
โครงการพฒันาประสิทธภิาพดา้นการบรหิาร
จดัการแกผู่้บรหิารระดบัสงูภาครฐั 

รู-้คดิ-ด-ูท า 



การฝึกอบรมระยะส้ัน 

หลักสูตรแนะน ำส ำหรับผูว้ำ่รำชกำร
จังหวดั Recommended 

Courses 

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ  

(3 วัน) โดย อ.อุดม 
เปิด 3 รุ่น 

หลักสูตรแนะน าส าหรับผู้ว่าราชการ
จังหวัด โดยปลัดกระทรวงและอธบิดี
กระทรวงต่างๆ สามารถเข้าร่วมได้ตาม
ความสมัครใจ (จ ากัดที่นัง่) 

การเจรจาต่อรองเพ่ือความส าเร็จ  
(1 วัน) โดย APM 

เปิด 2 รุ่น 

การบริหารจัดการความขัดแย้ง  
(1 วัน) โดย APM 

เปิด 2 รุ่น 

การประชุม 
เชงิปฏบิตักิาร 

หลักสูตรพัฒนำควำมคิดและกำรจัดกำร 
Thinking & Management Courses 

หลักสูตรพัฒนำภำวะผู้น ำ 
Leadership Courses 

หลักสูตรทางเลือกที่มุง่เน้นพัฒนาภาวะผูน้ ายุค
ใหม่ในมมุมองที่แตกต่างกัน เช่น ผู้น าการ
เปล่ียนแปลง ผู้น าทีส่ร้างการร่วมมอืร่วมใจ 
หรือผูน้ าที่มภีาพลักษณ์ที่ดี (จ ากัดที่นัง่) 

The Development Program รู-้คดิ-ด-ูท า 

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ – 
การสร้างศักยภาพ
อุตสาหกรรมการ

ท่องเทีย่วและ OTOP 

การเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ

แข่งขันตามแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ความสัมพันธ์ประเทศ
เพื่อนบ้านและการค้า

ชายแดน 

การเตรียมความพรอ้ม
และการรับมือกับภยัพิบัติ 

การเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าร่วมการ
ประชุมระหว่างประเทศส าหรับ

ผู้บริหารสูงสุด (2 วัน) โดย ดร. ดวง
ทิพย์  

เปิด 1 รุ่น 

ผู้น าการเปล่ียนแปลง และการน าไปสู่
ดินแดนใหม่ (1 วัน) โดย APM 

เปิด 1 รุ่น 

ภาวะผู้น า: ผู้น าที่เป็นเลิศ ทีมที่เป็น
เลิศ ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (2 วัน)  

โดย PacRim เปิด 1 รุ่น 

การสร้างความร่วมมือร่วมใจ ไม่ต้อง
ใช้อ านาจ (2 วัน) โดย APM 

เปิด 1 รุ่น 

กลยุทธ์การเจรจาเพ่ือภาพลักษณ์และ
ความน่าเชื่อถือ (1 วัน) โดย APM 

เปิด 1 รุ่น 

หลักสูตรทางเลือกที่มุง่เน้นพัฒนาทักษะการ
คิด ทั้งในเชิงบูรณาการ นวัตกรรม หรือการ
วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ รวมถึงการบรหิาร
จัดการบนความแตกต่าง (จ ากัดที่นัง่)  

การคิดเชิงระบบบูรณาการ เพ่ือการ
ยืดหยุ่นต่อการผกผันหรือฟ้ืนคืนสภาพ

ได้อย่างว่องไว  (2 วัน)  
โดย APM เปิด 1 รุ่น 

การสร้างมูลค่าจากต้นน้ าถึงปลายน้ า 
(1 วัน) โดย APM 

เปิด 1 รุ่น 

การคิดนอกกรอบเพ่ือสร้างสรรค์ 
อย่างท้าทาย (2 วัน) โดย APM 

เปิด 1 รุ่น 

การบริหารบนความแตกต่างและความ
หลากหลายของวัฒนธรรม (2 วัน)  

โดย APM เปิด 1 รุ่น 

การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดรอบด้าน
เพ่ือการตัดสินใจ (2 วัน) โดย APM 

เปิด 1 รุ่น 

การเสวนาและ 
บรรยายพเิศษ 

การเสวนาชวนคิดจากมุมมองที่หลากหลาย
จากผูเ้ชี่ยวชาญท้ังภาครฐัและเอกชนใน
หัวข้อต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่การพัฒนา
ยุทธศาสตรใ์นการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(สมัครตามหัวข้อที่สนใจ ไมจ่ ากัดที่นัง่) 

Positioning & Branding  

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

การเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

มุมมองการบริหารของภาครัฐ 
จากเอกชน 

ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 
Mind the Gap 

ช่องว่างผู้น าไทยในปี 2020 

การศึกษาดงูาน 

เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สิงคโปร ์

การดูงานต่างประเทศ เพือ่เห็นแนวปฏบิติั 
ที่ดี และน ามาประยุกต์เข้าบริบทของ
ประเทศไทย ส าหรับการพัฒนายุทธศาสตร์
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (จ ากัดที่นัง่) 

การฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง (ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อพฒันาภาวะผู้น า ความคิดและการจัดการ 

การประชุมเพื่อน าองค์ความรู้
จากโครงการมาสูก่ารปฏิบัติ
ตามหัวข้ออันเปน็โจทยจ์าก
รัฐบาล เพื่อบรูณาและ
ยกระดับแผนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ (จ ากัดที่นัง่ตามหัวข้อ
การประชุม) 



การฝึกอบรมระยะส้ัน 

สำยพื้นฐำน 
Initial 

Track 

การเสวนา
และบรรยาย

พเิศษ 

การศึกษา 
ดงูาน 

การประชุม
เชงิ

ปฏบิตักิาร 

Recommended Roadmap (ส าหรบัผูว้า่ราชการจงัหวดั) 

สำยเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ Creative Economy Track 

สำยขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน Competitive Capability Track 

สำยควำมสัมพนัธ์พรมแดน Boarder Relationship Track 

สำยกำรจดักำรวิกฤต Crisis Management Track 

การแก้ไขปัญหา
และการตดัสินใจ
อย่างเปน็ระบบ 

(3 วัน)  
โดย อ.อดุม 

การเตรียมพรอ้ม
เพื่อเข้ารว่มการ
ประชมุระหว่าง
ประเทศส าหรบั
ผู้บริหารสูงสดุ 
(2 วัน) โดย  
ดร. ดวงทพิย ์

ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และ
การน าไปสูด่นิแดน

ใหม่ (1 วนั) 

ภาวะผูน้ า: ผู้น าที่
เป็นเลศิ ทมีที่

เป็นเลศิ ผลลพัธ์
ที่เปน็เลศิ (2 วนั)  

การคดิเชิงระบบบูรณาการ 
เพื่อการยดืหยุ่นตอ่การผกผัน
หรือฟืน้คนืสภาพได้อย่าง

วอ่งไว  (2 วนั) 

การสร้างมลูค่า
จากตน้น้ าถึง
ปลายน้ า  
(1 วนั) 

การคดินอก
กรอบเพือ่

สร้างสรรคอ์ย่าง
ท้าทาย (2 วัน) 

การเจรจา
ตอ่รองเพือ่
ความส าเร็จ  
(1 วนั) 

การสร้างความ
ร่วมมอืรว่มใจ 
ไม่ตอ้งใชอ้ านาจ 

(2 วัน) 

การคดิเชิงวพิากษ์ 
การคดิรอบด้าน
เพื่อการตดัสินใจ  

(2 วัน) 

การบริหาร
จดัการความ
ขัดแย้ง (1 วนั) 

การบริหารบนความ
แตกตา่งและความ
หลากหลายของ
วัฒนธรรม (2 วนั) 

หัวขอ้ Positioning & 
Branding  

หัวขอ้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

หัวขอ้การเสรมิสร้างขดี
ความสามารถในการ

แข่งขนัตามแผนพัฒนา
กลุม่จังหวดั 

หัวขอ้ มมุมองการ
บริหารของภาครัฐจาก

เอกชน 

หัวขอ้ ประเทศไทยใน
ประชาคมอาเซียน 

หัวขอ้ Mind the Gap 
ช่องว่างผูน้ าไทยในปี 

2020 

Australia 

South Korea 

Singapore 

South Korea 

Singapore 

Australia 

เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ – การ
สร้างศักยภาพ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและ 

OTOP 

การเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ

แข่งขันตาม
แผนพัฒนาจังหวัด
และกลุม่จังหวัด 

ความสัมพันธ์
ประเทศเพ่ือนบ้าน
และการค้าชายแดน 

การเตรียมความ
พร้อมและการ

รับมือกับภัยพิบัต ิ

กลยุทธ์การเจรจา
เพื่อภาพลักษณแ์ละ
ความน่าเชื่อถอื (1 

วนั) 

* ส ารองส าหรบัผูว้่าฯ 
เป็นอนัดับแรก 

ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และ
การน าไปสูด่นิแดน

ใหม่ (1 วนั) 

ภาวะผูน้ า: ผู้น าที่
เป็นเลศิ ทมีที่

เป็นเลศิ ผลลพัธ์
ที่เปน็เลศิ (2 วนั) 

ภาวะผูน้ า: ผู้น าที่
เป็นเลศิ ทมีที่

เป็นเลศิ ผลลพัธ์
ที่เปน็เลศิ (2 วนั)  

การเจรจา
ตอ่รองเพือ่
ความส าเร็จ  
(1 วนั) 

การสร้างความ
ร่วมมอืรว่มใจ ไม่
ตอ้งใชอ้ านาจ  

(2 วัน) 

ภาวะผูน้ า: ผู้น าที่
เป็นเลศิ ทมีที่

เป็นเลศิ ผลลพัธ์
ที่เปน็เลศิ (2 วนั) 

การเจรจา
ตอ่รองเพือ่
ความส าเร็จ  
(1 วนั) 

