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ส่วนที่ 1 ข้อมูลและกําหนดการหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร  ผู้นําองค์กรยุค 4.0 (Innovative Leadership) 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้นําที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการทํางาน 
2. เพ่ือให้ได้รับความรู้ หลักการแนวคิด และทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สําคัญในการกําหนดกลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์สมัยใหม่ 
3. เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นอันจะนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างผู้เข้าอบรมจากส่วนงานต่างๆ และจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป จํานวน 28 คน 
 
วันเวลาและสถานที่อบรม 
1. ภาควิชาการ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม. 
กําหนดบรรยายในวันที ่25 สงิหาคม 2560 และวันที ่26 สงิหาคม 2560 
 
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุม 2 รฟม.

เวลา กําหนดการ
09.00 น. – 09.05 น.  กล่าวรายงานการอบรม  

09.05 น. – 12.00 น.  หัวข้อ บทบาทความรับผิดชอบของผู้บริหารยุคใหม่ 
โดย รศ.ดร.อนันต์ชัย  คงจันทร์ 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ ความท้าทายด้านทุนมนุษย์ 
โดย อาจารย์อาวุธ  วรรณวงศ์ 

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 รฟม.

09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ สร้างความเติบโตให้กับองค์กรด้วยนวัตกรรม 
โดย ดร.เดชรัตน์  สัมฤทธิ์ 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ การบริหารในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
โดย ศ.ดร.ก้องกิติ  พูสวัสด์ิ 

16.00 น. – 16.30 น. ทดสอบ Post – test 

16.30 น. – 17.00 น. ชี้แจงกําหนดการเดินทางศึกษาดูงาน 
โดย เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิทยากรการจัดการ 
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วันเวลาและสถานที่อบรม (ต่อ) 
2. ภาคศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม ่– เชียงราย 
รุ่นที ่1 วันที ่29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 จํานวน 14 คน (รวมผู้ประสานงาน 1 คน) 
รุ่นที ่2 วันที ่5 – 8 กนัยายน 2560 จํานวน 16 คน (รวมผูป้ระสานงาน 1 คน) 
 
วันท่ี 1 

เวลา กําหนดการ
05.00 น. รถออกจากหน้าอาคาร 1 รฟม.  

05.30 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง  

07.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Airasia เท่ียวบิน FD 3437 ไปจังหวัดเชียงใหม่ 

08.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

10.30 น.  ฟังการบรรยาย ระบบการจราจรและการขนส่งสาธารณะ ในเทศบาลนครเชียงใหม่  
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://eng.cmu.ac.th/site/) 

12.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารศิริปันนา 

14.00 น.  ศึกษาดูงาน ตามแนวสายทางระบบขนส่งมวลชน นครเชียงใหม่ 

16.00 น.  ทัศนศึกษาพระธาตุดอยสุเทพ 

18.00 น.  พักรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านกาแล 

19.30 น. เข้าท่ีพัก ณ โรงแรม Kantary Hills Chiangmai 
(http://www.kantarycollection.com/kantaryhills-chiangmai/)  

วันท่ี 2  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  

09.30 น. ศึกษาดูงาน ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและควบคุมการผลิต  
ณ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จํากัด (http://cmb.boonrawd.co.th) 

12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเจียท้งเฮง 

14.00 น.  ศึกษาดูงาน ด้านนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาพลังงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://www.cmu.ac.th/organize_info.php?orgid=39) 

18.00 น.  พักรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม Kantary Hills Chiangmai 

19.30 น. เข้าท่ีพัก ณ โรงแรม Kantary Hills Chiangmai 
(http://www.kantarycollection.com/kantaryhills-chiangmai/) 
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วันเวลาและสถานที่อบรม (ต่อ) 
 
วันท่ี 3 

เวลา กําหนดการ
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า  

08.30 น. ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และ
ศูนย์สาธิตและสง่เสริมงานศลิปาชีพฯ ภาคเหนือ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ติ๋มซํา) ณ โรงแรมดาราเทวี 

