
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ด�านการบริหารจัดการแก�ผู�บริหารระดับสูงภาครัฐ

รายการหลักสูตรระยะสั้น
สำหรับการลงทะเบียน

“รู�”

Short Courses Catalog



ท่ีมาและวัตถุประสงค�ของโครงการ

นายกรัฐมนตรี (นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร) ไดมอบหมายใหสำนักงาน ก.พ. ในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักในการทำหนาท่ีสงเสริม
ใหการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารราชการแนวใหม และสงเสริมใหขาราชการพลเรือน
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ มีขีดความสามารถพรอมที่จะปฏิบัติราชการใหบังเกิดผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม 
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพรอมและเสริมสรางทักษะดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ สำหรับ
หัวหนาสวนราชการ (ปลัดกระทรวง อธิบดี และผูวาราชการจังหวัด) โดยใชกรณีศึกษาจากปญหาวิกฤตน้ำทวม เปนตัวแบบใน
การพัฒนา ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการแลว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนการดำเนินการรวมกันระหวางสำนักงาน 
ก.พ. และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

และในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 นี้ สำนักงาน ก.พ. ไดขยายผลจากการดำเนินการโครงการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
โดยไดสำรวจความเห็นความตองการของกลุมนักบริหารระดับสูงเก่ียวกับหลักสูตร/หัวขอการพัฒนา และจัดทำโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการแกนักบริหารระดับสูงในภาครัฐ (กลุมปลัดกระทรวง กลุมอธิบดี และกลุมผูวาราชการจังหวัด) 
เพ่ือเสริมสรางองคความรู เพ่ิมทักษะ ขีดความสามารถดานการบริหารจัดการแกผูบริหารระดับสูงภาครัฐในการบริหารราชการ
แบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ

สำหรับกลุมผูวาราชการจังหวัด นั้น นายกรัฐมนตรีไดมอบนโยบายการปฏิบัติงานของภาครัฐวาควรยึดหลักการทำงาน
แบบบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงงานจากสวนกลางไปสูการปฏิบัติทั้งในภูมิภาค และทองถิ่น โดยมอบหมายใหสำนักงาน ก.พ. 
และกระทรวงมหาดไทย รวมกันพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการ และการปกครองบังคับบัญชาของผูวาราชการจังหวัด
เพื่อสามารถดำเนินบทบาทในการบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค�ของโครงการ
1. เพ่ือยกระดับขีดสมรรถนะและพัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการแกผูบริหารระดับสูงภาครัฐในการทำงานแบบบูรณาการ
2. เพื่อเสริมสรางองคความรูและทักษะดานการบริหารจัดการในบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤตใหแกผูบริหารภาครัฐ
   ในตำแหนงที่มีความสำคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

ความเป�นมาของโครงการ
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ภาพรวมของโครงการ

ตลอดเสนทางการพัฒนาผูบริหารระดับสูงภาครัฐภายใตโครงการตลอดระยะเวลา 8 เดือน จะประกอบดวย 4 กิจกรรม
การเรียนรูหลัก ไดแก 

การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (“รู”) 

การเสวนาและบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ (“คิด”) 

การศึกษาดูงานตางประเทศ (“ดู”) และ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อนำเสนอตอรัฐบาล (“ทำ”) 

ภายใตภารกิจที่รัฐบาลกำหนดอันเปนยุทธศาสตรของประเทศ เชน เศรษฐกิจสรางสรรค การเสริมสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของจังหวัด การเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ และความสัมพันธประเทศเพื่อนบานและการคาชายแดน
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การเจรจาตอรองเพ่ือความสำเร็จ 
(1 วัน) โดย APM

เปด 2 รุน

ทุกองคความรูจากทุกกิจกรรม จะถูกบันทึกเขาสูระบบคลังองคความรู (Knowledge Base)                      

รู�

อ�าน

การฝกอบรมระยะส้ัน
การฝกอบรมผูบริหารระดับสูง (ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด) เพ่ือพัฒนาภาวะผูนำ ความคิดและการบริหาร

หลักสูตรพัฒนาภาวะผูนำ
Leadership Courses

หลักสูตรทางเลือกที่มุงเนนพัฒนา
ภาวะผูนำยุคใหมในมุมมองที่แตกตางกัน 
(ที่นั่งจำกัด)

ภาวะผูนำ: ผูนำที่เปนเลิศ 
ทีมที่เปนเลิศ

ผลลัพธที่เปนเลิศ (2 วัน) 
โดย PacRim เปด 1 รุน

ผูนำการเปลี่ยนแปลง
และการนำไปสูดินแดนใหม (1 วัน)

โดย APM เปด 1 รุน

การเตรียมพรอม
เพ่ือเขารวมการประชุมระหวางประเทศ

สำหรับผูบริหารสูงสุด (2 วัน)
โดย ดร. ดวงทิพย เปด 1 รุน

กลยุทธการเจรจาเพ่ือภาพลักษณ
และความนาเช่ือถือ (1 วัน)
โดย APM เปด 1 รุน

การสรางความรวมมือรวมใจ
ไมตองใชอำนาจ (2 วัน)
โดย APM เปด 1 รุน

หลักสูตรพัฒนาการคิด
และการบริหาร
Thinking & 

Management Courses

หลักสูตรทางเลือกที่มุงเนนพัฒนา
ทักษะการคิด ทั้งในเชิงบูรณาการ 
หรือนวัตกรรม (ที่นั่งจำกัด) 

การคิดเชิงวิพากษ
การคิดรอบดานเพื่อการตัดสินใจ

(2 วัน) โดย APM
เปด 1 รุน

การคิดเชิงระบบบูรณาการ
เพื่อการยืดหยุนตอการผกผัน
หรือฟนคืนสภาพไดอยางวองไว

(2 วัน) 
โดย APM เปด 1 รุน

การสรางมูลคาจากตนน้ำถึงปลายน้ำ
(1 วัน) โดย APM

เปด 1 รุน

การบริหารบนความแตกตาง
และความหลากหลายของวัฒนธรรม

(2 วัน) โดย APM เปด 1 รุน

การคิดนอกกรอบเพื่อสรางสรรค
อยางทาทาย (2 วัน) โดย APM

เปด 1 รุน

หลักสูตรแนะนำ
สำหรับผูวาราชการจังหวัด

หลักสูตรแนะนำสำหรับผูวาราชการจังหวัด 
โดยปลัดกระทรวงและอธิบดีกระทรวงตางๆ 
สามารถเขารวมไดตามความสมัครใจ 
(จำกัดที่นั่ง)

การแกไขปญหา
และการตัดสินใจอยางเปนระบบ 

(3 วัน) โดย อ.อุดม
เปด 3 รุน

การบริหารจัดการความขัดแยง 
(1 วัน) โดย APM

เปด 2 รุน

Recommended Courses
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Positioning & Branding

เศรษฐกิจสรางสรรค

การเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันตามแผนพัฒนากลุมจังหวัด

มุมมองการบริหารของภาครัฐ
จากเอกชน

ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน

Mind the Gap
ชองวางผูนำไทยในป 2020

การดูงานตางประเทศ เพื่อเห็นแนวปฏิบัติที่ดี และนำมา
ประยุกตเขาบริบทของประเทศไทย สำหรับการพัฒนา
ยุทธศาสตรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (จำกัดที่นั่ง)

เศรษฐกิจสรางสรรค – การสรางศักยภาพ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ OTOP

การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด

ความสัมพันธประเทศเพ่ือนบานและการคาชายแดน

การเตรียมความพรอมและการรับมือกับภัยพิบัติ

        เพื่อใหผูบริหารระดับสูงสามารถเขาถึง ศึกษา ทบทวน ไดอยางเปนระบบ

คิด

ดู

ทำการเสวนาและบรรยายพิเศษ

การศึกษาดูงาน

การเสวนาชวนคิดจากมุมมองที่หลากหลาย
จากผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนในหัวขอตางๆ 
ที่จะเชื่อมโยงเขาสูการพัฒนายุทธศาสตรในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (สมัครตามหัวขอที่สนใจ ไมจำกัดที่นั่ง)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเพ่ือนำองคความรูจากโครงการมาสู
การปฏิบัติตามหัวขออันเปนโจทยจากรัฐบาล เพ่ือ
บูรณาและยกระดับแผนยุทธศาสตรของประเทศ 
(จำกัดที่นั่งตามหัวขอการประชุม)

เกาหลีใต สิงคโปร ออสเตรเลีย
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ภาวะผูนำ: ผูนำท่ีเปนเลิศ ทีมที่
เปนเลิศ ผลลัพธที่เปนเลิศ (2 วัน) 
การสรางความรวมมือรวมใจ 
โดยไมตองใชอำนาจ (2 วัน)
กลยุทธการเจรจาเพ่ือภาพลักษณ
และความนาเช่ือถือ (1 วัน)
การเตรียมพรอมเพ่ือเขารวม
การประชุมระหวางประเทศ
สำหรับผูบริหารสูงสุด (2 วัน) 
โดย ดร. ดวงทิพย

แผนการพัฒนาสำหรับผู�ว�าราชการจังหวัด
การฝ�กอบรมระยะสั้น3 หลักสูตร

แนะนำโดย
กระทรวงมหาดไทย

สายพ้ืนฐาน

การแกไขปญหา
และการตัดสินใจ
อยางเปนระบบ 

(3 วัน) โดย อ.อุดม

การเจรจาตอรอง
เพื่อความสำเร็จ 

(1 วัน)

การบริหารจัดการ
ความขัดแยง 

(1 วัน)

เลือกอยางนอย 1 หลักสูตร 
ของกลุมหลักสูตรภาวะผูนำ

ภาวะผูนำ: ผูนำท่ีเปนเลิศ 
ทีมที่เปนเลิศ ผลลัพธที่เปนเลิศ 
(2 วัน)
การสรางความรวมมือรวมใจ 
โดยไมตองใชอำนาจ (2 วัน)
ผูนำการเปลี่ยนแปลง และการ
นำไปสูดินแดนใหม (1 วัน)

ภาวะผูนำ: ผูนำท่ีเปนเลิศ 
ทีมท่ีเปนเลิศ ผลลัพธที่เปนเลิศ 
(2 วัน)
การสรางความรวมมือรวมใจ 
ไมตองใชอำนาจ (2 วัน)
ผูนำการเปลี่ยนแปลง และการ
นำไปสูดินแดนใหม (1 วัน)

ภาวะผูนำ: ผูนำท่ีเปนเลิศ 
ทีมที่เปนเลิศ ผลลัพธที่เปนเลิศ 
(2 วัน)
การสรางความรวมมือรวมใจ 
โดยไมตองใชอำนาจ (2 วัน)

เลือกอยางนอย 1 หลักสูตร
ของกลุมหลักสูตรการคิดและการบริหาร

การคิดเชิงระบบบูรณาการ เพ่ือการยืดหยุนตอการ
ผกผันหรือฟนคืนสภาพไดอยางวองไว  (2 วัน)
การคิดนอกกรอบเพ่ือสรางสรรคอยางทาทาย
(2 วัน)
การสรางมูลคาจากตนน้ำถึงปลายน้ำ (1 วัน)

การคิดเชิงระบบบูรณาการ เพ่ือการยืดหยุนตอการ
ผกผันหรือฟนคืนสภาพไดอยางวองไว  (2 วัน)
การคิดนอกกรอบเพ่ือสรางสรรคอยางทาทาย
(2 วนั)
การสรางมูลคาจากตนน้ำถึงปลายน้ำ (1 วัน)

สายขีดความสามารถในการแข�งขัน

สายเศรษฐกิจสร�างสรรค�

สายการจัดการวิกฤต
การคิดเชิงระบบบูรณาการ เพ่ือการยืดหยุนตอการ
ผกผันหรือฟนคืนสภาพไดอยางวองไว  
(2 วัน)
การคิดเชิงวิพากษ การคิดรอบดานเพ่ือการตัดสินใจ  
(2 วัน)

สายความสัมพันธ�พรมแดน

Initial Track

การคิดเชิงระบบบูรณาการ เพ่ือการยืดหยุนตอการ
ผกผันหรือฟนคืนสภาพไดอยางวองไว  (2 วัน)
การคิดเชิงวิพากษ การคิดรอบดานเพ่ือการตัดสินใจ  
(2 วัน)
การบริหารบนความแตกตางและความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม (2 วัน)