การสร้างความ
ร่วมมอืรว่มใจ ไม่
ตอ้งใชอ้ านาจ  

(2 วัน) 

3 

การคดิเชิงระบบบูรณาการ 
เพื่อการยดืหยุ่นตอ่การผกผัน
หรือฟืน้คนืสภาพได้อย่าง

วอ่งไว  (2 วนั) 

การคดิเชิงระบบบูรณาการ 
เพื่อการยดืหยุ่นตอ่การผกผัน
หรือฟืน้คนืสภาพได้อย่าง

วอ่งไว  (2 วนั) 

การคดิเชิงระบบบูรณาการ 
เพื่อการยดืหยุ่นตอ่การผกผัน
หรือฟืน้คนืสภาพได้อย่าง

วอ่งไว  (2 วนั) 

การสร้างมลูค่า
จากตน้น้ าถึง
ปลายน้ า  
(1 วนั) 

การคดินอก
กรอบเพือ่

สร้างสรรคอ์ย่าง
ท้าทาย (2 วัน) 

การเจรจา
ตอ่รองเพือ่
ความส าเร็จ  
(1 วนั) 

การสร้างความ
ร่วมมอืรว่มใจ 
ไม่ตอ้งใชอ้ านาจ 

(2 วัน) 

ส าหรับผู้ว่าราการจังหวดัซึ่งอาจมีประเด็นมุ่งเน้นในการพัฒนาของจังหวัดที่แตกตา่งกันในแต่ละเรื่อง จึงขอเสนอภาพเส้นทางการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการ 
เพื่อให้มั่นใจวา่ความรู้และทักษะที่จ าเป็นจะได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับผลลัพธ์ที่จะได้จากการประชุมเชิงปฏบิัติการให้มีประสิทธิผลสูงสุด 

หมายเหตุ-ผู้ว่าฯ ไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนครบทกุหลักสูตรในแต่ละสาย (ยกเว้นหลักสูตรแนะน า) เนื่องจากจ ากัดที่นัง่และรุ่น 



การจดัหมวดหลกัสตูรฝึกอบรม
ระยะส้ัน 

การแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
(3 วัน) โดย อ.อุดม 

การเตรียมพร้อมเพื่อเข้า
ร่วมการประชุมระหว่าง
ประเทศส าหรับผูบ้ริหาร

สูงสุด (2 วัน)  
โดย ดร. ดวงทพิย ์

ผู้น าการเปล่ียนแปลง 
และการน าไปสู่ดินแดน

ใหม่ (1 วัน) 

ภาวะผู้น า: ผู้น าที่เป็น
เลิศ ทีมที่เป็นเลิศ 
ผลลัพธ์ที่เปน็เลิศ  

(2 วัน) 

การคิดเชิงระบบบรูณา
การ เพื่อการยืดหยุ่นต่อ
การผกผันหรอืฟื้นคืน
สภาพได้อย่างวอ่งไว 

 (2 วัน) 

การสร้างมูลค่า 
จากต้นน้ าถึงปลายน้ า  

(1 วัน) 

การคิดนอกกรอบเพือ่
สร้างสรรค์ 

อย่างท้าทาย (2 วัน) 

การเจรจาต่อรองเพื่อ
ความส าเร็จ (1 วัน) 

การสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจ ไม่ต้องใชอ้ านาจ 

(2 วัน) 

การบริหารจัดการ
ความขัดแย้ง (1 วัน) 

การบริหารบนความ
แตกต่างและความ
หลากหลายของ
วัฒนธรรม (2 วัน) 

Leadership 

Thinking & Management 

กลยุทธก์ารเจรจาเพือ่
ภาพลักษณ์และความ
น่าเชื่อถอื (1 วัน) 

4 

เน้นเป้าหมายปลายทางเป็นส าคัญให้สามารถปรบัวิธีการเพ่ือปฏิบัติได้เอง 
เพื่อให้มีความคล่องตัวและตัดสินใจได้อย่างทันสถานการณ์ในพ้ืนที่ 

ต้องท างานเชิงบูรณาการ 

ทบทวน จัดท ายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ซ่ึงต้องท าใหแ้ต่
ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงกันได้ และไม่แข่งขันกันเอง  

ศึกษาความสามารถในการบริหารและดูแลปกครองคนจ านวนมาก 

การท างานเคียงคู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ร่วม
รับฟังและแก้ไขปัญหา 

มีความรู้ทุกเรื่องเปรียบเสมือน CEO “ผู้ว่า CEO” 

ท างานเชิงรุกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

(สรปุจากข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี – 11 ตุลาคม 2555) 

การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด
รอบด้านเพื่อการตัดสินใจ 

(2 วัน) 



สรปุจ านวนหลกัสูตรการฝึกอบรมระยะส้ัน 
No. ชือ่หลกัสตูร วทิยากร วนั/

รุน่ 

1 การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ  
(Strategic Problem Solving & Decision 
Making) 

อ. อุดม 
(ACI) 