13.30 น.  เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย 

16.00 น. ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านภูภิรมย์ 

20.30 น. เข้าท่ีพัก ณ โรงแรม A-STAR PHULARE VALLEY CHIANG RAI 

วันท่ี 4 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า 

09.00 น. ศึกษาดูงาน ด้านนวัตกรรมท่ีสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ณ สํานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
และพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

11.00 น.  สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขรัวศิลป 

13.30 น.  ทัศนศึกษา ณ วัดร่องเสือเต้น   

16.45 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินเชียงราย  

18.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบิน DD8723 

19.40 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

 
หลักเกณฑ์การผ่านฝึกอบรม 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่หลกัสูตรกําหนด (ไม่ตํ่ากว่า 8.5 ช่ัวโมง) 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post – test ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 จากค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความรู้โดยรวม 

 
ผู้ดําเนินการ 
สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด ร่วมกับ  
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
ผู้จัดทําสรุปรายงานการฝึกอบรม 
นางสาวชวนพร ลอยชูศักด์ิ พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สังกัด พบ.กพร.ฝทบ. 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
2.1 สรุปประเมินผลการฝึกอบรม ภาควิชาการ 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย  

6 

 

 
การประเมินผลวิทยากร 
ความพึงพอใจต่อการบรรยายของวิทยากรด้านต่าง ๆ ในภาพรวม (จํานวน 4 หัวข้อ) สรุปดังน้ี 
1. หัวข้อ บทบาทความรับผิดชอบของผู้บริหารยุคใหม ่ โดย รศ.ดร.อนันต์ชัย  คงจันทร์ 
2. หัวข้อ ความท้าทายด้านทุนมนุษย์   โดย  อาจารย์อาวุธ  วรรณวงศ์ 
3. หัวข้อ สร้างความเติบโตให้กับองค์กรด้วยนวัตกรรม โดย  ดร.เดชรัตน์  สัมฤทธ์ิ 
4. หัวข้อ การบริหารในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดย  ศ.ดร.ก้องกิติ  พูสวัสด์ิ 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการบรรยาย  

 วิทยากร 
หัวข้อ 1 2 3 4

1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม 4.14 4.19 4.32 4.58 

2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.19 4.29 4.32 4.74 

3. การถาม – ตอบชัดเจน 3.86 4.29 4.16 4.63 

4. การใช้สื่อการสอน (แผ่นใส สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ) 4.10 4.05 4.21 4.68 

5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจย่ิงข้ึน 4.05 4.05 4.16 4.68 

ค่าเฉลี่ย 4.06 4.17 4.23 4.66 

  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร 

 วิทยากร 
หัวข้อ 1 2 3 4

1. เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม 4.05 4.19 4.37 4.58 

2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 4.05 4.10 4.21 4.58 

3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม 4.05 3.95 4.00 4.42 

ค่าเฉลี่ย 4.05 4.04 4.19 4.52 

ระดับคะแนน ความหมาย 

1.00 – 1.50 น้อยท่ีสุด 

1.51 – 2.50 น้อย 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

3.51 – 4.50 มาก 

4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 
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การประเมินผลวิทยากร (ต่อ) 
ส่วนที่ 3 ความรู้ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

 วิทยากร 
หัวข้อ 1 2 3 4

1. ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้ 3.10 4.19 3.05 3.11 

2. หลังการอบรม ท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี้ 3.95 4.10 4.00 4.00 

3. ความรู้จากการอบรมนําไปปฏิบัติในการทํางาน 4.14 3.95 4.14 4.53 

ค่าเฉลี่ย 3.73 4.08 3.73 3.88 

 
ตารางสรุปความพึงพอใจต่อภาควิชาการโดยภาพรวม 

 

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

หวัข้อ 1 หวัข้อ 2 หวัข้อ 3 หวัข้อ 4

ความพงึพอใจโดยรวม

4.35 

4.05 
4.09 

4.28 

 
 
