
ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รผก. 14 ผวก.

2 นายฤทธิกา สุภารัตน์ รผบ. 14 ผวก.

3 นายรณชิต แย้มสอาด ทปษ 14 ผวก.

4 นายสุชิน ศศิประภากุล ผชก.1 13 ผวก.

5 นางณฐมณ บุนนาค ผชก.3 และ รก.รผง. 13 ผวก.

6 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผชก.4 13 ผวก.

7 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผชก.5 และ รก.รผว. 13 ผวก.

8 นายวิทยา พันธ์ุมงคล ผชก.6 และ รก.รผป. 13 ผวก.

9 นายธันวา อาธารมาศ ผอ.ฝกม. 12 ฝกม.

10 น.ส.จิรนันท์ วรจักร ผอ.ฝชง. 12 ฝชง.

11 นายสมคิด ลีลิตธรรม ผอ.ฝทท. 12 ฝทท.

12 น.ส.บุษกร อยู่สุข ผอ.ฝนย. 12 ฝนย.

13 นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ ผอ.ฝบก.1 12 ฝบก.1

14 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผอ.ฝพค. 12 ฝพค.

15 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผอ.ฝพพ. 12 ฝพพ.

16 นายธีระพล อดิสร ผอ.ฝรฟ. 12 ฝรฟ.

17 นายกิตติกร ตันเปาว์ ผอ.ฝวส. 12 ฝวส.

18 นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ ผอ.สตส. 12 สตส.

19 นายสมประสงค์ สัตยมัลลี ผอ.สธด. 12 สธด.

20 นายทวิช พ่ึงตน ผอ.สธร. และ รก.ผอ.ฝจบ. 12 สธร.

21 น.ส.สิริธิดา ธรรมกุล ผอ.สผว. 12 สผว.

ชื่อ - นามสกุล

เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 รฟม.

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา The 7 Habits of Highly Effective People

วันท่ี 1 และ 8 มีนาคม 2562



หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา The 7 Habits of Highly Effective People 
 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นตัว
ผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุผลที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ผู้บริหารต้องเตรียมตนเอง
ให้พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยต้องมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการ
บริหารงานและทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายที่รัฐบาลกําหนด  

จากความสําคัญดังกล่าวจึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นํา โดยมุ่งเน้นความสําคัญของ
นวัตกรรม การสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรทั้งในด้าน
ความเป็นผู้นํา ความมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งให้สอดคล้องตามแนวทางของ SEPA 
 
วัตถุประสงค์  

• เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารองค์กรทั้งในด้านความเป็นผู้นําให้สามารถนําพาองค์กรสู่จุดหมาย
ที่กําหนด 

• เพ่ือช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นแบบอย่างในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างการยอมรับในความเป็นผู้นํา 
• เพ่ือแก้ไขปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในเชิงบวก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
• เพ่ือสามารถลดวิกฤติการณ์ในการทํางานด้วยการมีทิศทางที่ชัดเจนและการบริหารเวลาที่มี

ประสิทธิผล 
• เพ่ือช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจในระดับสูง สามารถบรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสื่อสารที่มี 

ประสิทธิผลเป็นการลดความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นและส่งเสริมความเข้าใจในทีมงานมากข้ึน 
• เพ่ือสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีม โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพและเห็นคุณค่าของความ

แตกต่างในแต่ละบุคคล 
• เพ่ือสร้างความมีประสิทธิผลมากขึ้นทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงาน 
• เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้นําหลักการของ 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง มาพัฒนาภําวะผู้นําของ

ตนเองสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน เป็นการเสริมสร้างภาวะผู้นําระดับบุคคล (Personal Leadership) และ
ภาวะผู้นําระหว่างบุคคล (Interpersonal Leadership)  
 
เนื้อหาหลักสูตร 

• หลักการและกรอบแนวคิด 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง Signature Edition 4.0 
• Be Proactive สร้างจิตสํานึกในความรับผิดชอบ และกล้าเป็นผู้ริเริ่มกระทําสิ่งดีงาม 
• Being with the end in mild เรียนรู้การสร้างวิสัยทัศน์ และปณิธานส่วนตน 
• Put first things first การบริหารเวลา และดําเนินชีวิตอย่างมีวินัย 



• Think win-win กรอบแนวคิดแบบชนะ-ชนะ จุดเริ่มต้นของการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิผล 

• Seek first to understand then to be understood พัฒนาทักษะการฟังผู้อ่ืนอย่างจริงใจ เพ่ือความ
เข้าใจที่นําไปสู่ความร่วมมือที่แท้จริง 