3 วนั 
3 รุน่ 

2 การเตรยีมพร้อมเพือ่เข้ารว่มการประชุมระหวา่ง
ประเทศส าหรบัผู้บรหิารสูงสุด  

ดร. ดวง
ทพิย ์

2 วนั 
1 รุน่ 

3 ภาวะผู้น า: ผู้น าทีเ่ป็นเลศิ ทมีทีเ่ป็นเลศิ 
ผลลพัธท์ีเ่ป็นเลศิ 
(Leadership: Great Leaders-Great Teams-
Great Results) 

PacRim 2 วนั 
1 รุน่ 

4 ผู้น าการเปลีย่นแปลง และการน าไปสู่ดนิแดน
ใหม ่
(Journey to New Land with Hogan) 

อ. นทัจริา 
(APM) 

1 วนั 
1 รุน่ 

5 การคดิเชงิระบบบรูณาการ เพือ่การยดืหยุน่ตอ่
การผกผนัหรอืฟ้ืนคนืสภาพได้อยา่งวอ่งไว 
(Systemic Thinking – Strategic Agility & 
Resilience) 

อ. อสิระ 
(APM) 

2 วนั 
1 รุน่ 

6 การสร้างมูลคา่จากตน้น ้าถงึปลายน ้า  
(Value Chain Creation)  

อ. นรนิทร ์
(APM) 

1 วนั 
1 รุน่ 

No
. 

ชือ่หลกัสตูร วทิยากร วนั/
รุน่ 

7 การคดินอกกรอบเพือ่สร้างสรรคอ์ย่างท้าทาย  
(Innovative & Disruptive Thinking) 

อ. อสิระ 
(APM) 

2 วนั 
1 รุน่ 

8 การเจรจาตอ่รองเพือ่ความส าเร็จ  
(Negotiating to Win)  

อ. ศิรยา 
(APM) 

1 วนั 
2 รุน่ 

9 การสร้างความรว่มมอืรว่มใจ ไมต่อ้งใช้อ านาจ  
(Collaboration, Getting results without 
authority) 

อ. 
กรนิทร ์
(APM) 

2 วนั 
1 รุน่ 

10 การบรหิารจดัการความขดัแย้ง  
(Conflict Management with Hogan) 

อ. 
พเิชษฐ ์
(APM) 

1 วนั 
2 รุน่ 

11 การบรหิารบนความแตกตา่งและความ
หลากหลายของวฒันธรรม  
(Cross Cultural & Diversity) 

อ. ศิรยา 
(APM) 

2 วนั 
1 รุน่ 

12 การคดิเชงิวพิากษ์ การคดิรอบด้านเพือ่การ
ตดัสินใจ (Critical Thinking) 

อ. พเิชษฐ ์
(APM) 

2 วนั 
1 รุน่ 

13 กลยุทธก์ารเจรจาเพือ่ภาพลกัษณแ์ละความ
น่าเชือ่ถอื  
(How to Communicate with Diplomacy, 
Tact & Credibility) 

อ. กรนิทร ์
(APM) 

1 วนั 
1 รุน่ 

5 * รายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



6 

ตารางเวลาการฝึกอบรมระยะส้ัน 
เดอืนกุมภาพนัธ ์ 2556 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย์ 

1 2 3 
 

4 
การแกไ้ขปัญหาและการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ  
รุ่น 1 วันที่ 1 
โดย อ. อุดม 

5 
การแกไ้ขปัญหาและการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ  
รุ่น 1 วันที่ 2 
โดย อ. อุดม 

6 
การแกไ้ขปัญหาและการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ  
รุ่น 1 วันที่ 3 
โดย อ. อุดม 

7 
การแกไ้ขปัญหาและการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ  
รุ่น 2&3วันที่ 1 
โดย อ. อุดม 

8 
การแกไ้ขปัญหาและการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ  
รุ่น 2&3 วันที่ 2 
โดย อ. อุดม 

9 
การแกไ้ขปัญหาและการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ  
รุ่น 2&3วันที่ 3 
โดย อ. อุดม 

10 

11 12 13 14 15 16 
การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดรอบ
ด้านเพ่ือการตัดสินใจ  
วันที่ 1 
โดย อ. พิเชษฐ ์

17 
การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดรอบ
ด้านเพ่ือการตัดสินใจ  
วันที่ 2 
โดย อ. พิเชษฐ ์

18 19 20 21 
การคิดเชิงระบบบูรณาการ เพ่ือ
การยืดหยุ่นต่อการผกผันหรือฟ้ืน
คืนสภาพได้อย่างว่องไว 
วันที่ 1 
โดย อ. อิสระ 

22 
การคิดเชิงระบบบูรณาการ เพ่ือ
การยืดหยุ่นต่อการผกผันหรือฟ้ืน
คืนสภาพได้อย่างว่องไว 
วันที่ 2 
โดย อ. อิสระ 

23 24 

25 26 27 
ภาวะผู้น า: ผู้น าที่เป็นเลศิ ทีมที่
เป็นเลิศ ผลลัพธ์ที่เป็นเลศิ 
วันที่ 1 
โดย PacRim 