อันดับ 1 หัวขอ้ การบริหารในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์           โดย  ศ.ดร.ก้องกิติ  พูสวัสด์ิ   มคีะแนนเฉลีย่ 4.35 
อันดับ 2 หัวข้อ บทบาทความรับผิดชอบของผู้บริหารยุคใหม่     โดย รศ.ดร.อนันต์ชัย  คงจันทร์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 
อันดับ 3 หัวข้อ ความท้าทายด้านทุนมนุษย์                       โดย  อาจารย์อาวุธ  วรรณวงศ์ มีคะแนนเฉล่ีย 4.09 
อันดับ 4 หัวขอ้ สร้างความเติบโตให้กับองค์กรด้วยนวัตกรรม โดย  ดร.เดชรัตน์  สัมฤทธ์ิ    มีคะแนนเฉล่ีย 4.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 



         รายงานหลักสูตร ผู้นําองค์กรยุค 4.0 ( innovative leadership ) 

8 

 

2.2 สรปุประเมินผลการฝึกอบรม ภาคศึกษาดูงาน 
ทีมงานได้ทําการสรุปประเมินผลความพึงพอใจหลังการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย – เชียงใหม่  

จากแบบประเมินผลฯ ที่ได้จากผู้เข้าร่วมเดินทางศึกษาดูงาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 
จํานวน 13 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 จํานวน 13 คน รวม 26 คน ดังน้ี 

 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน 

สถานท่ีศึกษาดูงาน 
ค่าเฉล่ีย 

รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 4.77 4.23 

2. บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรซ จํากัด 5.00 4.77 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ม.เชียงใหม่ 3.69 3.46 

4. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริม
งานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ 

4.46 4.31 

5. สํานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ม.แม่ฟ้าหลวง 4.31 4.38 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการประสานงาน 

สถานท่ีศึกษาดูงาน 
ค่าเฉล่ีย 

รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 

1. บริษัท ทริส คอร์เปอเรชั่น จํากัด 4.31 4.31 

2. พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 4.85 4.69 

 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อท่ีพัก 

สถานท่ีศึกษาดูงาน 
ค่าเฉล่ีย 

รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 

1. โรงแรมแคนทาร่ี ฮิลล์ (คืนท่ี 1 - 2) 4.92 4.92 

2. โรงแรม A-Star Phulare Valley (คืนท่ี 3) 4.54 3.92 

 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจอื่น ๆ 

สถานท่ีศึกษาดูงาน 
ค่าเฉล่ีย 

รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 

1. อาหาร (ในภาพรวม) 4.85 4.31 

2. ความเหมาะสมของรถตู้ 4.54 4.31 

3. ภาพรวมการศึกษาดูงาน 4.77 4.54 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.46 4.00 
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2.2 สรปุประเมินผลการฝึกอบรม ภาคศึกษาดูงาน (ต่อ) 
ส่วนที่ 5  

 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมประทับใจต่อการเดินทางไปศึกษาดูงานในคร้ังนี้ 
- ประทับใจที่พัก และร้านอาหาร     (จํานวน 2 คน) 
- ประทับใจการเดินทางไปเชียงใหม่ – เชียงราย   (จํานวน 1 คน) 
- เจ้าหน้าที่ใส่ใจมาก       (จํานวน 1 คน) 
- สร้างแรงกระตุ้นในการกลับไปทํางานให้ดีขึ้น    (จํานวน 1 คน) 
- ประทับใจ การที่สามารถรักษากําหนดการดูงานไว้ได้ครบถ้วน  (จํานวน 1 คน) 
  และการดูงานทุกที่มีการ participate แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึก  
  นับเป็นตัวอย่างการดูงานที่ดี       
- ประทับใจสถานที่ด้านวัฒนธรรม     (จํานวน 1 คน) 

 สิ่งที่ท่านไม่ประทับใจต่อการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
- ใช้เวลากับการเดินทางมาก      (จํานวน 1 คน) 

 ข้อเสนอแนะ 
- จัดให้กระชับ        (จํานวน 1 คน) 
- ปรับปรุงเวลาในการสนทนากลุ่ม      (จํานวน 1 คน) 
- เชิญบุคคล ตัวอย่างด้านนวัตกรรม มาแสดงปาฐกถา   (จํานวน 1 คน) 
- บริษัท ทริส ควรให้ข้อมูลหน่วยงานที่เราไปดูงานมากกว่าน้ี  
  เพราะบางแห่งดูเหมือนจะไม่ทราบว่าเราเป็นใคร และอยากเรียนรู้เรื่องอะไร (จํานวน 1 คน) 
- ควรจัดสัมมนาระหว่างพนักงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ  (จํานวน 1 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         รายงานหลักสูตร ผู้นําองค์กรยุค 4.0 ( innovative leadership ) 