• Synergize ยอมรับความแตกต่างที่สามารถประสานกันเพ่ือผลลัพธ์ที่เหนือกว่า 
• Sharpen the saw พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองใน 4 มิติ สิติปัญญา จิตวิญญาณ ร่างและจิตใจ 

เพ่ือสมดุลของชีวิต 
 
วิทยากร 
 นางพรทิพย์  อัยยิมาพันธ์ ประธานบริหารและผู้ก่อต้ังกลุ่มบริษัทแพคริม (CEO) มีประสบการณ์ใน
การเป็นที่ปรึกษากว่า 20 ปี ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสร้างภาวะผู้นําให้กับองค์กรช้ันนําของ
ประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้บริหารระดับสูง 
 
กลุ่มเป้าหมาย  

พนักงานระดับผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ระดับ 12 ขึ้นไป) ยกเว้นผู้ที่ต้องพ้นจาก
ตําแหน่งหน้าที่ หรือมีระยะเวลาปฏิบัติงานเหลืออยู่ไม่ถึง 1 ปี ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ตามมติ 
ครม. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมของ
หน่วยงานต่างๆ) 

 
จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 จํานวน 21 คน 
 
วิธีการฝึกอบรม   
 ดําเนินการอบรมด้วยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพ่ือมุ่งผลลัพธ์การนําไปใช้จริง โดย
วิทยากร (Facilitator) เป็นผู้บรรยายเน้ือหาและหลักการสลับกับวีดีทัศน์ รวมถึงให้ผู้เข้ารับการอบรมวิเคราะห์
ข้อมูลจากกรณีศึกษา ระดมสมอง และแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน เพ่ือสามารถนําหลักการไปปรับใช้กับ
ภารกิจหลัก 
 
ระยะเวลาและสถานท่ี 

วันศุกร์ที่ 1 และวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 
  



กําหนดการฝึกอบรม 
เวลา กําหนดการ 

วันที ่1 มีนาคม 2562 
09.00 น. – 09.05 น.  

 
กล่าวเปิดการอบรม  

09.05 น. – 12.00 น.  หลักการพืน้ฐาน  
หลักการและกรอบแนวคิด 7 อุปนิสัยของผูม้ีประสิทธิผลสงู Signature 
Edition 4.0  
อุปนิสัยที ่1: Be Proactive สร้างจิตสํานึกในความรับผิดชอบ และกล้า
เป็นผู้ริเริ่มกระทําสิ่งดีงาม 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 16.00 น. อุปนิสัยที ่2: Being with the end in mild เรียนรู้การสร้างวิสัยทัศน์ 

และปณิธานสว่นตนตน 
อุปนิสัยที ่3: Put first things first การบริหารเวลา และดําเนินชีวิตอย่าง
มีวินัย 

วันที ่8 มีนาคม 2562 
09.00 น. – 12.00 น. 

 
อุปนิสัยที ่4: Think win-win กรอบแนวคดิแบบชนะ-ชนะ จุดเริ่มต้นของ
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิผล 
อุปนิสัยที่ 5: Seek first to understand then to be understood 
พัฒนาทักษะการฟังผู้อ่ืนอย่างจริงใจ เพ่ือความเข้าใจที่นําไปสู่ความร่วมมือ
ที่แท้จริง 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.45 น. อุปนิสัยที ่6: Synergize ยอมรับความแตกต่างที่สามารถประสานกันเพ่ือ
ผลลัพธ์ที่เหนือกว่า 
อุปนิสัยที่ 7: Sharpen the saw พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองใน 4 มิติ สติิ
ปัญญา จิตวิญญาณ ร่างและจิตใจ เพ่ือสมดุลของชีวิต 

15.45 น. – 16.00 น. ทดสอบความรู้ Post test  

** หมายเหตุ :  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
พักเบรกระหว่างเวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น. 

 

  



 
การประเมินผลการฝึกอบรม 
 - ประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรม (Reaction Evaluation) โดยแบบสอบถาม เพ่ือวัดระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าอบรม  

- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) โดยแบบทดสอบ หลังการฝึกอบรม เพ่ือวัดระดับ
ความรู้ของผู้เข้าอบรม 

 
เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 

 -  ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด  
 -  ผู้เข้าอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post-test ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
 
งบประมาณ 

(1) ค่าดําเนินการจัดฝึกอบรม  561,750 บาท  
(2) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม      16,800 บาท 
 รวมค่าใช้จ่าย   578,550 บาท 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 1224/ 1213 
 
ผู้ประสานงานหลักสูตร 
 น.ส.อชิรญา  สายวิจิตร พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนา
บุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 1213 
 