28 
ภาวะผู้น า: ผู้น าที่เป็นเลศิ ทีมที่
เป็นเลิศ ผลลัพธ์ที่เป็นเลศิ 
วันที่ 2 
โดย PacRim 

หมายเหตุ – ก าหนดเวลา ณ 24 ม.ค. 56 ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ตารางเวลาการฝึกอบรมระยะส้ัน 
เดอืนมนีาคม 2556 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย์ 

1 2 
การบรหิารจัดการความขัดแย้ง 
รุ่นที่ 1 
โดย อ. พิเชษฐ ์

3 
การบรหิารจัดการความขัดแย้ง 
รุ่นที่ 2 
โดย อ. พิเชษฐ ์

4 5 6 7 8 9 
การเจรจาต่อรองเพ่ือ
ความส าเร็จ 
รุ่นที่ 1 
โดย อ. ศิรยา 

10 
การเจรจาต่อรองเพ่ือ
ความส าเร็จ  
รุ่นที่ 2 
โดย อ. ศิรยา 

11 12 13 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และการ
น าไปสู่ดินแดนใหม่ 
โดย อ. นัทจิรา 

14 15 16 
การสร้างความร่วมมือร่วมใจโดย
ไมต่้องใช้อ านาจ 
วันที ่1 
โดย อ. กรินทร ์

17 
การสร้างความร่วมมือร่วมใจโดย
ไมต่้องใช้อ านาจ 
วันที ่2 
โดย อ. กรินทร ์

18 
การสร้างมลูค่าจากต้นน้ าถึง
ปลายน้ า  
โดย อ. นรินทร์ 

19 20 21 22 23 
การเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าร่วมการ
ประชุมระหว่างประเทศส าหรับ
ผู้บริหารสูงสุด  
วันที ่1 
โดย ดร. ดวงทิพย์  

24 
การเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าร่วมการ
ประชุมระหว่างประเทศส าหรับ
ผู้บริหารสูงสุด  
วันที ่2 
โดย ดร. ดวงทิพย์  

25 
กลยุทธ์การเจรจาเพ่ือ
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ  
โดย อ. กรินทร ์

26 27 28 29 30 31 

หมายเหตุ – ก าหนดเวลา ณ 24 ม.ค. 56 ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ตารางเวลาการฝึกอบรมระยะส้ัน 
เดอืนเมษายน 2556 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย์ 

1 
 

2 3 4 
การบรหิารบนความแตกต่างและ
ความหลากหลายของวัฒนธรรม  
วันที่ 1 
โดย อ. ศิรยา 

5 
การบรหิารบนความแตกต่างและ
ความหลากหลายของวัฒนธรรม  
วันที่ 2 
โดย อ. ศิรยา 

6 7 

8 
 

9 10 11 12 13 14 

15 
 

16 17 18 
การคิดนอกกรอบเพ่ือสร้างสรรค์
อย่างท้าทาย 
วันที ่1 
โดย อ. อิสระ  

19 
การคิดนอกกรอบเพ่ือสร้างสรรค์
อย่างท้าทาย  
วันที่ 2 
โดย อ. อิสระ 

20 21 

22 
 

23 24 25 26 27 28 

29 
 

30 

หมายเหตุ – ก าหนดเวลา ณ 24 ม.ค. 56 ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



สรุปหวัข้อการเรยีนรู้ 

1. การแกไ้ขปญัหาและการตดัสินใจอยา่งเป็น
ระบบ  
(Strategic Problem Solving & Decision 
Making) 
- 3 วนั 
(ด าเนนิการโดย อ. อุดม ACI) 

2. การเตรยีมพร้อมเพือ่เขา้รว่มการประชุม
ระหวา่งประเทศส าหรบัผู้บรหิารสงูสุด  
 – 2 วนั 
(ด าเนนิการโดย ดร. ดวงทพิย์) 

9 



สรุปหวัข้อการเรยีนรู้ 

4. ผูน้ าการเปลีย่นแปลง และการน าไปสู่
ดนิแดนใหม ่
(Journey to New Land with Hogan) – 1 
วนั 
หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในเชิงแนวคดิ
หลักการ กระบวนการน าการเปลี่ยนแปลง ผ่านการท าความเข้าใจคน
รอบข้างและในท้องที่เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ ผ่านเรื่องราววิดทิัศน์ 
Journey to New Land นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวตน
มากขึ้นผ่านรายงาน Hogan อันจะน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงต่อไป 
 
หัวข้อการเรียนรู้ 
• ท าความเข้าใจกระบวนการน าการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอนผ่าน

เรื่องราว Journey to New Land 
• การท าความเข้าใจความแตกต่างของคน ในการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
• การท าความเข้าใจตนเองผ่านรายงาน Hogan  
• การวางแผนพัฒนาภาวะผู้น าตนเอง 

4. ภาวะผูน้ า: ผูน้ าทีเ่ป็นเลศิ ทมีทีเ่ป็นเลศิ 
ผลลพัธท์ีเ่ป็นเลศิ  
(Leadership: Great Leaders-Great 
Teams-Great Results) – 2 วนั 
(ด าเนนิการโดย PacRim) 