2.2 สรปุประเมินผลการฝึกอบรม ภาคศึกษาดูงาน (ต่อ) 
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3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

สว่นท่ี 1 สว่นท่ี 2 สว่นท่ี 3 สว่นท่ี 4 ภาพรวม

รุ่นท่ี 1

รุ่นท่ี 2

4.65
4.6

4.294.29

4.73

4.58

4.45

4.23 4.5 

4.12

สรุป  

อันดับ 1 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการประสานงาน 

อันดับ 2 ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจอ่ืน ๆ 

อันดับ 3 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อที่พัก 

อันดับ 4 ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน 

การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evalustion) 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลลัพธ์   : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 85.40 ☺ 
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และสรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) 
หลักเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดดา้นการพัฒนาบคุลากร 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
(ไม่ตํ่ากว่า 8.5 ช่ัวโมง) 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post – test ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 จากค่าเฉลี่ย 
ผลการทดสอบความรู้โดยรวม 
ทีมงานได้ทําการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) หลังการฝึกอบรม โดยแบบทดสอบ Post-test มีคะแนนเต็ม 40 
คะแนน สรุปดังน้ี 

 ภาควิชาการ ผู้เข้าอบรมจํานวน 28 คน 
 -  การประเมินผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ใน
ภาพรวมค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.41 
 -  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post – test ไม่ตํ่ากว่า 17 คะแนน (ไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 70 จากค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความรู้โดยรวม 25 คะแนน) 
 

ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา
(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบPost-test 

(40 คะแนน) 
ผลการฝึกอบรม 

1 นายฤทธิกา สุภารัตน์ 100 26 ผ่าน 

2 นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ 100 19 ผ่าน 

3 น.ส.บุษกร อยู่สุข 100 25 ผ่าน 

4 นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ 100 26 ผ่าน 

5 นายสมประสงค์ สัตยมัลลี 100 31 ผ่าน 

6 นายอดุลย์เวทย์ จิตรประเสริฐ 100 21 ผ่าน 

7 นายพงษ์ศักด์ิ เวชสิทธ์ิ 100 34 ผ่าน 

8 พ.ต.ท.อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์ 50 0 (ไม่สอบ) ไม่ผ่าน 

9 นายรณชิต แย้มสอาด 100 25 ผ่าน 

10 นางณฐมณ บุนนาค 100 33 ผ่าน 

11 นายวีรพงศ์ พัฒนะพันธุ์ 100 25 ผ่าน 

12 นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ 100 17 ผ่าน 

13 นายสมคิด ลีลิตธรรม 100 28 ผ่าน 

14 นายสุชิน ศศิประภากุล 100 25 ผ่าน 

15 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ 100 25 ผ่าน 

16 น.ส.สิริธิดา ธรรมกุล 100 23 ผ่าน 

17 นายกิตติกร ตันเปาว์ 100 22 ผ่าน 

18 นายธันวา อาธารมาศ 100 25 ผ่าน 
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ระยะเวลา ผลการทดสอบPost-test 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ผลการฝึกอบรม 

(ร้อยละ) (40 คะแนน) 

19 นางพวงหยก บุญถนอม 100 27 ผ่าน 

20 นายทวิช พ่ึงตน 100 26 ผ่าน 

21 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ 100 24 ผ่าน 

22 นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล 100 23 ผ่าน 

23 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข 100 23 ผ่าน 

24 นายวิทยา พันธุ์มงคล 100 27 ผ่าน 

25 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี 100 24 ผ่าน 

26 นายถนอม รัตนเศรษฐ 100 19 ผ่าน 

27 น.ส.จิรนันท์ วรจักร 100 25 ผ่าน 

28 นายธีระพล อดิสร 100 26 ผ่าน 

คะแนนเฉลี่ย    25  

   คิดเป็นร้อยละ 62.41  

 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 28 คน เข้าอบรม จํานวน 28 คน คดิเปน็ร้อยละ 100 