รู�
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การเสวนาและ
บรรยายพิเศษ

หัวขอ Positioning & Branding

หัวขอเศรษฐกิจสรางสรรค

การศึกษา
ดูงาน

เกาหลีใต

ออสเตรเลีย

การประชุม
เชิงปฏิบัติการ

เศรษฐกิจสรางสรรค - 
การสรางศักยภาพ
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
และ OTOP

เลือกอยางนอย 2 หัวขอ
ตามสายท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด
หรือหัวขอที่สนใจ

เลือกได 
1 ประเทศ
ตามสายท่ี
กระทรวง
มหาดไทย
กำหนด

เขารวมการประชุมตามสาย
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

หัวขอการเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันตามแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด
หัวขอ มุมมองการบริหาร
ของภาครัฐจากเอกชน

สิงคโปร

เกาหลีใต

การเสริมสรางขีดความ
สามารถในการแขงขันตาม
แผนพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัด

หัวขอ Mind the Gap 
ชองวางผูนำไทยในป 2020

*หัวขอแนะนำสำหรับทุกสาย ออสเตรเลีย

การเตรียมความพรอม
และการรับมือกับภัยพิบัติ

สิงคโปร

ความสัมพันธ
ประเทศเพื่อนบาน
และการคาชายแดน

Creative Economy Track                                                   รวม 19 จังหวัด

Competitive Capability Track                                            รวม 22 จังหวัด

Crisis Management Track                                                 รวม 17 จังหวัด

Boarder Relationship Track                                              รวม 18 จังหวัด

กาญจนบุรี   ขอนแกน  ชลบุรี  
เชียงใหม  ตรัง  นครปฐม  
นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  
ปราจีนบุรี  เพชรบุรี    ระยอง  
ราชบุรี  ลำปาง  สมุทรปราการ  
สมุทรสาคร  สระบุรี   สุพรรณบุรี  
สุราษฎรธานี  อุดรธานี

กาฬสินธุ  กำแพงเพชร  จันทบุรี    
ฉะเชิงเทรา  ชัยภูมิ  ชุมพร  นครนายก
พะเยา  พัทลุง  พิจิตร  เพชรบูรณ    
แพร  มหาสารคาม  ยโสธร  รอยเอ็ด
ลำพูน  สกลนคร  สตูล   
สมุทรสงคราม   หนองบัวลำภู   
อำนาจเจริญ   อุทัยธานี

กระบ่ี  ชัยนาท  นครสวรรค  นนทบุรี    
นราธิวาส  ปทุมธานี   ปตตานี    
พระนครศรีอยุธยา  พังงา  พิษณุโลก    
ภูเก็ต  ยะลา  ลพบุรี   สงขลา    
สิงหบุรี  สุโขทัย  อางทอง

การจัดกลุ�มจังหวัดท่ี
สอดคล�องตามสายการพัฒนา

เชียงราย  ตราด  ตาก   นครพนม 
นาน  บึงกาฬ  บุรีรัมย  
ประจวบคีรีขันธ  มุกดาหาร 
แมฮองสอน  ระนอง  เลย
ศรีสะเกษ   สระแกว   สุรินทร    
หนองคาย  อุตรดิษถ   อุบลราชธานี

หัวขอประเทศไทยในประชาคมอาเซียน

คิด
ดู ทำ
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โดยโครงการจะเปดใหผูบริหารระดับสูงภาครัฐสมัครเขารวมแตละกิจกรรมในแตละรอบเวลาตามกำหนดการดังนี้

• กิจกรรม “รู” - เปดลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ 2556 และดำเนินการในชวงเดือน กุมภาพันธ - เมษายน 2556

• กิจกรรม “คิด” - เปดลงทะเบียน 1 มีนาคม 2556 และดำเนินการในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2556

• กิจกรรม “ดู” - เปดลงทะเบียน 1 เมษายน 2556 และดำเนินการในชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2556

• กิจกรรม “ทำ” - เปดลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 2556 และดำเนินการในชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2556

สำหรับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา และอธิบดีหรือเทียบเทาสามารถลงทะเบียนเขารวมในแตละกิจกรรม “รู” “คิด” “ดู” “ทำ” 
ไดตามความสมัครใจ โดยพิจารณาจากขอบเขตงานและความรับผิดชอบของทานท่ีเก่ียวของกับแตละหัวขอตามภารกิจยุทธศาสตร
ประเทศท่ีไดรับมอบหมาย

สำหรับผูวาราชการจังหวัด จะมีสายการพัฒนาที่ไดรับคำแนะนำจากสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ใหเขารวม
กิจกรรม “รู ” “คิด” “ดู” ซึ ่งไดรับการออกแบบตามสายการพัฒนา และสุดทายทานจะไดเขารวมกิจกรรม “ทำ” ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใตหัวขอที่ทานไดรับภารกิจจากกระทรวงมหาดไทย

ในการเริ่มตนเสนทางการพัฒนาดวยกิจกรรม “รู” นี้ ขอเรียนเชิญผูบริหารระดับสูงภาครัฐ ซึ่งไดแก ปลัดกระทรวงหรือ
เทียบเทา อธิบดีหรือเทียบเทา และผูวาราชการจังหวัด ลงทะเบียนเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 
13 หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงภาครัฐสามารถเลือกลงทะเบียนเฉพาะหลักสูตรท่ีสนใจและพิจารณาแลววานาจะเปนประโยชนในการ
ตอยอดการเปนผูนำและการบริหารของทานตอไป
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แนวทางในการพิจารณาลงทะเบียนการฝ�กอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ภายใตความหลากหลายและความซับซอนของสภาพแวดลอมการบริหารจัดการและประเด็นปญหาระดับประเทศในปจจุบัน 
ผูบริหารระดับสูงภาครัฐมีความจำเปนที่ตองใชทั้งศาสตรและศิลปประกอบกันในการบริหารจัดการประเด็นปญหาตางๆ เหลานั้น 
ใหเกิดผลลัพธท่ีไดประโยชนสูงสุดตอประเทศ ภายใตการบูรณาการ และสรางความรวมมือรวมใจกับผูท่ีมีสวนไดเสียตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
ดังนั้น หลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นจึงไดออกแบงออกมาเปน 2 กลุม ไดแก กลุมพัฒนาภาวะผูนำ (Leadership) และ
กลุมพัฒนาการคิดและการบริหาร (Thinking & Management)  

• กลุมพัฒนาภาวะผูนำ (Leadership) 
  จะประกอบดวยหลักสูตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาภาวะผูนำในหลากหลายมิติ อันจะตอบโจทยผูบริหารเม่ือตองทำงาน
  รวมกับคนและหนวยงานท่ีหลากหลายมากข้ึนและซับซอน ภายใตขอจำกัดในการบริหารและการควบคุมท่ีมีอยู ซ่ึงเปนความทาทาย
  และตองใชทักษะผูนำอยางสูงในการดำเนินการตางๆ ใหลุลวงและประสบความสำเร็จ
• กลุมพัฒนาความคิดและการบริหาร (Thinking & Management) จะประกอบดวยหลักสูตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
  ทักษะการคิดในหลากหลายมิติ อันจะตอบโจทยผูบริหารเมื่อไดรับมอบหมายภารกิจที่ตองบริหารงานในสถานการณที่มีความ
  ซับซอนและขอมูลจำนวนมากและหลากหลาย ซึ่งเปนความทาทาย ในเกิดการคิดวิเคราะหแบบบูรณาการ รวมถึงการคิดหา
  แนวทางใหมๆ ที่แตกตางจากวธิีปฏิบัติเดิมๆ เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและประเทศชาติ
• ผูบริหารระดับสูงภาครัฐ สามารถลงทะเบียนในหลักสูตรที่สนใจและจำเปนตอการปฏิบัติงานได  ทั้งนี้ไมจำเปนตองลงทะเบียน
   ใหครบทุกหลักสูตร (แตละหลักสูตรมีที่นั่งจำกัด) โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้

      • สำหรับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา และอธิบดีหรือเทียบเทา – 
 o สามารถเลือกลงทะเบียนหลักสูตรใดๆ ก็ไดใน 13 หลักสูตร โดยพิจารณาจากความสนใจ ความตองการ และ
                เวลาที่ทานสะดวก 
 o ผูบริหารอาจมอบหมายผูแทน (ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร) เขารวมการฝกอบรม โดยขอใหม่ันใจวา
   ผูแทนท่ีผูบริหารสงมาควรจะเปนคนเดียวกับผูท่ีเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม “ทำ” ชวงทายของโครงการ

      • สำหรับผูวาราชการจังหวัด -
 o มี 3 หลักสูตรเปนหลักสูตรแนะนำที่กระทรวงมหาดไทยไดกำหนดใหผูวาราชการจังหวัดทุกคนเขารวม ไดแก 
   หลักสูตรการแกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ หลักสูตรการเจรจาตอรองเพ่ือความสำเร็จ และ
                หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแยง
 o สำหรับ 10 หลักสูตรท่ีเหลือเปนหลักสูตรทางเลือก โดยสามารถเลือกลงทะเบียนหลักสูตรใดๆ ก็ได โดยกำหนด
                ใหเลือกหลักสูตรภายใตกลุมพัฒนาภาวะผูนำอยางนอย 1 หลักสูตร และหลักสูตรภายใตกลุมพัฒนาความคิด
                และการบริหารอยางนอย 1 หลักสูตร โดยพิจารณาจากความสนใจ ความตองการ เวลาที่ทานสะดวก และ
                สายการพัฒนาเฉพาะดานที่เปนภารกิจการบริหารประเทศ 4 สายที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย โดยมีหัวขอ
                หลักสูตรแนะนำตามแตละภารกิจสำคัญ แบงออกเปน 4 สายการพัฒนา ดังตอไปน้ื 
     • สายเศรษฐกิจสรางสรรค 
     • สายขีดความสามารถในการแขงขัน 
     • สายความสัมพันธพรมแดน
     • สายการจัดการวิกฤต
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             o สายการพัฒนาขางตนมาจากคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทย โดยใหความสำคัญตามนโยบาย Repositioning 
               ของกลุมจังหวัด ทั้งนี้ ผูวาราชการจังหวัดอาจลงทะเบียนหลักสูตรขามสายได หากพิจารณาแลวเห็นวามี
               หลักสูตรที่นาจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในภารกิจดานอื่นๆ ในจังหวัดดวย
             o ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบหมายผูแทน (ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร) เขารวมการฝกอบรม โดยขอให
   มั่นใจวาผูแทนท่ีผูวาราชการจังหวัดสงมาควรจะเปนคนเดียวกับผูที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม 
   “ทำ” ชวงทายของโครงการ
      
      • พิจารณารายละเอียดหลักสูตรที่ตองการ และหลักสูตรเทียบเคียง - ทานสามารถพิจารณารายละเอียดของแตละ
        หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรเทียบเคียง (มีแนวคิดและเน้ือหาในบางสวนใกลเคียงกัน) ในรายการหลักสูตรจัดฝกอบรม 
        ซ่ึงจะชวยใหทานตัดสินใจในการลงทะเบียนไดงายข้ึน
      • ในกรณีที่มีผูบริหารลงทะเบียนเกินจำนวนท่ีนั่งที่จำกัด ทานจะไดรับบรรจุเปน Waiting List และจะมีเจาหนาที่ติดตอ
        ยืนยันผลการลงทะเบียนไมเกิน 5 วันกอนการฝกอบรม
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รายการหลักสูตร



รหัสหลักสูตร หัวขอหลักสูตร

หลักสูตรพัฒนาภาวะผูนำ (Leadership Course)

หลักสูตรการพัฒนาความคิดและการจัดการ (Thinking    & Management Courses)

*สำนักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือกำหนดการฝกอบรม โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา

LS01
LS02
LS03

LS04
LS05
LS06

LS07

กลยุทธการเจรจาเพื่อภาพลักษณและความนาเชื่อถือ 
(How to Communicate with Diplomacy Tact & Credibility)