10 



สรุปหวัข้อการเรยีนรู้ 

5. การคดิเชงิระบบบรูณาการ เพือ่การ
ยดืหยุน่ตอ่การผกผนัหรอืฟ้ืนคนืสภาพได้
อยา่งวอ่งไว 
(Systemic Thinking – Strategic Agility & 
Resilience) – 2 วนั 
หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดชัน้สูงเพ่ือใช้จัดการสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงใหญ่ เรื่องที่สลับซับซ้อน เช่น ภัยพิบัติ หรืองานทีม่ีความ
คลุมเครือสูง เช่น OTOP ซึ่งมีปัจจัยที่ควบคมุไม่ได้จ านวนมาก 
 
หัวข้อการเรียนรู้ 
• ความหมายของการคดิเชิงระบบบูรณาการ (Systemic Thinking) 
• การท าความเข้าใจสภาวะซับซ้อน 4 ระดับ 
• การแปลความหมายจากประเด็นทีม่ีความซับซ้อน 
• การคดิเชิงระบบ 3 แบบและการน าไปใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม 
• ท าความเข้าใจในธรรมชาตกิารคดิของสมอง เพื่อตระหนักว่าเหตุใด

คนเราจึงไมค่ิดเชิงบูรณาการในกิจวัตร 
• การเพ่ิมทักษะการคิดเชิงบูรณาการ เพ่ือหาโอกาสภายใต้

สถานการณ์ที่ท้าทาย 

6. การสรา้งมลูคา่จากต้นน ้าถงึปลายน ้า  
(Value Chain Creation) – 1 วนั 
หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาแนวคดิเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ใน
เชิงธุรกิจ เพื่อให้ท าความเขา้ใจสายกระบวนการด าเนนิงานตั้งแต่ต้นน้ า
ถึงปลายน้ าและวางกลยุทธ์ในการเพ่ิมคุณคา่ในแต่ละจุดของห่วงโซ่ เพื่อ
ดึงขีดความสามารถของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และส่งมอบคุณค่าอัน
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
 
หัวข้อการเรียนรู้ 
• ความหมายของค าว่าคุณคา่ และห่วงโซ่คุณค่า 
• การจัดการคุณค่าเพ่ือสร้างความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
• กลยุทธ์ในการสร้างความเติบโตบนพ้ืนฐานของคุณค่า (Value-

based Growth Strategies) 
• การสร้างหน่วยงานทีม่คีุณค่า 

11 



สรุปหวัข้อการเรยีนรู้ 

7. การคดินอกกรอบเพือ่สรา้งสรรคอ์ยา่งทา้
ทาย  
(Innovative & Disruptive Thinking) – 2 
วนั 
หลักสูตรน้ีจะช่วยพัฒนาทักษะการสร้างความคิดที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่าง
เป็นระบบ โดยฝึกคิดภายใต้การตั้งสมมติฐานใหม่และไม่หยุดที่ความคิดแบบเดิมๆ 
และมุ่งเน้นการประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการ 
พัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนปรับใชใ้นกระบวนการท างานอื่น
เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 
หัวข้อการเรียนรู ้
• การสร้างโอกาสด้วยวิธีการสร้างนวัตกรรมอย่างมีกลยุทธ์ 
• การสร้างทีมนวัตกร ในหน่วยงาน 
• การฝึกทักษะสร้างความคิดที่สร้างสรรค์และนอกกรอบอย่างเป็นระบบ 
• การปรบัมุมมองทัศนคติที่ไม่ยอมจ านนต่ออุปสรรคแวดล้อมและท้าทาย

ความคิดแบบเดิมๆ 
• การฝึกประยุกตใ์ช้หลักการคิดสร้างสรรค์และคิดสร้างนวัตกรรมในการสร้าง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

8. การเจรจาตอ่รองเพือ่ความส าเร็จ  
(Negotiating to Win) – 1 วนั 
หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง ผ่านการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ ทั้งการท าความรู้จักสไตล์คนที่แตกต่างกัน และการเตรียมการ
ในแต่ละขั้นตอนของการเจรจาตั้งแต่การค้นหาจดุมุ่งหมายของแต่ละฝ่าย
และการน าไปสู่ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
หลากหลายสถานการณ์ 
 
หัวข้อการเรียนรู้ 
• หลักการเจรจาต่อรอง 
• 6 ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง 
• กลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับคนแต่ละสไตล์ 
• การวางแผนเจรจาต่อรอง 
• การฝึกทักษะการเจรจาต่อรองในสถานการณ์จ าลอง 
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สรุปหวัข้อการเรยีนรู้ 

9. การสรา้งความรว่มมอืรว่มใจ ไมต่้องใช้
อ านาจ  
(Collaboration, Getting results without 
authority)  - 2 วนั 