ผู้เขา้อบรม 28 คน ผา่นหลกัเกณฑ์ จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 96.42 

การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 

ผลลัพธ์   : ร้อยละ 96.42 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ☺ 
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ส่วนที่ 4 สรุปข้อมูลจากการฝึกอบรม 
4.1 ภาควิชาการ 
1. หัวข้อ บทบาทความรับผิดชอบของผู้บริหารยุคใหม่ โดย รศ.ดร.อนันต์ชัย  คงจันทร์ 
องค์กรสมรรถนะสูงคืออะไร 

 องค์กรที่ต้องการการส่งเสริมจากผู้นํา ต้องสร้างความเช่ือและวัฒนธรรมองค์กร  
องค์ประกอบที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จในการเป็นองค์สมรรถนะสูง 

 ประสิทธิภาพของผู้นําและการจัดการองค์กร 

 การเปิดกว้างและเน้นการลงมือทํา 

 ประสิทธิภาพของพนักงาน 

 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีสมรรถนะสูง อยากให้พนักงานโดดเด่นในด้านใด ต้องใช้การปลูกฝัง  
หล่อหลอมให้เกิดการคิด 

คุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพ 

 ผู้นําต้องขับเคลื่อนเรื่องของความต้องการ ความเร่งด่วน ต้องผลักดันเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดผลลัพธ์ 

 การออกแบบโครงสร้าง ความรับผิดชอบ 

 ความสามารถเฉพาะบุคคล ต้องสอดคล้องกับความต้องการ 

 สร้าง Teamwork 

 ความรับผิดชอบ 

 มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

 ปรับเปลี่ยนการจัดการองค์กร 
แนวคิดในการบริหารคน 

 การบริหารงาน คือการบริหารคน 

 ให้ความสําคัญกับระบบ และการปฏิบัติจริง 

 พันธกิจ คือ สิ่งที่ทําให้องค์กรคงอยู่ได้ 
ทําอย่างไรจึงจะเป็นผู้นําองค์กรสมรรถนะสูง 

 เปิดกว้าง กล้าพูด และแสดงความคิดเห็น 

 เปลี่ยนแปลงอย่างสมเหตุสมผล ต้องบอกว่าอะไรดี อะไรไม่ดี 

 กล้าคิดนอกกรอบ เรียนรู้ 

 ต้องเป็นต้นแบบได้ 
การสร้างความผูกพัน 

 มีแนวทางที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีการมอบอํานาจ การให้รางวัลและให้การยอมรับ 
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1. หัวข้อ บทบาทความรับผิดชอบของผู้บริหารยุคใหม่ โดย รศ.ดร.อนันต์ชัย  คงจันทร์ (ต่อ) 
คุณลักษณะของผู้นํา 

 มีแรงจูงใจ มีกําลัง มีความมั่นใจ มีทักษะด้านสังคม ไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน เอาใจใส่ 

 มีการจัดการตนเองได้อย่างดี สร้างความตระหนัก 

 มีวิสัยทัศน์ สร้างข้อตกลงร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

ผู้บริหารต้องทําให้ทุนมนุษย์มีความคุ้มค่า รับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง 
ปรับเปลี่ยนการจ้างงานจากพนักงานประจําเป็นพนักงานสัญญาจ้าง เพ่ือสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่าโดยวัดจากมูลค่าของสิ่งที่ต้องส่งมอบให้แก่พนักงานน้ัน ๆ การคิดนอกกรอบ ดูที่ผลลัพธ์ให้
มากข้ึน มิใช่เน้นที่กระบวนการเพียงอย่างเดียว ให้ความสําคัญกับการจัดการทุนมนุษย์ เน้นฝึกอบรมด้านที่
พนักงานถนัด จะนําไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ สร้างให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร วางแผนสิ่งที่ต้องการให้
เป็นผลลัพธ์ หากทําให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรจะส่งผลให้พวกเขาทํางานได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
เหตุใดเราจึงต้องนํานวัตกรรมมาใช้  

เน่ืองจากนวัตกรรมเป็นมูลค่า หากนวัตกรรมได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น จะทําให้แสวงหา
ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม ทําให้เกิดประสิทธิผลในการทํางานเพ่ิมขึ้น  