ภาวะผูนำ: ผูนำที่เปนเลิศ ทีมที่เปนเลิศ ผลลัพธที่เปนเลิศ

การบริหารจัดการความขัดแยง (Conflict Management with Hogan)

การเจรจาตอรองเพื่อความสำเร็จ (Negotiating to Win)

ผูนำการเปลี่ยนแปลง และการนำไปสูดินแดนใหม 
(Journey to New Land with Hogan)

การเตรียมพรอมเพื่อเขารวมการประชุมระหวางประเทศสำหรับผูบริหารสูงสุด

การสรางความรวมมือรวมใจ โดยไมตองใชอำนาจ 
(Collaboration, Getting Results without Authority)

TM01

TM02
TM03
TM04

TM05
TM06 การคิดนอกกรอบเพื่อสรางสรรคอยางทาทาย 

(Innovative & Disruptive Thinking)

การแกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ 
(Strategic Problem Solving & Decision Making)

การคิดเชิงวิพากษ การคิดรอบดานเพื่อการตัดสินใจ (Critical Thinking)

การคิดเชิงระบบบูรณาการ เพื่อการยืดหยุนตอการผกผันหรือฟนคืนสภาพไดอยางวองไว 
(Systemic Thinking - Strategic Agility & Resilience)

การสรางมูลคาจากตนน้ำถึงปลายน้ำ (Value Chain Creation)

การบริหารบนความแตกตางและความหลากหลายของวัฒนธรรม 
(Cross Cultural & Diversity)
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รายการหลักสูตร
และปฏิทินการจัดฝ�กอบรม

ว�ทยากร
จำนวนรุน
จำนวนวัน

วันที่ฝกอบรม หมายเหตุ

หลักสูตรการพัฒนาความคิดและการจัดการ (Thinking    & Management Courses)

กลยุทธการเจรจาเพื่อภาพลักษณและความนาเชื่อถือ 
(How to Communicate with Diplomacy Tact & Credibility)

1 รุน 2 วัน
รุน 1  1 วัน
รุน 2  1 วัน

รุน 1  1 วัน
รุน 2  1 วัน

1 รุน 1 วัน

1 รุน 2 วัน

1 รุน 1 วัน

1 รุน 2 วัน ส 30 – อา 31 มี.ค. 56

พ-พฤ 27-28 ก.พ. 56

ส 2 มี.ค. 56
อา 3 มี.ค. 56

ส 9 มี.ค. 56
อา 10 มี.ค. 56

พ 13 มี.ค. 56

ส-อา 23-24 มี.ค. 56

จ 25 มี.ค. 56

อ. พรทิพย
อัยยิมาพันธ
อ. พิเชษฐ

เบญจรงครัตน

ดร. สิรยา
คงสมพงษ

อ. กรินทร
โปสาภิวัฒน

อ. นัทจิรา
อุยวิรัช

ดร. ดวงทิพย 
สุรินทาธิป

อ. อิศร ปกมนตรี
อ. กรินทร
โปสาภิวัฒน

*ตองทำการประเมินสมรรถนะกอน

หลักสูตรแนะนำสำหรับ
ผูวาราชการจังหวัด

*ตองทำการประเมินสมรรถนะกอน

การแกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ 
(Strategic Problem Solving & Decision Making)

จ-พ 4-6 ก.พ. 56
พฤ-ส 7-9 ก.พ. 56
พฤ-ส 7-9 ก.พ. 56

อ. อุดม สวางจิต
อ. พงศธิดา เกษมสิน

1 รุน 1 วัน

1 รุน 2 วัน

รุน 1  3 วัน
รุน 2  3 วัน
รุน 3  3 วัน

อ. พิเชษฐ
เบญจรงครัตน1 รุน 2 วัน ส-อา 16-17 ก.พ. 56

จ 18 มี.ค. 56

พฤ-ศ 4-5 เม.ย. 56 ดร. สิรยา
คงสมพงษ

1 รุน 2 วัน พฤ-ศ 21-22 ก.พ. 56 อ. ภัทรศักดิ์
อุตตมะโยธิน

1 รุน 2 วัน พฤ-ศ 18-19 เม.ย. 56 อ. ภัทรศักดิ์
อุตตมะโยธิน

อ. นรินทร
ศรีเลณวัต

หลักสูตรแนะนำสำหรับ
ผูวาราชการจังหวัด

หลักสูตรแนะนำ
สำหรับผูวาราชการจังหวัด
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รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

วิทยากร จำนวนรุ�น/จำนวนวัน หลักสูตรเทียบเคียง

กำหนดการ
หลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับ

ภาพรวมของหลักสูตร

หัวข�อการเรียนรู�

LS01 ภาวะผูนำ: ผูนำท่ีเปนเลิศ ทีมท่ีเปนเลิศ ผลลัพธที่เปนเลิศ

แนะนำสำหรับทุกสายการพัฒนา

Journey to New Land with Hogan

อ. พรทิพย
อัยยิมาพันธ

1 รุน 2 วัน
รุนละ 20 คน

ไมมี

วันพุธท่ี 27 และวันพฤหัสบดีที่ 28  กุมภาพันธ 2556 8:30  - 17:00 น.
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า 
และอธิบดีหรือเทียบเท�า

ผู�ว�าราชการจังหวัด

ผูนำในปจจุบันตองสามารถวิเคราะห บริหาร และนำคนแบบองครวม คือท้ังรางกาย จิตใจ ความคิด และจิตวิญญาณเพ่ือท่ีผูนำ
จะสามารถสรางองคกรที่พนักงานใหความรวมมือและมีความมุงมั่นที่จะใชศักยภาพของพวกเขาอยางเต็มที่ในการทำงาน ผูนำที่
เปนเลิศ มีแนวคิด ทักษะ และเครื่องมือที่จำเปนตอการปลดปลอยศักยภาพและความสามารถของคนในการทำงานเพื่อใหบรรลุ
ภารกิจที่สำคัญอยางยิ่งยวดขององคกร ซึ่งทั้งแนวคิด ทักษะ และเครื่องมือเหลานี้ไดถูกรวมอยูในกรอบความคิดแบบองครวม 
และภารกิจหลักของผูนำ 4 ประการ

ภารกิจหลักที่ 1 สรางความไววางใจ
ภารกิจหลักที่ 2 สรางพันธกิจที่ชัดเจน
ภารกิจหลักที่ 3 สรางระบบท่ีสอดคลอง
ภารกิจหลักที่ 4 ปลดปลอยศักยภาพของคน

• กรอบความคิดของบุคคลแบบองครวม
• ระดับของการมีสวนรวม
• ภารกิจหลัก 4 ประการของผูนำที่เปนเลิศ
    o การสรางความไววางใจ
    o การสรางพันธกิจที่ชัดเจน
    o การสรางระบบที่สอดคลอง
    o การปลดปลอยศักยภาพของคน
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จำนวนรุ�น/จำนวนวัน หลักสูตรเทียบเคียง

กำหนดการ

หลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับ หลักสูตรแนะนำจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สำหรับผูวาราชการจังหวัดทุกคน

2 รุน 1 วัน
รุนละ 40 คน

LS07

รุนที่ 1 วันเสารที่ 2 มีนาคม 2556 8:30  - 17:00 น.
รุนที่ 2 วันอาทิตยที่ 3 มีนาคม 2556 8:30 - 17:00 น.

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า 
และอธิบดีหรือเทียบเท�า

ผู�ว�าราชการจังหวัด

รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

วิทยากร

ภาพรวมของหลักสูตร

กิจกรรมก�อนการเรียนรู�

หัวข�อการเรียนรู�

LS02 การบริหารจัดการความขัดแยง
Conflict Management with Hogan

อ. พิเชษฐ 
เบญจรงครัตน

หลักสูตรน้ีจะชวยพัฒนาทักษะการบริหารจัดการความขัดแยง 
ผานการทำความเขาใจลักษณะของความขัดแยง และวิเคราะห
ดวยเครื ่องมือ Conflict Map เพื ่อวางกลยุทธที ่ใน
การจัดการความขัดแยงดวยพื้นฐานการสื่อสารและการสราง
ความไววางใจ นอกจากน้ียังมีโอกาสในการทำความรูจักตนเองผาน 
Hogan เพื่อรูศักยภาพและความทาทายของตนเองในการ
จัดการความขัดแยงเพ่ือการพัฒนาตนเองตอไป

ผูเรียนตองทำประเมินสมรรถนะ Hogan ทาง On-line 
ลวงหนา 3 วันกอนการฝกอบรม เพื่อนำรายงาน Hogan 
มาใชในการเรียนรูดวย 

o 5 ขั้นตอนพัฒนาการของความขัดแยง 
  (5 Stages of Conflict Development)
o การวิเคราะหความขัดแยงดวย Conflict Map
o การแสดงออกถึงพฤติกรรมของคนในสถานการณ
   ความขัดแยง
o การทำความเขาใจตนเองผานรายงาน Hogan 
  และมองตนเองผานสถานการณความขัดแยง
o การวางกลยุทธในการจัดการความขัดแยง
o พื้นฐานการสรางความไววางใจ

ทานประสบกับสถานการณความขัดแยงในงาน
ของทานอยูหรือไม ไมวาจะเปนภายในหนวยงาน
ภาครัฐ หรือกับกลุมประชาชน?
ท านค ิดว  าการ เผช ิญหน า เพ ื ่อคล ี ่คลาย
ความขัดแยงเปนเรื่องทาทายหรือไม?
ทานไมแนใจวาเม่ือเกิดความขัดแยงข้ึนแลว ควรจะ
เริ่มตนดำเนินการจากจุดใดกอน?

ความทาทายหนึ่งที่เห็นไดบอยในการปฏิบัติงานของภาครัฐคือเรื่องของความขัดแยง ไมวาจะเปนความขัดแยงจากเปาหมาย
แตกตางกัน ความเชื่อที่แตกตางกัน หรือแมแตจากผลประโยชนที่แตกตางกัน อันเนื่องจากความแตกตางของคนแตละประเภท 
ซึ่งมักเปนความทาทายของผูบริหารระดับสูงภาครัฐที่ตองเผชิญอยูในชีวิตประจำวัน และในบางกรณีก็เปนเรื่องยากที่จะ
คลี่คลายไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่พึงพอใจของแตละฝายได ทักษะพื้นฐานหนึ่งของผูบริหารระดับสูงภาครัฐคือ
การบริหารจัดการความขัดแยง ผานการทำความเขาใจและวิเคราะหสาเหตุและหลักการของความขัดแยง รวมถึงการทำความเขาใจ
ธรรมชาติของตนเองวามีแนวโนมจะแสดงออกอยางไรเมื่อตกอยูในสถานการณความขัดแยง เพื่อจะไดสามารถวางกลยุทธ
ในการบริหารจัดการความขัดแยงบนพื้นฐานของธรรมชาติของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
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รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

วิทยากร

ภาพรวมของหลักสูตร หัวข�อการเรียนรู�

LS03 การเจรจาตอรองเพ่ือความสำเร็จ

ดร. สิรยา 
คงสมพงษ

หลักสูตรน้ีจะชวยพัฒนาทักษะการเจรจาตอรอง ผานการวางแผน
อยางเปนระบบ ทั้งการทำความรูจักสไตลคนที่แตกตางกัน และ
การเตรียมการในแตละข้ันตอนของการเจรจาต้ังแตการคนหาจุดมุงหมาย
ของแตละฝายและการนำไปสูขอตกลงรวมกัน ซึ่งสามารถนำไป
ประยุกตใชในหลากหลายสถานการณ

o หลักการเจรจาตอรอง
o 6 ขั้นตอนของการเจรจาตอรอง
o กลยุทธการเจรจาตอรองกับคนแตละสไตล
o การวางแผนเจรจาตอรอง
o การฝกทักษะการเจรจาตอรองในสถานการณจำลอง

ทานมีความจำเปนตองใชทักษะในการเจรจาตอรอง
ในชีวิตประจำวันอยูหรือไม?
ทานรูสึกวาทานนาจะเจรจาตอรองไดดีกวานี้ เพื่อ
ใหเกิดประโยชนแกสวนรวมท่ีดีที่สุดหรือไม?
ทานประสบกับความทาทายในการที่จะตองเจรจา
ต อรองกับบ ุคคล หนวยงาน องคกรอื ่นๆ 
อยูหรือไม?

