรมชาตขิองการเกิดปญัหาและ 
     กระบวนการแก้ไขปญัหาและการตดัสินใจ 
  2. ความส าคญัและประโยชนข์องการคดิ 
     อย่างเป็นระบบ 
  3. แนวคดิและหลกัการของการคดิอย่าง 
     เป็นระบบ 
  4. ขัน้ตอนของกระบวนการคดิและแก้ไข 
     ปญัหาอย่างเปน็ระบบ 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น.   5. เครื่องมือส าหรบัการคดิอย่างเป็นระบบ  
  6. การประยุกตก์ารคดิอย่างเปน็ระบบ 
                           เพื่อการแก้ไขปญัหาและการตดัสนิใจ 
  7. Workshop การน าเสนอ การวิจารณแ์ละ 
     ให้ข้อแนะน า 
             - ปิดการอบรม - 

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

หมายเหตุ 
     1. ก าหนดการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม 
     2. พักรบัประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30-10.45 น. 
         และ (บ่าย) 14.30-14.45 น. 
     3. พักรบัประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  

หลักสูตร 
สร้างคน สร้างสมรรถนะ 
เพื่อสร้างผลงานให้องค์กร 
(Self and Work Improvement)  
 

รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 มีนาคม  2560 
รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560  

 

ณ ห้องอินทนิล ช้ัน 1 
ส านักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

จัดโดย 
ส านักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Website : www.uniserv.cmu.ac.th 

การรบัสมคัร 

1. ผูส้มคัรสามารถช าระเงินคา่ลงทะเบยีน พรอ้มทัง้สง่ใบสมคัรดว้ยตนเอง
ไดท้ี ่ งานสง่เสรมิการเรยีนรู ้ ฝา่ยวชิาการและวจัิย ส านกับรกิารวชิาการ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่หรอื  

2. ช าระคา่ลงทะเบยีนผา่นทางธนาคาร และสง่ใบสมคัรทางโทรสารมาที่
หมายเลข 053-942874 หรอื E-mail : uniserv.training@gmail.com 
พรอ้มแจ้งยนืยนัการสง่ใบสมคัรมายงัโทรศพัทห์มายเลข 053-942874-5  

3. หมดเขตรบัสมคัร 
 รุ่นที่ 1 รับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 
 รุ่นที่ 2 รับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 

คา่ลงทะเบียน 

     คา่ลงทะเบียน ทา่นละ 4,000 บาท (ไมร่วมคา่ทีพั่ก) เพือ่จ่ายเปน็ 
คา่จัดท าหลกัสตูร เอกสารประกอบการบรรยาย กระเปา๋เอกสาร คา่อาหาร
กลางวัน-อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ประกาศนยีบตัร คา่ตอบแทนวิทยากร
คา่เดนิทางวิทยากร และคา่สถานทีจั่ดฝกึอบรม ฯลฯ 

     ผูส้มคัรตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักัดก่อนทีจ่ะสง่ใบสมคัร
เขา้รบัการฝกึอบรม ส าหรบัคา่ลงทะเบยีน 4,000 บาท (กรณจีากหนว่ยงาน
ภาครฐั) สามารถเบกิคา่ใชจ่้ายในการอบรมตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝกึอบรม การจัดงานและการประชมุระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2555 และระเบยีบการคลงัว่าดว้ยการเบกิคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางไป
ราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณจีากหนว่ยงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) 
สามารถเบกิคา่ใชจ่้ายในการอบรมไดต้ามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝกึอบรม และการเขา้รบัการฝกึอบรมของเจ้าหนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และระเบยีบว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ
ของเจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และ (กรณจีากหนว่ยงานอ่ืน) สามารถ
เบกิคา่ใชจ่้ายในการอบรมไดต้ามระเบยีบหนว่ยงาน 

การช าระคา่ลงทะเบียน 

1. ช าระคา่ลงทะเบยีนผา่นธนาคารไทยพาณชิย ์สาขามหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่6672-0-5707-3 ชือ่บญัช ีส านกับรกิารวิชาการ 