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการโน้มน้าวและการสร้างความสัมพันธ์ 
เพ่ือได้ผลลัพธ์อย่างมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) กับ
หน่วยงานอื่น แม้ว่าจะไมม่อี านาจในการสั่งการก็ตาม 
 
หัวข้อการเรียนรู้ 
• รูปแบบของความร่วมมือรว่มใจ (Collaboration) 
• พฤติกรรมการใช้พลังของแต่ละบุคคล และผลกระทบต่อคนรอบข้าง  
• กลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจ 
• หลักในการสร้างความมุ่งมัน่ผ่าน Commitment Model 
• หลักในการสร้างความสัมพนัธ์ผ่าน Mental Model 
• หลักในการโน้มน้าวผ่าน Discovery-Preparation-Dialogue 
• ทักษะในการฟังและการตั้งค าถาม 

10. การบรหิารจดัการความขดัแย้ง  
(Conflict Management with Hogan) – 1 
วนั 
หลักสูตรน้ีจะช่วยพัฒนาทักษะการบริหารจัดการความขัดแย้ง ผ่านการท าความ
เข้าใจลักษณะของความขัดแย้ง และวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Conflict Map เพื่อวาง
กลยุทธ์ที่ในการจัดการความขัดแย้งด้วยพ้ืนฐานการส่ือสารและการสร้างความ
ไว้วางใจ นอกจากน้ียังมีโอกาสในการท าความรู้จักตนเองผ่าน Hogan เพื่อรู้
ศักยภาพและความท้าทายของตนเองในการจัดการความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนา
ตนเองต่อไป 
 
หัวข้อการเรียนรู้ 
• 5 ขั้นตอนพัฒนาการของความขัดแย้ง (5 Stages of Conflict 

Development) 
• การวิเคราะห์ความขัดแย้งด้วย Conflict Map 
• การแสดงออกถึงพฤติกรรมของคนในสถานการณ์ความขัดแยง้ 
• การท าความเข้าใจตนเองผ่านรายงาน Hogan และมองตนเองผ่าน

สถานการณ์ความขัดแย้ง 
• การวางกลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้ง 
• พ้ืนฐานการสร้างความไว้วางใจ 
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สรุปหวัข้อการเรยีนรู้ 

11. การบรหิารบนความแตกตา่งและความ
หลากหลายของวฒันธรรม (Cross Cultural 
& Diversity) – 2 วนั 
หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างแนวคดิและมุมมองในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม รุ่น และความแตกต่างส่วนบุคคล อันจะช่วยเป็นแรงเสริมใน
การคดิกลยุทธ์ในการท างานและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 
หัวข้อการเรียนรู้ 
• การท าความเข้าใจในความแตกต่างของโลกรอบตัว 
• การเรียนรู้ความหลากหลาย (Diversity) และความแตกต่างของ

วัฒนธรรม (Cross-Culture) 
• การเคารพและให้เกียรติในความแตกต่าง 
• การสื่อสารบนความแตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ 

12. การคดิเชงิวพิากษ ์ การคดิรอบดา้นเพือ่
การตดัสินใจ (Critical Thinking) – 2 วนั 
หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะการตั้งค าถามและสมมติฐานในมมุมอง
ที่หลากหลาย และน ามาสู่การตัดสินใจที่ผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ/ลดความ
ผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด โดยทักษะความคิดเชิงวิพากษ์นี้จะสามารถ
ประยุกต์ใช้ในหลากหลายสถานการณ์ในการท างานผ่านเครื่องมือชวนคิด
ต่างๆ 
 
หัวข้อการเรียนรู้ 
• ความหมายของการคดิเชิงวิพากษ์ 
• คดิวิพากษ์อย่างไรให้สร้างสรรค์ 
• การตั้งข้อสมมติฐานทีน่่าทา้ทาย 
• การพัฒนาทักษะการคิดเชงิวิพากษ์ 
• แผนผังกระบวนการคดิเชิงวิพากษ์ 
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สรุปหวัข้อการเรยีนรู้ 

13. กลยุทธก์ารเจรจาเพือ่ภาพลกัษณแ์ละ
ความน่าเชือ่ถอื (How to Communicate 
with Diplomacy, Tact & Credibility) – 1 วนั 
หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการเจรจาเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความ
น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะภายใต้สถานการ์ณที่มีแรงกดดนั โดยผู้เรียนจะได้ฝึก
การคดิวิเคราะห์และควบคุมพฤติกรรมจากอารมณ์และเปลี่ยนเป็นการ
โต้ตอบในเชิงบวกและดูดี ผ่านทั้งภาพลักษณ์ภายนอก การใช้น้ าเสียง 
และการกลั่นกรองค าพูดที่เหมาะสม 
 
หัวข้อการเรียนรู้ 
• อิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อผู้อื่น 
• การท าความเข้าใจผู้อื่นเพ่ือออกแบบการสื่อสาร 
• กลยุทธ์และศิลปะการเจรจากับคนที่แตกต่างกัน 
• หลัการใช้ 3V (Visual-Vocal-Verbal)  
• ขั้นตอนการเจรจาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ 