 
กลไกของนวัตกรรม 

 กระบวนการนํานวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ผลิตภัณฑ์ที่มาจากนวัตกรรม 

 นวัตกรรมทางสังคม ธุรกิจ และองค์กรแห่งนวัตกรรม 
โครงสร้างองค์กร 

 มีการจัดต้ังหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่สามารถบริหารจัดการด้านตนเอง เพ่ือทําให้มีอิสระใน
การจัดการและมีอํานาจในการปฏิบัติงาน 

 จัดต้ังหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลางการวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่รับผิดชอบเก่ียวกับ
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

คุณค่าของวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางาน 

 ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วม  

 สนับสนุน Teamwork 

 สร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการทํางาน สําหรับการเปลี่ยนแปลงความคิดและทําให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ 

 ให้คุณค่ากับความล้มเหลว เพ่ือเสาะหาวิธีแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. หัวข้อ ความท้าทายด้านทุนมนุษย์ โดย อาจารย์อาวุธ  วรรณวงศ์  
ความท้าทาย  
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 บุคลากรในองค์กรเป็นส่วนสําคัญและจําเป็นในความสําเร็จขององค์กร 

 การจัดการผลลัพธ์ เป็นทั้งกระบวนการและระบบ เป็นกระบวนการ
ในการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่ทําให้บุคลากรสามารถ
แสดงออกถึงความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการความสามารถพิเศษคืออะไร 

 เป็นยุทธศาสตร์และแผนดําเนินงานขององค์กรที่ทําให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

 เป็นการเปลี่ยนมุมมองจาก คําถามที่ว่า บุคลากรแต่ละคนเหมาะสมกับตําแหน่งนั้นหรือไม่ บุคลากร
เหล่าน้ันไม่เพียงเหมาะสมกับตําแหน่งแต่เหมาะกับองค์กร รวมไปถึงตําแหน่งในอนาคตด้วยหรือไม่ 

 ความสามารถขององค์กรในการจัดหาพนักงาน การรักษาบุคลากร และการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ 
กระบวนการจัดการความสามารถพิเศษ 

 วางแผน 

 รับสมัครบุคลากร 

 ประเมิน 

 พัฒนา 

 สร้างความผูกพัน 

 ดําเนินการ 
ความสามารถ 

 มักเช่ือมโยงกับการจัดการความสามารถพิเศษไว้กับการจัดการความสามารถพ้ืนฐาน 

 ช่วยจัดให้ทิศทางการดําเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 การจัดการความสามารถ เป็นสิ่งยืนยันคุณลักษณะและขีดความสามารถที่แสดงให้เห็นการ
จัดการศักยภาพของบุคลากร 

อะไรคือ ความเป็นผู้นํา 

 ผู้นําคือบุคลากรที่ทําในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้จัดการคือผู้ที่ทําให้สิ่งต่าง ๆ ถูกต้อง 

 ความเป็นผู้นําคือศิลปะของการที่เราทําให้คนอ่ืนทําในสิ่งที่เราต้องการให้สําเร็จโดยที่เขา
เหล่าน้ันต้องการท่ีจะทํามัน 

การสร้างความผูกพัน 

 ทําให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

 รักษาความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 มีการรักษาความสมดุลของเวลางานและเวลาส่วนตัว 

 จัดให้มีการพูดคุยระหว่างกัน 

มีการเลื่อนขั้นตําแหน่งงานอย่างชัดเจน  
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3. หัวข้อ สร้างความเติบโตให้กับองค์กรด้วยนวัตกรรม โดย  ดร.เดชรัตน์  สัมฤทธิ์ 
การขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านภูมิปัญญาองค์กรและ Innovative Leaders  
นวัตกรรม คืออะไร 
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 เป็นกระบวนการที่เริ่มความคิด การปฏิบัติที่ไม่เคยมีหรือดัดแปลง ปรับปรุง 
ลงมือประดิษฐ์ พัฒนาให้ดี เกิดผลลัพธ์เป็นนวัตกรรม ทําให้แสวงหา
ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคมจากความคิดหรือทําให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