2. กรณุาสง่ส าเนาหลกัฐานการโอนเงิน  เชน่ ใบน าฝาก Pay-In Slip หรอื 
หลกัฐานการช าระเงินมาทีห่มายเลขโทรสาร 053-942874 หรอื E-mail: 
uniserv.training@gmail.com เดยีวกับทีส่ง่ใบสมคัร พรอ้มระบชุือ่
ผูส้มคัร หนว่ยงานทีส่งักัด และเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดใ้ห้ชดัเจน 
และเพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีนและการออกใบเสรจ็รบัเงิน โปรดน า
หลกัฐานการโอนเงินมาดว้ย 1 ฉบบั ในวันลงทะเบยีน 

3. กรณมีกีารสมคัรฝกึอบรมมากกว่า 1 หลกัสตูร โปรดช าระคา่ลงทะเบยีน
เปน็รายหลกัสตูร และระบชุือ่ผูส้มคัร-ชือ่หลกัสตูรมาพรอ้มกับหลกัฐานการ
ช าระเงิน 

4. หากผูส้มคัรสง่ใบสมคัรเขา้รว่มฝกึอบรมแลว้ มเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถเขา้
รว่มฝกึอบรมได ้ กรณุาแจ้งเปน็ลายลกัษณอั์กษรลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน 
ท าการก่อนวันฝกึอบรม มฉิะนัน้ ทางส านกับรกิารวิชาการ ขอสงวนสทิธ์ิ 
ไมค่นืเงินคา่ลงทะเบยีนในกรณทีผีูเ้ขา้รว่มฝกึอบรมไมไ่ดแ้จ้งยกเลกิลว่งหนา้
ตามก าหนดเวลาดงักลา่วขา้งตน้ 

5. สอบถามเพิม่เตมิ ไดท้ีโ่ทรศพัทห์มายเลข 053-942874-5 

mailto:uniserv.training@gmail.com
mailto:uniserv.training@gmail.com


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพ่ือสร้างผลงานให้องค์กร 
(Self and Work Improvement) 

หลกัการและเหตุผล 

      ปจัจัยทีส่ าคญัทีจ่ะน าไปสูค่วามส าเรจ็ในงานทุกประเภทของทุก
องคก์ร ไมว่่าจะเปน็องคก์รของรฐัหรอืเอกชน ไมใ่ชเ่งิน ไมใ่ชเ่ครือ่งจักร 
เครือ่งมอืหรอืเทคโนโลย ีแตป่จัจัยทีส่ าคญัทีส่ดุ คอื “คน “ ซึง่หมายถงึ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดโดยรวมขององค์การ ที่จะต้องมีความรู้
ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ตนเองตามความ
รบัผดิชอบภาระงานให้เปน็ไปตามเปา้หมายขององคก์รเปน็ส าคญั 

     แมใ้นภาวะของการด าเนินงานตามปกตขิององค์กร การพฒันาคน
ถอืเปน็กิจกรรมที่ส าคัญที่จะเอ้ืออ านวยให้การด าเนินงานขององคก์ร
บรรลุเป้าหมายอยู่แล้ว  ดังนั้น เมื่ออยู่ในภาวะของการปรับเปลี่ยน 
การพฒันาคนให้มคีวามพรอ้มรบัมอืกับการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้อยา่ง
ไม่หยุดยั้งผู้ที่พัฒนาตนเอง ย่อมเป็นบุคคลที่ประสบความส าเร็จใน
หนา้ทีก่ารงาน    

     การฝึกอบรมหลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพ่ือสร้าง
ผลงานให้องค์กร เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจใน
บทบาท หนา้ที่และการตระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารตนเอง
และงาน เพือ่ให้เกิดความพร้อมในการน าศักยภาพของตนเองออกมา
ใช้ได้อย่างเต็มที่ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างานและสร้าง
ความส าเรจ็ให้กับการท างานและชวิีตประจ าวัน 

วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

     1. เพื่อสรา้งความเขา้ใจในบทบาท ตระหนักถงึความส าคญัของ 
        การบรหิารตนเองและงาน 
     2. เพือ่สร้างกระบวนการทางความคดิและอารมณท์ีเ่หมาะสม      
        ในการบรหิารงานตนเองและงาน 
     3. เพือ่ทราบและสามารถประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกับแนวทางทีส่ าคญั 
        ในการพฒันาตนเองและงาน 
     4. เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการน าศกัยภาพของตนเองออกมา 
        ใช้ไดอ้ยา่งเตม็ที ่อันจะก่อให้เกิดประสทิธิภาพการท างานและ 
        สรา้งความส าเรจ็ให้แก่องคก์ร  