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรและนโยบายในปจจุบัน มีความซับซอนและทาทายมากขึ้นอันเนื่องจากการดำเนินงานตางๆ 
จะเกี่ยวของกับบุคคลและกลุมคน รวมถึงหนวยงาน ทั้งภายใน ภายนอก ภาครัฐ และเอกชน มากขึ้นเรื่อยๆ อันนำมาสูภาวะ
กดดันของผูบริหารระดับสูงภาครัฐที่ตองบริหารประเด็นความตองการของแตละฝายที่แตกตางกัน และความจำเปนที่ตอง
เจรจาตอรอง ไมวาจะจากประเด็นผลประโยชนของบุคคล กลุมคน หรือซับซอนกวาน้ัน ดังน้ัน การเจรจาตอรองจึงเปนศิลปะและ
ทักษะของผูนำที่ควรมี เพื่อยกระดับความสามารถในการเจรจาตอรองใหสามารถนำมาสูผลประโยชนสวนรวมที่ดีที่สุดได

Negotiating to Win

จำนวนรุ�น/จำนวนวัน หลักสูตรเทียบเคียง

กำหนดการ

หลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับ หลักสูตรแนะนำจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สำหรับผูวาราชการจังหวัดทุกคน

2 รุน 1 วัน
รุนละ 40 คน

LS07

รุนที่ 1 วันเสารที่ 9 มีนาคม 2556 8:30  - 17:00 น.
รุนที่ 2 วันอาทิตยที่ 10 มีนาคม 2556 8:30 - 17:00 น.

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า 
และอธิบดีหรือเทียบเท�า

ผู�ว�าราชการจังหวัด
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รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

วิทยากร

ภาพรวมของหลักสูตร กิจกรรมก�อนการเรียนรู�

หัวข�อการเรียนรู�

LS04 ผูนำการเปลี่ยนแปลง และการนำไปสูดินแดนใหม
Journey to New Land with Hogan

อ. นัทจิรา
อุยวิรัช

หลักสูตรน้ีจะชวยพัฒนาทักษะผูนำการเปล่ียนแปลง ในเชิงแนวคิดหลักการ 
กระบวนการนำการเปล่ียนแปลง ผานการทำความเขาใจคนรอบขางและในทองท่ี
เพ่ือใหเกิดความสำเร็จ ผานเร่ืองราว วีดิทัศน Journey to New Land 
นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหผูเรียนไดรูจักตัวตนมากข้ึนผานรายงาน Hogan 
อันจะนำไปสูแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงตอไป

ผูเรียนตองทำประเมินสมรรถนะ Hogan 
ทาง On-line ลวงหนา 3 วันกอนการ
ฝกอบรม เพื่อนำรายงาน Hogan มาใช
ในการเรียนรูดวย 

o ทำความเขาใจกระบวนการนำการเปล่ียนแปลง 8 ขั้นตอนผานเรื่องราว Journey to New Land
o การทำความเขาใจความแตกตางของคน ในการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง
o การทำความเขาใจตนเองผานรายงาน Hogan 
o การวางแผนพัฒนาภาวะผูนำตนเอง

ทานเผชิญกับปญหาในการทำการเปล่ียนแปลงในหนวยงานหรือพื้นที่
ตามยุทธศาสตรหรือนโยบายหรือไม?
ทานคิดวาบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของไมเขาใจในทิศทางท่ีทานจะนำ
พวกเขาไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือไม?
ทานประสบกับความทาทายในการนำพาบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ไปสูการเปล่ียนแปลงในวิถีปฏิบัติใหมๆ หรือแมแตตอตานการเปล่ียนแปลง
นั้นอยูหรือไม?

ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมที่เปนไปอยางรวดเร็ว มักสะทอนเขามาในโจทยยุทธศาสตร
และนโยบายภาครัฐที่ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีประเด็นปญหาใหมๆ เกิดขึ้นอยูเสมอ อันนำมาสูความทาทาย
ของผูบริหารระดับสูงภาครัฐ ในฐานะผูนำที่เล็งเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงนั้น ทานอาจเผชิญภาวะที่ผูเกี่ยวของและ
ผูใตบังคับบัญชาไมพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือตอตานการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจนำไปสูความลมเหลวในการนำไปสูการเปล่ียนแปลง
ได ดังนั้นผูบริหารระดับสูงภาครัฐ จึงควรทำความเขาใจในความแตกตางของบุคคล ปจจัย และกระบวนการในการ
เปล่ียนแปลง เพื่อผลักดันใหการเปลี่ยนแปลงน้ันนำไปสูความสำเร็จไดอยางลุลวง

จำนวนรุ�น/จำนวนวัน หลักสูตรเทียบเคียง

กำหนดการ

หลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับ แนะนำสำหรับ

สายเศรษฐกิจสรางสรรค 
และสายขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

1 รุน 1 วัน
รุนละ 25 คน

ไมมี

วันพุธท่ี 13 มีนาคม 2556 8:30  - 17:00 น.
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า 
และอธิบดีหรือเทียบเท�า

ผู�ว�าราชการจังหวัด

15



รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

วิทยากร

ภาพรวมของหลักสูตรและหัวข�อการเรียนรู�

LS05 การเตรียมพรอมเพ่ือเขารวมการประชุมระหวางประเทศสำหรับผูบริหารสูงสุด

ดร. ดวงทิพย   
สุรินทาธิป
อ. อิศร  
ปกมนตรี

1. ความรูเกี่ยวกับการประชุมระหวางประเทศโดยทั่วไป อันไดแก ความเปนมา และวัตถุประสงคของการประชุมระหวางประเทศ 
   ประเภทของการประชุมระหวางประเทศต้ังแตระดับสูงสุดจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนการจัดการประชุมระหวางประเทศของ
   กลุมประเทศ กรอบความรวมมือ และองคการระหวางประเทศ นอกจากน้ันยังจะแยกแยะรูปแบบของการประชุมระหวางประเทศ
   ทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคี และองคการระหวางประเทศ 
2. ผูเขารวมการประชุมระหวางประเทศ อันไดแก การแตงตั้งคณะผูแทน องคประกอบของคณะผูแทน ประเภท และอำนาจหนาที่
   ของผูแทนในระดับตางๆ ตลอดจนข้ันตอนของการประชุมระหวางประเทศท้ังในชวงตางๆ โดยละเอียด 
3. การเตรียมการเพื ่อเขารวมการประชุมระหวางประเทศสำหรับผู บริหารสูงสุด ทั ้งในดานสารัตถะและดานกายภาพ 
   ในดานสารัตถะน้ันเปนการเตรียมการดานเอกสาร ทาที คำกลาวประเภทตางๆ การแลกเสียง และการตรวจสอบ การเตรียมการของ
   เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ ในดานกายภาพน้ันเปนการใหคำแนะนำ ในเร่ืองของการเตรียมการท้ังในชวงกอนเดินทางไปรวมประชุมระหวาง
   ประเทศ และเมื่อเดินทางไปถึงสถานที่ประชุมระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึงการแตงกาย การเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ 
   และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
4. การปฏิบัติตนระหวางการรวมการประชุมระหวางประเทศสำหรับผูบริหารสูงสุดอัน ไดแก การปฏิบัติตามขอบังคับหรือ
   ประเพณีปฏิบัติของการประชุม การปฏิบัติตามพิธีการสากล การรวมกิจกรรมตางๆ ระหวางการประชุม การสรางเครือขาย
   กับผูเขารวมการประชุม และการจัดการพบปะหารือคูขนานกับการประชุม 
5. ประสบการณของการเปนหัวหนาคณะผูแทนในการประชุมระหวางประเทศ โดยวิทยากรรับเชิญระดับอธิบดีของกระทรวง
   การตางประเทศหรือเทียบเทา ซึ่งเปนการนำเสนอประสบการณจริงทั้งในแงของการบริหารจัดการคณะผูแทน และการปฏิบัติ
   หนาท่ีระหวางการประชุมในฐานะหัวหนาคณะผูแทน
6. ประสบการณของการเปนประธานการประชุมระหวางประเทศโดยวิทยากรรับเชิญระดับเอกอัครราชฑูตหรือเทียบเทา ซึ่งเปน
   การนำเสนอประสบการณจริงทั้งในแงของการบริหารจัดการการประชุมใหเปนไปตามวัตถุประสงค การประสานงานกับ
   ฝายเลขานุการ การประสานงานกับคณะผูแทนอ่ืนๆ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา
7. การนำเสนออยางมีประสิทธิภาพสำหรับผูบริหารระดับสูงสุด (ภาคทฤษฏี) อันไดแก การเขาใจถึงคำกลาวประเภทตางๆ 
   สำหรับการประชุมระหวางประเทศ ศัพทเฉพาะและสำนวนที่ใชในการประชุมระหวางประเทศ ตลอดจนเทคนิคในการนำเสนอ
   คำกลาวประเภทตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
8. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการนำเสนออยางมีประสิทธิภาพ อันไดแก ทักษะในการอานคำกลาวอยางเปนธรรมชาติ 
   การใชภาษากาย การนำเสนอ โดยใชอุปกรณประเภทตางๆ และการดึงดูดความสนใจจากผูฟง      

จำนวนรุ�น/จำนวนวัน หลักสูตรเทียบเคียง

กำหนดการ

หลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับ แนะนำสำหรับทุกสาย 

โดยเฉพาะสายความสัมพันธพรมแดน

1 รุน 2 วัน
รุนละ 25 คน

ไมมี

วันเสารที่ 23 และวันอาทิตยที่ 24 มีนาคม 2556 8:30 - 17:00 น.
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า 
และอธิบดีหรือเทียบเท�า

ผู�ว�าราชการจังหวัด
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รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

วิทยากร

ภาพรวมของหลักสูตร หัวข�อการเรียนรู�

LS06 กลยุทธการเจรจาเพ่ือภาพลักษณและความนาเชื่อถือ
How to Communicate with Diplomacy, Tact & Credibility

อ. กรินทร 
โปสาภิวัฒน

หลักสูตรน้ีจะชวยพัฒนาทักษะการเจรจาเพ่ือสรางภาพลักษณ
และความนาเชื่อถือ โดยเฉพาะภายใตสถานการณที่มีแรงกดดัน 
โดยผูเรียนจะไดฝกการคิดวิเคราะหและควบคุมพฤติกรรมจาก
อารมณและเปลี่ยนเปนการโตตอบในเชิงบวกและดูดี ผานทาง
ภาพลักษณภายนอก การใชน้ำเสียง และการกลั ่นกรอง
คำพูดที่เหมาะสม

o อิทธิพลของภาพลักษณตอผูอื่น
o การทำความเขาใจผูอื่นเพ่ือออกแบบการส่ือสาร
o กลยุทธและศิลปะการเจรจากับคนที่แตกตางกัน
o หลักการใช 3V (Visual-Vocal-Verbal) 
o ขั้นตอนการเจรจาเพ่ือสรางภาพลักษณ

ทานคิดวาเทคนิคการเจรจาเพื่อภาพลักษณ
และความนาชื่อถือมีความสำคัญตอบทบาทและ
บริบทในงานของทานหรือไม?
ทานคิดวาการแสดงออกทางอารมณไมวาจะเปน
ทางดานบวกหรือลบในสภาวะกดดัน เปนเรื่อง
ที่ทำไดยากหรือไม?
ทานเชื่อหรือไมวาการเจรจาเพื่อภาพลักษณและ
ความนาเชื่อถือที่ดีของผูนำ จะชวยใหการเจรจา
ในเร่ืองยากๆ เปนไปไดงายและประสบความสำเร็จ?