15 



หวัข้อการเสาวนาและบรรยายพเิศษ 

หวัข้อ ตวัอยา่งรายชือ่วทิยากร/ผู้เชีย่วชาญ (ยงัไมไ่ดร้บัการยนืยนัการเขา้รว่ม) 

Positioning & Branding  • คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จ ากดั 
• คุณตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไม่ตัน จ ากัด 
• คุณพาที สารสิน ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั 

เศรษฐกจิสร้างสรรค ์ • คุณกฤษฎา ล ่าซ่า รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสกิรไทย 
• คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
• คุณบรูซ แมคแคนซี ผ้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Systemic Development Institute 

การเสรมิสร้างขดี
ความสามารถในการ
แขง่ขนัตามแผนพฒันา
กลุม่จงัหวดั 

• คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
• คุณทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจา้หน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
• คุณปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทไมเนอร์ และ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายทรัพยากรบุคคลและประธาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เดอะไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ป 
• คุณบรูซ แมคแคนซี ผ้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Systemic Development Institute 

มุมมองการบรหิารของ
ภาครฐัจากเอกชน 

• คุณกานต ์ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจ ี
• คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน Thailand Business Council for Sustainable Development หรือ 

TBCSD/ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) 
• คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจา้หน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด (มหาชน) 
• คุณวิลเลียม มาเลค ผู้เชี่ยวชาญดา้น Strategic Execution 

ประเทศไทยในประชาคม
อาเซยีน 

• คุณศุภจ ีสุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 
• คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยยูเนยีน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

Mind the Gap ช่องวา่ง
ผู้น าไทยในปี 2020 

• คุณพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบเีอ็ม ประเทศไทย จ ากดั 
• คุณสาระ ล ่าซ่า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชวีิตจ ากดั (มหาชน) 
• คุณวรสิทธิ์ อิสสระ กรรมการผู้จัดการโครงการศรีพันวา บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
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การศึกษาดงูาน 

ประเทศ ตวัอยา่งหวัขอ้ในการดู
งาน 

หลกัการและเหตุผล 

ออสเตรเลยี • การทอ่งเทีย่ว 
• การรบัมอืภาวะวกิฤต 

• การวางกลยุทธ์การท่องเที่ยวระยะยาว 5 ปีโดยการสร้างส่วนร่วมของสมาคมและ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยว การโรงแรม การขนส่ง และเอกชน
ที่สนับสนุน 

• ความหลากหลายของสภาพภูมิศาสตร์ส่งผลใหป้ระสบภัยพบิัตหิลากหลาย ทั้ง
ปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า 

สิงคโปร ์ • เศรฐษกจิสร้างสรรค ์
• การรกัษาความปลอดภยั

ระหวา่งประเทศ 

• การจัดระเบียบของระบบอุตสาหกรรมให้เข้ากบัพ้ืนที่ที่จ ากัด และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และศักยภาพของประชาชน  

• การจัดล าดับการพัฒนาบุคลกรท้องถิ่นให้เข้ากับอุตสาหกรรมน้ันๆ เพ่ือให้ได้
ประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุด 

• การเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยี 
• การวางระบบรักษาความปลอดภัยระหว่างประเทศภายใต้ความหลากหลายของผู้คน

และวัฒนธรรม 

เกาหลใีต้ • เศรษฐกจิสร้างสรรค ์
OTOP 

• การบูรณาแผนพฒันา
ประเทศกบัภาคเอกชน 

• การสร้างตราสินค้า
ระดบัชาต ิ

• การสร้างและส่งเสริมตราสินค้าของท้องถิ่น เช่น กิมจิ สู่ตลาดโลก 
• การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวร่วมกันกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการยกระดบั 

Brand เกาหลีสู่ Brand นานาชาติ 
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การประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

หวัขอ้การประชุมเชงิปฏบิตักิาร ตวัอยา่งผลลพัธท์ีค่าดหวงัจากการประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร 

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ – การสรา้ง
ศักยภาพอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว
และ OTOP 

การบูรณายุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า OTOP และการท่องเที่ยวทีม่ี
เอกลักษณ์ผ่าน Branding และ Positioning รวมถึงการก าหนดจดุขายที่
เหมาะสม 

การเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัตามแผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่
จงัหวดั 

การบูรณายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวดัที่เชื่อมโยงกันได้และไม่แข่งขัน
กันเอง เช่น แผนการพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่อุตสาหกรรม หรือการ
พัฒนากลุ่มเกษตรโซนนิ่ง 

ความสัมพนัธป์ระเทศเพือ่นบา้นและ
การค้าชายแดน 

การบูรณายุทธศาสตร์การรักษาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และการ
พัฒนา ทั้งการศึกษาและการสร้างอาชีพในพื้นที่ชายแดน 

การเตรยีมความพรอ้มและการรบัมอืกบั
ภยัพบิตั ิ

การบูรณายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ ตั้งแต่ต้น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมถึงภัยพิบัติในด้านอืน่ๆ 