คณุสมบัติผู้เขา้รว่มโครงการ 
     1. ผูบ้รหิาร ผูจั้ดการ 
     2. หัวหนา้ฝ่าย หัวหนา้งาน 
     3. บคุลากรในหนว่ยงานภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
        รฐัวิสาหกิจ / เอกชน 
       4. ผูท้ีส่นใจทัว่ไป 
        รวมจ านวน 40 คน (รับจ านวนจ ากัด) 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม 
     1. หวัขอ้ “เทคนคิการบรหิารตนเองและพัฒนางาน” 
 - กิจกรรมเตรยีมความพรอ้มก่อนการเรยีนรู้ 
 - แบบประเมนิตนเอง : Personal Mastery 
 - การพฒันาตนเองและพฒันางานโดยใชแ้นวคดิ 7 Habits 
   (7 อุปนสิยัสูผู่ท้ี่มปีระสทิธิผลสงู) 
 - การคดิบวก : พืน้ฐานส าคญัเพือ่การพฒันาตนเองและพฒันางาน 
 - Workshop การน าเสนอ การวิจารณแ์ละให้ขอ้แนะน า 
     2. หวัขอ้ “เทคนคิการคดิเป็นระบบเพ่ือสร้างสรรคผ์ลงาน” 
 - ธรรมชาตขิองการเกิดปญัหาและกระบวนการแก้ไขปญัหา 
   และการตดัสนิใจ 
 - ความส าคญัและประโยชนข์องการคดิอยา่งเปน็ระบบ 
 - แนวคดิและหลกัการของการคดิอยา่งเปน็ระบบ 
 - ขัน้ตอนของกระบวนการคดิและแก้ไขปญัหาอย่างเปน็ระบบ 
 - เครือ่งมือส าหรบัการคดิอยา่งเปน็ระบบ เชน่ Fish Bone  
   Diagram, Why-Why Analysis, Mind Mapping เปน็ตน้ 
 - การประยกุตก์ารคดิอยา่งเปน็ระบบเพือ่การแก้ไขปญัหาและ 
    การตดัสนิใจ 
 - Workshop การน าเสนอ การวิจารณแ์ละให้ขอ้แนะน า 
 

รปูแบบการอบรม 
     การบรรยายให้ความรู ้และการฝกึปฏิบตั ิ 
 

วทิยากร 
     1. ศ.ดร.ชูชัย  สมิทธิไกร 
        วิทยากรประจ าคณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     2. อ.ดร.เบญจวรรณ  บุญใจเพชร 
         ผู้อ านวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ (BHD Center) 
         และทีป่รึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 
ระยะเวลา     รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 
  รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560                  
  เวลา 09.00-16.00 น.  (จ านวน 12 ชั่วโมง/รุ่น)  
 

สถานทีจั่ด    ห้องอินทนลิ ชัน้ 1 ส านกับรกิารวิชาการ  มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

ใบสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพ่ือสร้างผลงานให้องค์กร 
(Self and Work Improvement) 
..................................................... 

วันที่.........เดือน.........................พศ............. 

ชื่อ -สกุล...................................................................................... 

สถานที่ท างาน............................................................................. 

ต าแหน่ง....................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน....................................................... 

หมายเลขโทรสาร......................................................................... 

E-mail.........................................................................................

จองห้องพัก 

     เตียงเด่ียว เตียงคู่ ราคา 800 บาท (พร้อมอาหารเช้า)  

เข้าพักวันที่.....................ถงึวันที่.....................จ านวน..........ห้อง 

อาหาร      

      อาหารทั่วไป   มังสวิรัติ   เจ   อิสลาม 

 การลงทะเบียน 
     โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บญัชีเลขที่ 6672-0-5707-3 
ชื่อบัญชี ส านักบริการวิชาการ 
 
                        ลงชื่อ..............................................ผูส้มัคร 

การรับสมัคร 
กรอกรายละเอียดในใบสมัครและส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงิน
มายัง ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรสาร 053-942874 หรือ  
E-mail : uniserv.training@gmail.com  
พร้อมแจ้งการส่งที่โทรศัพท์หมายเลข 053-942874-5 

 

รุ่นท่ี 1 รับสมคัรถึงวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 
รุ่นท่ี 2 รับสมคัรถึงวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 

mailto:uniserv_training@hotmail.com