ผูบริหารระดับสูงภาครัฐ มีบทบาทหนึ่งในการแสดงออกถึงความเปนผูนำในหลากหลายสถานการณ ทั้งการประชุม การ
เจรจาตกลงเร่ืองการคา หรือแมแตเพ่ือยุติขอพิพาทระหวางประเทศ ไมวาจะเปนเวทีในระดับประเทศ กับประเทศเพ่ือนบาน หรือ
ระดับอาเซียน การที่ตองปรากฎตัวและพูดคุยภายใตการจับตามองของคนหมูมาก หรือแมแตในสังคมตางวัฒนธรรม จึงมี
ความจำเปนอยางมากที่ผูบริหารระดับสูงภาครัฐพึงตองมีภาพลักษณที่ดีและนาเชื่อถืออยางเปนสากลเมื่อแรกเห็น รวมถึง
การพูดคุย หรือการเลือกใชคำพูดที่นาประทับใจ และสรางแรงบันดาลใจได ไมวาจะอยูภายใตสถานการณที่ยุงยากอยางไร 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้ มิไดเปนพรสวรรค แตสามารถออกแบบและสรางได 

จำนวนรุ�น/จำนวนวัน หลักสูตรเทียบเคียง

กำหนดการ

หลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับ แนะนำสำหรับ

สายความสัมพันธพรมแดน

1 รุน 1 วัน
รุนละ 25 คน

ไมมี

วันจันทรที่ 25 มีนาคม 2556 8:30  - 17:00 น.
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า 
และอธิบดีหรือเทียบเท�า

ผู�ว�าราชการจังหวัด
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รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

วิทยากร

ภาพรวมของหลักสูตร หัวข�อการเรียนรู�

LS07 การสรางความรวมมือรวมใจ ไมตองใชอำนาจ
Collaboration, Getting Results without Authority

อ. กรินทร 
โปสาภิวัฒน

หลักสูตรน้ีจะชวยพัฒนาทักษะการโนมนาว
และการสรางความสัมพันธ เพ่ือไดผลลัพธ
อยางมุ งม ั ่นและความรวมมือร วมใจ 
(Collaboration) กับหนวยงานอ่ืน 
แมวาจะไมมีอำนาจในการส่ังการก็ตาม

o รูปแบบของความรวมมือรวมใจ (Collaboration)
o พฤติกรรมการใชพลังของแตละบุคคล และผลกระทบตอคนรอบขาง 
o กลยุทธในการสรางแรงจูงใจ
o หลักในการสรางความมุงมั่นผาน Commitment Model
o หลักในการสรางความสัมพันธผาน Mental Model
o หลักในการโนมนาวผาน Discovery-Preparation-Dialogue
o ทักษะในการฟงและการต้ังคำถาม

ทานเคยเผชิญกับสถานการณความยากลำบากท่ีตองขอความรวมมือและ
ผลักดันงานผานบุคคลตางหนวยงานเพ่ือใหงานประสบความสำเร็จหรือไม?
ทานคิดวากลยุทธการสรางความรวมมือรวมใจเปนสิ่งสำคัญในการ
ผลักดันประเทศ เปนสิ่งสำคัญหรือไม?
ทานเชื่อวาผูนำที่ประสบความสำเร็จ จะสามารถทำใหผูปฏิบัติงานจาก
ตางหนวยงานรวมมือกันและสงมอบผลงานท่ีมีคุณคาท่ีดีกวาได หรือไม?

เปนท่ีทราบกันดีวาในการทำงานของผูบริหารระดับสูงภาครัฐในยุคโลกาภิวัฒนจะตอง
เผชิญความทาทายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรทั้งในระดับชาติหรือในระดับทองถิ่น
ท่ีจำเปนตองประสานสิบทิศ ตลอดจนการบริหารงานบนบริบทของคนทำงานยุคใหมท่ี
มีแนวคิดและรูปแบบการนำท่ีแตกตางจากเดิม ผูบริหารระดับสูงภาครัฐอาจไมสามารถใช
อำนาจในการสั่งการอีกตอไป ทักษะหนึ่งที่สำคัญคือการสรางความรวมมือรวมใจ 
(Collaboration) ที่จะโนมนาวใหบุคคลหรือหนวยงานที่มีศักยภาพแตอาจมี
ความแตกตางกัน มารวมบูรณาการสรางสรรคความสำเร็จรวมกันในเปาหมายเดียวกัน 
ดวยความเต็มใจและความมุงมั่น และเกิดผลประโยชนสูงสุดแกประเทศ 

จำนวนรุ�น/จำนวนวัน หลักสูตรเทียบเคียง

กำหนดการ

หลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับ แนะนำสำหรับทุกสายการพัฒนา

1 รุน 2 วัน
รุนละ 25 คน

LS02 / LS03

วันเสารที่ 30 และอาทิตยที่ 31 มีนาคม 2556 8:30  - 17:00 น.
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า 
และอธิบดีหรือเทียบเท�า

ผู�ว�าราชการจังหวัด
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รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

วิทยากร

TM01 การแกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ
Strategic Problem Solving & Decision Making

อ. อุดม 
สวางจิต
อ. พงศธิดา 
เกษมสิน

o การประเมินสถานการณ (Situation Assessment)
o การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis)
o การวิเคราะหการตัดสินใจ (Decision Analysis)
o การวิเคราะหปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน 
   (Potential Problem Analysis)
o การวิเคราะหโอกาสท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
   (Potential Opportunity Analysis)

การประเมินสถานการณ (Situation Assessment) 
ใหกระบวนการจัดการเรื่องตางๆ ภายใตทรัพยากรที่มีอยูไดอยางเหมาะสม โดยระบุเรื่องที่ตองจัดการใหชัดเจน จัดลำดับ
ความสำคัญของงาน วางแผนจัดการรวมท้ังพิจารณาผูเกี่ยวของในการจัดการ
การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis)
ใหกระบวนการท่ีใชหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใหตระหนักถึงปญหาและรวบรวมขอเท็จจริงเก่ียวกับปญหาอยางละเอียด 
หาสาเหตุที่เปนไปได ทดสอบสาเหตุที่เปนไปได ยืนยันวาสาเหตุใดเปนสาเหตุที่แทจริงและคิดใหรอบคอบกอนดำเนินการแกปญหา
การวิเคราะหการตัดสินใจ (Decision Analysis)
ใหกระบวนการที่ใชในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเริ่มตั้งแตการสรางหลักเกณฑสำหรับพิจารณาทางเลือก สรรหา
และประเมินความเส่ียงของแตละทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด
การวิเคราะหปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Problem Analysis)
ใหกระบวนการที่ชวยใหการดำเนินการตามแผนงานเปนไปอยางราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จ โดยหาทางปองกันเพื่อลดโอกาสเกิด
ของปญหานั้นๆ และเตรียมแผนรองรับหากปญหานั้นเกิดขึ้นจริง
การวิเคราะหโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Opportunity Analysis)
ใหกระบวนการในการวางแผนเพ่ือใหไดผลจากการดำเนินการอยางครบถวนที่สุด โดยการใชมาตรการสนับสนุนและการขยายผล

ภาพรวมของหลักสูตร

หัวข�อการเรียนรู�

จำนวนรุ�น/จำนวนวัน หลักสูตรเทียบเคียง

กำหนดการ

หลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับ หลักสูตรแนะนำ

จากกระทรวงมหาดไทย
สำหรับผูวาราชการจังหวัดทุกคน

1 รุน 1 วัน
รุนละ 25 คน

TM02

รุนที่ 1 วันจันทรที่ 4 วันอังคารท่ี 5 และวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ 2556 8:30 -17:00 น.
รุนที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 7 วันศุกรที่ 8 และวันเสารที่ 9 กุมภาพันธ 2556 8:30 -17:00 น.
รุนที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 7 วันศุกรที่ 8 และวันเสารที่ 9 กุมภาพันธ 2556 8:30 -17:00 น.
(รุนที่ 2 และ 3 เปดในวันเดียวกัน)

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า 
และอธิบดีหรือเทียบเท�า

ผู�ว�าราชการจังหวัด
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รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

วิทยากร

ภาพรวมของหลักสูตร หัวข�อการเรียนรู�

TM02 การคิดเชิงวิพากษ การคิดรอบดานเพ่ือการตัดสินใจ
Critical Thinking

อ. พิเชษฐ 
เบญจรงครัตน

หลักสูตรน้ีจะชวยเสริมสรางทักษะการต้ังคำถามและสมมติฐาน
ในมุมมองที่หลากหลาย และนำมาสูการตัดสินใจที่ผลลัพธที่ดี
ที่สุด/ลดความผิดพลาดใหเหลือนอยที่สุด โดยทักษะความคิด
เชิงวิพากษน้ีจะสามารถประยุกตใชในหลากหลายสถานการณใน
การทำงานผานเครื่องมือชวนคิดตางๆ

o ความหมายของการคิดเชิงวิพากษ
o คิดวิพากษอยางไรใหสรางสรรค
o การตั้งขอสมมติฐานที่มีความทาทาย
o การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ
o แผนผังกระบวนการคิดเชิงวิพากษ

ในบทบาทความรับผิดชอบของทาน ตองพบกับการตัดสินใจที่สำคัญๆ และ
เสี่ยงตอความผิดพลาดอยูเสมอ โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤต
ทานรูสึกวาระบบการคิดตัดสินใจของทานยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรและควร
ไดรับการพัฒนาหรือไม?

ผูนำทุกคน มักพบความทาทาย หรือแมแตความไมมั่นใจ เมื่ออยูในสถานการณที่ตองตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจ
ในประเด็นสำคัญๆ ที่มีความเสี่ยงสูงหรือในสภาวะวิกฤต เพราะการตัดสินใจที่ไมรอบคอบหรือผิดพลาด อาจนำไปสูประเด็น
ปญหาที่สงผลกระทบใหญกวา ดังนั้น ผูบริหารระดับสูงภาครัฐจึงควรมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ ซึ่งเปนแนวคิดในการ
ต้ังสมมติฐานเชิงทาทายในมุมมองตางๆ ท่ีหลากหลาย และวางกรอบกระบวนการตัดสินใจอยางเปนระบบ เพ่ือใหม่ันใจวาผลของ
การตัดสินใจนั้นเหมาะสม รอบคอบ และไดรับการกลั่นกรองจนนาจะเปนคำตอบท่ีดีที่สุด

จำนวนรุ�น/จำนวนวัน หลักสูตรเทียบเคียง

กำหนดการ

หลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับ แนะนำสำหรับสายการจัดการวิกฤต

1 รุน 2 วัน
รุนละ 30 คน

TM01 / TM06

วันเสารที่ 16 และวันอาทิตยที่ 17 กุมภาพันธ 2556 8:30  - 17:00 น.

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า 
และอธิบดีหรือเทียบเท�า

ผู�ว�าราชการจังหวัด
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รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

วิทยากร

ภาพรวมของหลักสูตร หัวข�อการเรียนรู�

TM03 การคิดเชิงระบบบูรณาการ เพ่ือการยืดหยุนตอการผกผันหรือฟนคืนสภาพไดอยางวองไว
Systemic Thinking - Strategic Agility & Resilience

อ. ภัทรศักดิ์ 
อุตตมะโยธิน

หลักสูตรน้ีจะชวยพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงเพื่อใชจัดการ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงใหญ เรื ่องที่สลับซับซอน เชน 
ภัยพิบัติ หรืองานที่มีความคลุมเครือสูง เชน OTOP 
ซึ่งมีปจจัยที่ควบคุมไมไดจำนวนมาก

o ความหมายของการคิดเชิงระบบบูรณาการ 
   (Systemic Thinking)
o การทำความเขาใจสภาวะซับซอน 4 ระดับ
o การแปลความหมายจากประเด็นที่มีความซับซอน
o การคิดเชิงระบบ 3 แบบและการนำไปใชในสถานการณท่ีเหมาะสม
o ทำความเขาใจในธรรมชาติการคิดของสมอง เพื่อตระหนัก
  วาเหตุใดคนเราจึงไมคิดเชิงบูรณาการในกิจวัตร
o การเพิ่มทักษะการคิดเชิงบูรณาการ เพื่อหาโอกาสภายใต
  สถานการณที่ทาทาย

ทุกวันนี้ การทำงานเชิงยุทธศาสตรของทาน
ตองเกี่ยวของกับปจจัยมากมายหลากหลายและ
มีผลกระทบตอกันที่ซับซอนหรือไม?
ทานเช่ือวายังมีปจจัยอีกมากท่ีทานยังไมรู และยัง
เชื่อมโยงบูรณาการไดยังไมดีพอหรือไม?
ทานรูสึกวาหากทานมีทักษะการคิดในเชิงบูรณาการ
ที่ดีกวานี้ นาจะชวยใหการผลักดันยุทธศาสตร
ของทานราบร่ืนและมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม?

ผูบริหาระดับสูงภาครัฐอาจไดยินคำวาบูรณาการมานาน และที่ผานมาอาจใชความพยายามอยางมากเพ่ือจะใหเกิดบูรณาการ
ที่เปนรูปธรรม แตดวยบูรณาการมีปจจัยที่เกี่ยวของมากมาย ทั้งที่ควบคุมได และควบคุมไมได สงผลใหดำเนินงานอาจไมได
ประสิทธิผลตามที่คาดหวัง บูรณาการที่แทจริงนั้นสั่งการและบังคับใหเกิดขึ้นไมได แตเริ่มตนดวยการคิดเชิงระบบบูรณาการ 
(Systemic Thinking) ของผูนำเอง ซึ่งเปนทักษะใหมที่จำเปน ที่ตองเปลี่ยนความคิดแบบเสนตรงเปนการคิด
แบบเช่ือมโยงส่ิงท่ีทำกับปจจัยตางๆ ท่ีแตกตางและซับซอนในเวลาเดียวกัน ซ่ึงทักษะน้ีจำเปนตองไดรับการฝกฝนอยางจริงจัง
เพื่อใหการคิดเชิงระบบบูรณาการนี้เกิดขึ้นไดอยางเปนธรรมชาติ อันจะสงผลตอการคิดวิเคราะหและการคิดกลยุทธได
อยางบูรณาการมากข้ึน

จำนวนรุ�น/จำนวนวัน หลักสูตรเทียบเคียง

กำหนดการ

หลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับ แนะนำสำหรับทุกสายการพัฒนา

1 รุน 2 วัน
รุนละ 30 คน

TM02 / TM06

วันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ 2556 8:30  - 17:00 น.
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า 
และอธิบดีหรือเทียบเท�า

ผู�ว�าราชการจังหวัด
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รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

วิทยากร

ภาพรวมของหลักสูตร หัวข�อการเรียนรู�

TM04 การสรางมูลคาจากตนน้ำถึงปลายน้ำ
Value Chain Creation

อ. นรินทร 
ศรีเลณวัต

หลักสูตรน้ีจะชวยพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับหวงโซคุณคา 
(Value Chain) ในเชิงธุรกิจ เพื่อใหทำความเขาใจ
สายกระบวนการดำเนินงานตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำและ
วางกลยุทธในการเพ่ิมคุณคาในแตละจุดของหวงโซ เพ่ือ
ดึงขีดความสามารถของผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด 
และสงมอบคุณคาอันเปนประโยชนสูงสุดแกประเทศ

o ความหมายของคำวาคุณคา และหวงโซคุณคา
o การจัดการคุณคาเพ่ือสรางความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
o กลยุทธในการสรางความเติบโตบนพ้ืนฐานของคุณคา 
  (Value-based Growth Strategies)
o การสรางหนวยงานที่มีคุณคา

ทานไดรับโจทยยุทธศาสตรท่ีตองพัฒนาเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบใหมีมูลคาเพ่ิมหรือไม?
ทานรู ส ึกวาสายการผลิตถึงการขายของ
อุตสาหกรรมในทองถ่ินยังสามารถเพ่ิมศักยภาพ
ไดมากกวานี้หรือไม?
ทานยังไมมั่นใจวาจะเริ่มตนอยางไรในการพัฒนา
หรือเพ่ิมคุณคาอุตสาหกรรมในทองถ่ินอยางไร?

สำหรับผูบริหารระดับสูงภาครัฐท่ีไดรับโจทยยุทธศาสตรเก่ียวกับการดึงศักยภาพของอุตสาหกรรมทองถ่ินใหมีมูลคาสูงข้ึน 
ไมวาจะเปนดานการทองเที่ยว หรือดาน OTOP อาจมีความทาทายวาควรจะเริ่มที่ไหนและอยางไร หลักการหนึ่งที่ผูบริหาร
ระดับสูงภาครัฐควรทำความเขาใจคือหวงโซคุณคา (Value Chain) ซ่ึงมิใชเปนเพียงการผลิตและการขายเทาน้ัน แตตอง
มองตั้งแตที่มาของวัตถุดิบจนถึงปลายทางที่ผูบริโภค แลววิเคราะหในแตละจุดของหวงโซ วาจะสามารถกำหนดกลยุทธใน
การเพ่ิมมูลคาในแตละจุดน้ันไดอยางไร เชน กลยุทธยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบของทองถ่ิน กลยุทธการออกแบบผลิตภัณฑ 
การวางกลยุทธการกระจายสินคา เปนตน ซ่ึงจะสงผลตอบแทนไปสูประชาชนท่ีอยูในแตละจุดของหวงโซใหไดรับประโยชนสูงข้ึน
ในภาพรวม

จำนวนรุ�น/จำนวนวัน หลักสูตรเทียบเคียง

กำหนดการ

หลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับ แนะนำสำหรับ

สายเศรษฐกิจสรางสรรค 
และสายขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

1 รุน 1 วัน
รุนละ 25 คน

ไมมี

วันจันทรที่ 18 มีนาคม 2556 8:30  - 17:00 น.

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า 
และอธิบดีหรือเทียบเท�า

ผู�ว�าราชการจังหวัด
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รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

วิทยากร

ภาพรวมของหลักสูตร หัวข�อการเรียนรู�

TM05 การบริหารบนความแตกตางและความหลากหลายของวัฒนธรรม
Cross Cultural & Diversity

ดร. สิรยา 
คงสมพงษ

หลักสูตรน้ีจะชวยเสริมสรางแนวคิดและมุมมองในความ
แตกตางทางวัฒนธรรม รุน และความแตกตางสวนบุคคล 
อันจะชวยเปนแรงเสริมในการคิดกลยุทธในการทำงานและ
สรางความสัมพันธรวมกันอยางยั่งยืน

o การทำความเขาใจในความแตกตางของโลกรอบตัว
o การเรียนรูความหลากหลาย (Diversity) และความแตกตาง
  ของวัฒนธรรม (Cross-Culture)
o การเคารพและใหเกียรติในความแตกตาง
o การส่ือสารบนความแตกตางอยางมีประสิทธิภาพ

ในขอบเขตและพ้ืนท่ีท่ีทานปฏิบัติงาน ประกอบดวย
คนท่ีหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม ภาษา
หรือไม?
ทานเคยพบความขัดแยงในการทำงานรวมกันบน
ความแตกตางทางวัฒนธรรม หรือความเช่ือ
หรือไม?
ทานรูสึกวาทานยังไมม่ันใจในการปฏิบัติตัวและการ
บริหารงานบนความแตกตางนี้ หรือไม?

ประเทศไทยเปนประเทศที่เปดรับในความแตกตางของเชื้อชาติ ภาษา ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความแตกตางนี้จะมีมากขึ้นหลังการเปดการคาเสรีอาเซียน อันอาจนำมาสูความทาทายตอผูบริหารระดับสูงภาครัฐที่อยูใน
พื้นที่ที่มีความแตกตางและความหลากหลายสูง เชน จังหวัดชายแดน ซึ่งจำเปนตองใชศิลปะในการบริหารความแตกตางนี้ 
ผานการทำความเขาใจความแตกตางในแตละมิติ การหากลยุทธที่จะสรางความสัมพันธที่ดี รวมถึงเทคนิคการสื่อสารบน
ความแตกตางนี้ไดอยางราบรื่นแลมีะประสิทธิภาพ

จำนวนรุ�น/จำนวนวัน หลักสูตรเทียบเคียง

กำหนดการ

หลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับ แนะนำสำหรับ

สายความสัมพันธพรมแดน

1 รุน 2 วัน
รุนละ 25 คน

ไมมี

วันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 8:30  - 17:00 น.
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า 
และอธิบดีหรือเทียบเท�า

ผู�ว�าราชการจังหวัด
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รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

วิทยากร

ภาพรวมของหลักสูตร หัวข�อการเรียนรู�

TM06 การคิดนอกกรอบเพ่ือสรางสรรคอยางทาทาย
Innovative & Disruptive Thinking

อ. ภัทรศักดิ์ 
อุตตมะโยธิน

หลักสูตรนี้จะชวยพัฒนาทักษะการสรางความคิดที่
สรางสรรคและนวัตกรรมอยางเปนระบบ โดยฝกคิด
ภายใตการต้ังสมมติฐานใหมและไมหยุดท่ีความคิดแบบเดิมๆ 
และมุงเนนการประยุกตใชในกระบวนการพัฒนาสินคาและ
บริการ ใหมีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนปรับใชในกระบวนการ
ทำงานอ่ืนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด

o การสรางโอกาสดวยวิธีการสรางนวัตกรรมอยางมีกลยุทธ
o การสรางทีมนวัตกรรมในหนวยงาน
o การฝกทักษะสรางความคิดที ่สรางสรรคและนอกกรอบ
  อยางเปนระบบ
o การปรับมุมมองทัศนคติที่ไมยอมจำนนตออุปสรรคแวดลอม
   และทาทายความคิดแบบเดิมๆ
o การฝกประยุกตใชหลักการคิดสรางสรรคและคิดสรางนวัตกรรม
   ในการสรางเศรษฐกิจสรางสรรคและในแผนปฏิบัติงาน หรือ
   แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

ในขอบเขตความรับผิดชอบของทานมียุทธศาสตร
ที่คาดหวังใหเกิดการคิดใหม ทำใหมใหแตกตาง
หรือไม?
เมื่อตองคิดใหม ทานมักจะติดกรอบวิถีการคิด
หรือการปฏิบัติแบบเดิมๆ  ไมมั่นใจ หรือตองใช
ความพยายามสูงมากหรือไม?
ทานรู ส ึกวาการคิดใหแตกตางหรือการคิด
สรางสรรคสิ่งใหมบางคร้ังจับตองไมไดและมักไม
ไดผลในเชิงปฏิบัติ?

ในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมและเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและมีการแขงขันที่สูงขึ้น การคิดหรือการทำในรูปแบบเดิมๆ 
อาจสงผลตอการเสียโอกาสหรือแมแตการถดถอยในการพัฒนา โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือผูบริหารระดับสูงภาครัฐท่ีไดรับโจทย
ยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค มีความจำเปนตองปรับบทบาทมาเปนผูริเร่ิมเพ่ือใหเกิดภาพเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
และขอบเขตท่ีรับผิดชอบมีความแตกตางและมีมูลคาเพิ่ม ซึ่งการเปนผูริเริ่มนี้ ตองเริ่มตนดวยการปรับทักษะการคิด ที่ตองมี
มุมมองนอกกรอบ ทาทายความคิดแบบเดิมๆ และเปนระบบ อันจะนำมาสูความคิดสรางสรรค นวัตกรรมใหมๆ ท่ีปฏิบัติไดจริง
และตอบโจทยภารกิจยิ่งขึ้น

จำนวนรุ�น/จำนวนวัน หลักสูตรเทียบเคียง

กำหนดการ

หลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับ แนะนำสำหรับ

สายเศรษฐกิจสรางสรรค 
และสายขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

1 รุน 2 วัน
รุนละ 30 คน

TM02 / TM03

วันพฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกรที่ 19 เมษายน 2556 8:30 - 17:00 น.
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า 
และอธิบดีหรือเทียบเท�า

ผู�ว�าราชการจังหวัด
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คณุกรนิทร์ด�ำรงต�ำแหน่ง Senior Solutions Practitioner 
ของ APMGroup และเป็นวิทยำกรแม่แบบ (Master Trainer) 
ด้ำนกำรสื่อสำร กำรบริหำรจัดกำร และทักษะกำรเป็นผู้น�ำ
ส�ำหรับผู้บริหำรระดับอำวุโส และระดับสูง ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพเชิงกลยุทธ์ คุณกรินทร์สำมำรถ
พัฒนำทักษะกำรเป็นผู้น�ำ และควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรด้วยกำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกำร
สัมมนำซึ่งก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ตลอดจน
ยกตัวอย่ำงที่ชัดเจนที่แสดงถึงควำมส�ำคัญของทักษะกำร
ส่ือสำรท่ีชัดเจน กำรคิดและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำน
เน้ือหำกำรฝึกอบรมเพือ่ส่งเสรมิกำรเตบิโตของธรุกจิด้วยกำร
พฒันำทักษะควำมสำมำรถดงักล่ำวในตวับคุลำกร คณุกรนิทร์
สำมำรถสือ่สำรทัง้ภำษำไทย และภำษำอังกฤษได้อย่ำงเช่ียวชำญ

คุณกรินทร ์มีปร ะสบกำรณ์ด ้ ำนกำรบริหำรงำน
มำกกว่ำ 18 ปีในอุตสำหกรรมออกแบบสิ่งก่อสร้ำงและ
อสังหำริมทรัพย์ก่อนหันมำร่วมงำนกับ APMGroup คุณ
กรินทร์เคยท�ำงำนเป็นสถำปนิกระดับแนวหน้ำประจ�ำโครงกำร
ต่ำงๆจ�ำนวนมำก อันได้แก่  WYS Design Partnership  
ที่นิวยอร์ค และบริษัท คำซ่ำ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้ำน
สถำปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้จัดกำรโครงกำรและเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดกำรทั่วไปของ
บริษัท ภูตะวัน จ�ำกัด ด้วยประสบกำรณ์ด้ำนกำรฝึกอบรม
มำกกว่ำ 12 ปี คุณกรินทร์เป็นที่ปรึกษำให้กับผู้บริหำร
ระดับสูงขององค์กรเอกชน และรัฐบำลในหลำยอุตสำหกรรม
ด้วยกำรผลักดันกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรผ่ำนบุคลำกร

ด้วยควำมเป็นมืออำชีพทำงด้ำน Human Resource 
Management และ Training & Consulting ที่มีมำกกว่ำ 
10 ปี ท�ำให้คุณนัทจิรำมีควำมเชี่ยวชำญในกำรน�ำเสนอ
ควำมรู้ได้อย่ำงครอบคลุมและชัดเจนโดยกำรน�ำประสบกำรณ์
ของตนเองมำผนวกกับวิธีกำรสอนเชิงมโนทัศน์ สำขำที่คุณ
นัทจิรำเชี่ยวชำญ คือ หลักสูตรด้ำน Management และ 
Leadership ไม่ว่ำจะเป็นในหัวข้อทักษะด้ำน Performance 

Management, Coaching, Empowerment และ Motivation 
ส�ำหรบัผูบ้รหิำรระดบักลำงไปจนถงึผูบ้รหิำรระดบัสงู ซึง่ควำม
เชี่ยวชำญต่ำงๆเหล่ำนี้เกิดข้ึนจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำร
บริหำรของสถำบันที่มีชื่อเสียงจ�ำนวนมำก ประกอบกับควำม
รูท้ีไ่ด้รบัจำกกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรมหลกัสตูรด้ำนกำรพฒันำ
ด้ำนอำชีพจำกสถำบันด้ำนกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพต่ำงๆ

คุณกรินทร์ โปสาภิวัฒน์
Senior Solutions Practitioner - APMGroup

คุณนัทจิรา อุ่ยวิรัช
Senior Solutions Practitioner - APMGroup

ประวัติวิทยากรประวัติวิทยากร
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คุณนรินทร ์ เป ็นที่ปรึกษำด ้ำน Supply Chain 
Management ที่มีประสบกำรณ์กว่ำ 20 ปีในกำรให้ค�ำ
ปรึกษำ พัฒนำภำวะผู้น�ำ และกลยุทธ์ธุรกิจในระดับสำกล 
เนื่องจำกมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนร่วมกับองค์กรข้ำมชำติ
ในอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเป็นเวลำหลำยปี คุณ
นรินทร์สำมำรถดึงประสบกำรณ์ในด้ำนกำรพัฒนำกลยุทธ์
ลูกค้ำ กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรขำย กำรตลำด กำรพัฒนำ
ช่องทำงกำรขำย กำรบรหิำรกลุม่ผลติภณัฑ์ กลยุทธ์ส่งเสรมิ
กำรขำย และกระบวนกำรขำยสนิค้ำมำประยุกต์ใช้ได้อย่ำงดเีย่ียม 
นอกจำกนี้ คุณนรินทร์ยังมีควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรธุรกิจ และกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงในกรณีที่
บคุลำกร หรอืองค์กร วฒันธรรมกำรท�ำงำน และกระบวนกำร
ท�ำงำนส่งผลกระทบถึงกัน คุณนรินทร์ได้รับกำรชื่นชมในด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ธุรกิจทั้งในระดับจุลภำคและ

มหภำค ตลอดจนมีควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในกระบวนกำร
ด�ำเนินธุรกิจที่มีวัฒนธรรมที่หลำกหลำย โดยสำมำรถขับ
เคลื่อนธุรกิจภำยใต้สถำนกำรณ์ที่เปี่ยมด้วยควำมหลำกหลำย    

นับแต่ปี 2549 คุณนรินทร์ด�ำรงต�ำแหน่ง Regional 
Customer Service Excellence Director ให้กับยูนิลิเวอร์ 
ประเทศสิงคโปร์ โดยรับผิดชอบในกำรให้ทิศทำงและกำร
สนบัสนนุแก่ยนูลิเิวอร์ในประเทศต่ำง ๆ  ทัว่ทัง้เอเชยี แอฟรกิำ และ
ยุโรปกลำง ภำยใต้วิสัยทัศน์ในกำรสร้ำง “ควำมเป็นเลิศในกำร
บรกิำรลกูค้ำ” คณุนรนิทร์สวมบทบำทในกำรด�ำเนนิงำนและสรร
สร้ำงนวตักรรมส�ำหรบักำรวดัควำมพร้อมของสนิค้ำทีว่ำงอยู่
บนชั้นจัดจ�ำหน่ำย (On Shelf Availability) นอกจำกนี้ยังรับ
หน้ำทีใ่นกำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงและกำรพฒันำกระบวนกำร
ธุรกิจเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยในกำรให้บริกำรลูกค้ำ

คุณพเิชษฐ์ด�ำรงต�ำแหน่ง Senior Solutions Practitioner 
ใน APMGroup เป็นวิทยำกรที่มีควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร กำรขำย และกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ คุณพิเชษฐ์
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรถ่ำยทอดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหำร
ระดับสูง และระดับอำวุโส คุณพิเชษฐ์มีทักษะควำมเชี่ยวชำญใน
ด้ำนกำรพัฒนำผู้น�ำที่ครอบคลุมถึงกำรโค้ช กำรเป็นวิทยำกร 
กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง และ
สำมำรถสือ่สำรทัง้ภำษำไทย และภำษำอังกฤษได้อย่ำงเช่ียวชำญ

คณุพเิชษฐ์เป็นผูเ้ชีย่วชำญในวงกำรด้ำนกำรตลำดและกำร
ขำยกว่ำ 24 ปี และมปีระวตักิำรท�ำงำนทีโ่ดดเด่นในฐำนะผูบ้รหิำร
ระดับสูงของบริษัทนำนำชำติชั้นน�ำในประเทศไทยก่อนที่จะร่วม

งำนกับ APMGroup  โดยได้ด�ำรงต�ำแหน่ง Vice President 
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำยของบริษัท ซีพีซี/อำยิ ต�ำแหน่ง 
Executive Director (Consumer Sales) ต�ำแหน่ง Business 
Development Manager บริษัท เกสเต็ดเนอร์ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด และปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง Senior Vice President 
(SVP) และ Head of Organization Development ของ
ธนำคำรทิสโก้ จ�ำกัด (มหำชน) ด้วยประสบกำรณ์ด้ำนกำรขำย
และธรุกจิอันกว้ำงขวำงเหล่ำนีท้�ำให้คณุพิเชษฐ์เป็นวทิยำกรทีม่ี
ควำมเชีย่วชำญส�ำหรบัผูบ้รหิำรทกุระดบัรวมถงึผูบ้รหิำรระดบั
สงู และสำมำรถบรรลผุลลพัธ์ทีต้่องกำรร่วมกบัลกูค้ำได้เสมอ

คุณนรินทร์ ศรีเลณวัติ
ที่ปรึกษำด้ำน Supply Chain Management - APMGroup

คุณพิเชษฐ์ เบญจรงค์รัตน์
Senior Solutions Practitioner - APMGroup
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คณุภทัรศกัดิด์�ำรงต�ำแหน่ง Business Leader: Business 
Unit Targeted Solutions ให้ APMGroup โดยเป็นผูอ้อกแบบ
และถ่ำยทอดหลักสูตรหลำยหัวข้อ เช่น ภำวะผู้น�ำ กำรบริหำร
จัดกำร กลยุทธ์ด้ำนทรัพยำกรบุคลำกร และกำรพัฒนำให้
องค์กรเอกชน และรัฐบำลหลำยแห่ง นอกจำกนี้ คุณภัทรศักดิ์ 
ยังเป็นผูน้�ำกำรออกแบบโครงกำรออกแบบวฒันธรรมองค์กร 
และกลยทุธ์กำรพัฒนำบคุลำกรเพือ่ให้เกดิองค์กรแห่งควำมเป็น
เลศิในกำรปฏบิตังิำนโดยปรบับคุลำกรให้สอดคล้องกบักลยทุธ์
ทำงธุรกิจขององค์กร นอกจำกนี้ คุณภัทรศักดิ์ยังโค้ชผู้
บริหำรในหัวข้อที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กร กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน

คุณภัทรศักดิ์ มีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนกว่ำ 20 ปี
ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคลำกร โดย
ให้ค�ำปรึกษำแก่องค์กรหลำยแห่งทั้งในอุตสำหกรรมกำร
สื่อสำร อุปกรณ์ก่อสร้ำง เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ กำร
เงินและกำรธนำคำร รัฐบำล กำรประกันภัย กำรศึกษำ และ
ปิโตรเคมี คุณภัทรศักดิ์ เคยด�ำรงต�ำแหน่ง รองผู้จัดกำร 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด โดยปฏิบัติงำนในแผนก
ทรัพยำกรบุคคลให้บริษัทหลำยแห่ง และด�ำรงต�ำแหน่งผู ้
ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน) ก่อนร่วมงำนกับ APMGroup

ดร.สิรยำด�ำรงต�ำแหน่ง Senior Solutions Practitioner 
ใน APMGroup เป็นวทิยำกรทีม่ปีระสบกำรณ์ด้ำนกำรสือ่สำร 
และกำรบริหำรธุรกิจ โดยมีควำมเชี่ยวชำญในกำรถ่ำยทอด
กำรเรียนรู้ และกำรให้ค�ำปรึกษำที่สร้ำงสรรค์และแปลกใหม่ให้
แก่ผู้บริหำรระดับสูงและระดับอำวุโส ดร.สิรยำมีทักษะและควำม
สำมำรถครอบคลุมหลำยหัวข้อที่พัฒนำจำกประสบกำรณ์
กำรท�ำงำน และกำรศึกษำ ได้แก่ จิตวิทยำในกำรบริหำร ผู้น�ำ
สตร ีกำรสือ่สำรในองค์กร และระหว่ำงบคุคล กำรโค้ชผูบ้รหิำร 
กำรตลำด และกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ดร.สิรยำสำมำรถ
สื่อสำรทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษได้อย่ำงเชี่ยวชำญ

ดร.สิรยำมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนทั้งในแวดวงธุรกิจ 
(องค์กรข้ำมชำต)ิ และวชิำกำร โดยเป็นอำจำรย์ประจ�ำ หลกัสตูร

บริหำรธุรกิจ ณ วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยมหิดล 
(Mahidol University International College) และอำจำรย์
พิเศษ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ และมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
ดร.สิรยำรับผิดชอบสอนวิชำต่ำง ๆ เช่น กำรสื่อสำร กำร
บริหำรแบรนด์ กำรตลำด และกำรเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 
นอกจำกนี้ ยังเคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์ บริษัท 
ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์ และเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด บริษัท แมค
ไทย (แมคโดนัลด์ ประเทศไทย) โดยมีหน้ำที่ในกำรพัฒนำแผน
ขยำยธุรกิจ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่หลำกหลำยเหล่ำนี้
ช่วยให้ดร.สิรยำสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ด้วยกำรโค้ช และกำรให้ค�ำปรึกษำที่มีประสิทธิผลได้เป็นอย่ำงดี

คุณภัทรศักดิ์ อุตตมะโยธิน
Business Leader: Business Unit Targeted Solutions – APMGroup

ดร.สิรยา คงสมพงษ์
Senior Solutions Practitioner - APMGroup
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คณุอดุม สว่ำงจติ เป็นผู้ก่อตัง้และกรรมกำรผูจ้ดักำรของ บรษิทั เคปเนอร์ ทรโีก้ (ประเทศไทย) จ�ำกดั  ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2531  
รบัผดิชอบในกำรจดักำรและบรหิำรธรุกจิของ เคปเนอร์-ทรโีก้ ประเทศไทย  เวยีดนำม  กมัพชูำ  และลำว  คณุอดุมมส่ีวนร่วมในกำร
ให้ค�ำปรกึษำและฝึกอบรมผูบ้รหิำรให้กบัองค์กรชัน้น�ำหลำยแห่ง อำทเิช่น ธนำคำรกรงุไทย ธนำคำรกสกิรไทย ธนำคำรไทยพำณชิย์  
บรษิทั ปิโตรเคมแีห่งชำต ิ บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ�ำกดั (มหำชน)  ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  บรษิทั ภทัรธนกจิ  และอกีหลำย ๆ  บรษิทั

ส่วนงำนด้ำนกำรเป็นที่ปรึกษำ คุณอุดมได้มีส่วนร่วมในกำรท�ำ Strategy Formulation ให้กับธนำคำรกสิกรไทย 
บริษัทปิโตรเคมีแห่งชำติ และ บริษัท กระดำษธนธำร จ�ำกัด นอกจำกนี้คุณอุดมยังเป็นที่ปรึกษำในเรื่อง Operation 
Improvement ให้กับโรงงำนยำสูบ บริษัท บำงกอกสหประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)  บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)  
บริษัท บำงกอกโพสต์ พับลิชช่ิง จ�ำกัด ยิ่งไปกว่ำนั้น คุณอุดม ได้รับผิดชอบในต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงร่วม 9 ปี  
โดยเริ่มงำนแรกที่บริษัท โอสถสภำ จ�ำกัด ในต�ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล หลังจำกนั้นก็ได้มีโอกำสร่วมงำนกับองค์กรชั้นน�ำ
หลำยแห่งคือ Bangkok Glass, The Royal Orchid Hotel  และผู้จัดกำรฝ่ำยขำย บริษัท Foremost Diaries อีกทั้งยังมี
ส่วนสนับสนุนสังคมโดยบรรยำยพิเศษที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี และมหำวิทยำลัยมหิดลอีกด้วย

คุณพงศ์ธิดำ เกษมสนิ เป็นผู้มปีระสบกำรณ์ในงำนด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรพฒันำองค์กำรกว่ำ 20 ปี ซึง่
ปัจจุบัน ได้ต�ำรงต�ำแหน่ง Vice President ประจ�ำบริษัท ACI Consultant รับผิดชอบด้ำนกำรให้กำรปรึกษำและกำรฝึกอบรม
เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดและทักษะด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำร รวมทั้งเป็นผู้สร้ำงหลักสูตรและเป็น Project Manager โครงกำร
พัฒนำ Trainer เพื่อถ่ำยทอดทักษะกำรคิดวิเครำะห์แก่เยำวชน โดยก่อนหน้ำนี้ คุณพงศ์ธิดำได้เคยร่วมงำนกับธนำคำรพำณิชย์
หลำยแห่ง ได้ด�ำรงต�ำแหน่ง Vice President ผู้จัดกำรพัฒนำหลักสูตร ธนำคำรไทยพำณิชย์ ทั้งยังรับผิดชอบกำรพัฒนำ
หลักสูตรและสร้ำงเครื่องมือในกำรอบรมในต�ำแหน่ง Vice President ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและกำรฝึกอบรมสำย
งำนหำรำยได้ประจ�ำธนำคำรไทยธนำคำร และรับผิดชอบกำรดูแลกลุ่มประสำนงำนเพื่อกำรปรับเปลี่ยนองค์กำรของธนำคำร 
(Organization Transformation) ซึง่มบีทบำทในกำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำงๆ  เช่น โครงกำรก�ำหนดวสิยัทศัน์ โครงกำรระบบบรหิำร
ผลงำน โครงกำรจัดท�ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร โครงกำรประเมินผลแบบ 360 องศำและ โครงกำรพัฒนำผู้บริหำร เป็นต้น

คุณพงศ์ธิดำยังมีประสบกำรณ์ในภำควิชำกำร 10 ปี โดยเคยเป็นอำจำรย์ประจ�ำ มหำวิทยำลัยรังสิตและอำจำรย์พิเศษ
ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ทั้งยังเป็นผู้บรรยำยแก่หน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนในเรื่องกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำวิทยำกร กำรให้บริกำรและทักษะกำรน�ำเสนอ นอกจำกนี้คุณพงศ์ธิดำยังเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งด้ำนกำรบริหำรโดยเป็นผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักอธิกำรบดีและหัวหน้ำภำควิชำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรังสิตอีกด้วย

คุณอุดม สว่างจิต
Chief Executive Officer & Partner - บริษัท เอซีไอ คอนซัลแท็นซ์ จ�ำกัด

คุณพงศ์ธิดา เกษมสิน 
Vice President & Partner - บริษัท เอซีไอ คอนซัลแท็นซ์ จ�ำกัด
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ดร.ดวงทิพย์ ได้เคยเข้ำรับรำชกำรใช้ทุนรัฐบำล โดยท�ำงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์ในกระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร และเคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองผู้แทนถำวรไทยประจ�ำองค์กำรยูเนสโก หัวหน้ำคณะผู้แทนประเทศไทย 
ในกำรประชุมที่ต่ำงประเทศหลำยครั้ง และเป็นผู้เจรจำหลักด้ำน E-commerce ในกำรประชุมร่วมกำรค้ำเสรีไทย-สหรัฐอเมริกำ 
ด้วยควำมเชี่ยวชำญด้ำนภำษำของท่ำน จึงท�ำให้ ดร.ดวงทิพย์รับงำนเป็นผู้ประกำศข่ำวและผู้ผลิตรำยกำรภำคภำษำอังกฤษ 
และเป็นอำจำรย์พเิศษ ณ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ซึง่ท่ำนยงัได้ท�ำงำนเป็นบรรณำธกิำรให้กบัส�ำนกังำนเสรมิสร้ำงเอกลกัษณ์
ของชำติ และส�ำนักรำชเลขำธิกำรฯ อีกด้วย นอกจำกนี้ ท่ำนยังมีประสบกำรณ์ และเป็นที่ยอมรับในด้ำนกำรเป็นล่ำมแปลในกำร
ประชมุสมัมนำนำนำชำตใินหลำยๆ โอกำส ซึง่ท่ำนได้เข้ำเป็นสมำชกิผูก่้อตัง้และเป็นนำยกสมำคมล่ำมกำรประชมุในประเทศไทยคนแรก  
อกีทัง้ท่ำนยงัรบัเป็นวทิยำกรจดัอบรม และเป็นทีป่รกึษำด้ำนภำษำและวเิทศสมัพนัธ์ให้กบัหลำยๆหน่วยงำน เช่น ส�ำนกังำนทรพัย์สนิ
ส่วนพระมหำกษัตริย์ ส�ำนักงำนศำลปกครอง และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ หรือเนคเทค เป็นต้น

คุณพรทิพย์เป็นผู้ก่อตั้งและประธำนบริษัทของกลุ่มบริษัทแพคริม ให้บริกำรด้ำนงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดย
กลุ่มบริษัทแพคริมได้รับควำมไว้วำงใจจำก Franklin Covey, U.S.A ซึ่งเป็นผู้น�ำด้ำนกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำของโลก
ให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตำมมำด้วยสถำบันอ่ืนๆที่เป็นผู้เชี่ยวชำญของโลกในด้ำนต่ำงๆ นอกจำก
นี้ คุณพรทิพย์ได ้รับรำงวัล “นักธุรกิจหญิงแห่งปี” สำขำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ในปี 1998 อีกด้วย

คุณพรทิพย์ด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษำมำกว่ำ 20 ปี และมีประสบกำรณ์ในกำรให้ค�ำปรึกษำกับองค์กรชั้นน�ำของ
ประเทศไทยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและกำรสร้ำงภำวะผู ้น�ำ รวมถึงกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงและยก
ระดับควำมมีประสิทธิผลขององค์กร คุณพรทิพย์ เป ็นที่ปรึกษำอำวุ โส เป ็นโค ้ช และเป ็นวิทยำกรผู ้ เชี่ยวชำญใน
หลำยหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำของแพคริม เพื่อช่วยสร้ำงผู ้น�ำที่ เป ็นเลิศในกำรสร้ำงควำมส�ำเร็จแบบยั่งยืน

ดร.ดวงทิพย์ สุรินทาธิป

คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ 
ประธำนบริหำรและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทแพคริม
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2525   - เข้ำรับรำชกำรครั้งแรกที่กองกำรเมืองต่ำงประเทศ ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
2527   - ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กำรทูต ก่อนมำรับรำชกำรที่กองนโยบำยและวำงแผน  
    ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
2529 - 34  - ได้ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรของรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
    (นำยอรุณ ภำณุพงศ์) และของปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (ม.ร.ว.เกษมสโมสร เกษมศรี)
2534 - 35  - ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
2535   - ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่กำรทูต 7 และรักษำรำชกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรกองหนังสือพิมพ์  
    (กองกำรสื่อมวลชนในปัจจุบัน) 
2538 - 39  - ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรกองนโยบำยและวำงแผน พร้อมกับปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยเลขำนุกำร  
    ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (ม.ร.ว. เกษมสโมสร เกษมศรี) 
2540 - 43  - ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรกองอเมริกำเหนือ กรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้ 
2543   - ได้รับเลื่อนเป็นนักบริหำรระดับสูงในต�ำแหน่งรองอธิบดีกรมสำรนิเทศ พร้อมกับปฏิบัติหน้ำที ่
    รองโฆษกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
2545   - ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิบดี กรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้
2546   - ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรสถำบันกำรต่ำงประเทศ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง  
2548   - ด�ำรงต�ำแหน่งอัครรำชทูต (เจ้ำหน้ำที่กำรทูต 9) ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง  
    กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และช่วยรำชกำรส�ำนักงำนรัฐมนตรี 
2550   - ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักจัดหำและบริหำรทรัพย์สิน และดูแลกองบรรณสำรและห้องสมุด
2552   - ด�ำรงต�ำแหน่งเอกอัครรำชทูตประจ�ำกระทรวง ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง 

ในส่วนของรำชกำรพิเศษที่ส�ำคัญนั้น เคยได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรฝ่ำยไทยในมูลนิธิกำรศึกษำ 
ไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) อนุกรรมกำรเกี่ยวกับคุณวุฒิของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (กพอ.) 
และอนุกรรมกำรพจิำรณำคณุวฒิุผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำจำกต่ำงประเทศของคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (กกอ.) 
นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมำ นอกจำกนั้น ยังได้รับเชิญเป็นวิทยำกรพิเศษในกำรฝึกอบรมของหน่วยรำชกำรต่ำง ๆ  เป็นประจ�ำ

ท่านอิศร  ปกมนตรี
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ทานสามารถลงทะเบียนสำรองท่ีนั่งได 3 ชองทาง โดยกรอกรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน
ในแบบตอบรับเขารวมการฝกอบรมน้ีแลวสงมาที่ (ในชองทางใดชองทางหน่ึง)
1. ทางโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข 0 2656 9322 หรือ
2. ทางอีเมลคือ  ses_cs@ocsc.go.th หรือ
3. กรอกรายละเอียดทางเว็บไซตที่ลิงค www.apm.co.th/ocscregistration

หากมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โปรดประสานงานไดโดยตรงท่ี
คุณวรวรรณ ตินะลา (กระแต) หรือคุณกนกพร วิริยะโพธิ์ชัย (บวย)

โทรศัพท 090 949 9292 และ 083 051 0312