 
ในการทํางานเพ่ิมขึ้น 

 ะดิษฐ์และการทําธุรกิจ 
ทําไมเราจ

กรรมเพ่ือเคลื่อนไปข้างหน้า นําสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นบทเรียนและพัฒนาสิ่ง

การให้ความส

พอใจ ความเช่ือถือ ความภักดี ความรู้สึกและประสบการณ์ของลูกค้าเป็นเครื่องมือ

คุณลักษ  

ปสู้นวัตกรรม มีการสื่อสาร เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

รู้วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ และกลยุทธ์นวัตกรรมจะต้อง

ันธ์กับกลยุทธ์ที่ส่งเสริมนวัตกรรมและมีความเฉพาะเจาะจง  

ีความเหมาะสมกับจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และ

ารถบริหารจัดการตนเองเพื่อทําให้มีอิสระในการจัดการ 

่วม เปิดโอกาส รับฟังความคิดเห็นหรือแนวคิดใหม่ ๆ  

่ ๆ รวมถึงกระบวนการ การตลาดและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 

นวัตกรรมคือ การรวมกันของสิ่งปร
ึงต้องการนวัตกรรม 

 เราสร้างนวัต
ใหม่ ๆ เพ่ือนําสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน 

ําคัญกับลูกค้า 

 ความพึง
นําเข้าที่สําคัญที่ทําให้เกิดนวัตกรรม  

ณะขององค์กรที่สร้างความเติบโตด้วยนวัตกรรม

 มีวิสัยทัศน์ร่วมและความตั้งใจที่จะมุ่งไ
และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมขององค์กร 

 สื่อสารและสร้างความชัดเจนในการรับ
มุ่งเน้นความสําคัญกับลูกค้า 

 เป้าหมายจะต้องมีความสัมพ
ระบุถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเก่ียวกับนวัตกรรมในระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ 
ระดับทีมงานและระดับบุคคล 

 องค์กรจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่ม
สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร สร้างโอกาสใหม่แบบเชิงรุกและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

 องค์กรต้องมีจุดมุ่งหมายด้านนวัตกรรม 

 มีการจัดต้ังหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่สาม

 มีโครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้  

 ทํางานแบบทีมข้ามสายงาน มีความหลากหลาย 

 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ โดยการให้มีส่วนร

 สร้างค่านิยมเรื่องการสร้างนวัตกรรม 

 พัฒนาความคิด หรือผลิตภัณฑ์ใหม

 สร้างบรรยากาศการทํางานเป็นทีม 

ให้คุณค่ากับความล้มเหลว  
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3. ้วยนวัตกรรม โดย  ดร.เดชรัตน์  สัมฤทธิ์ (ต่อ) 
่อ

ร และเน้นการสร้างนวัตกรรม  

คิดสร้างสรรค์ ให้

ัตกรรม ได้รับการกระตุ้นจากหลาย ๆ ด้าน 

ะมาณอย่างเพียงพอ 
แหล

ม่ 

มเทคโนโลยี 

 

ร 

การ 

หัวข้อ สร้างความเติบโตให้กับองค์กรด
คุณลักษณะขององค์กรที่สร้างความเติบโตด้วยนวัตกรรม (ต )  

 ผู้นําต้องมีความต้ังใจ มุ่งมัน ทุ่มเท ผลักดันให้องค์ก

 ผู้นําองค์กรต้องวางแผนและสร้างระบบ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการริเริ่ม ความ
เวลาและจัดหาพ้ืนที่ให้พนักงานในการสร้างนวัตกรรม ค้นหาความคิดใหม่ ๆ และมีส่วนร่วม
ในการสร้างนวัตกรรม 

 บุคลากรมีทักษะด้านนว

 มีทรัพยากรท่ีเพียงพอ มีการต้ังเป้าหมายการลงทุน และจัดสรรงบปร
่งที่มาของนวัตกรรม 

 ความรู้ให

 การหลอมรว

 การเกิดสิ่งที่ไม่ได้คาดหมาย

 การเปลี่ยนแปลงของประชาก

 การเปลี่ยนแปลงมุมมอง 

 ความต้องการของกระบวน
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4. หัวข้อ การบริหารในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดย ศ.ดร.ก้องกิติ  พูสวัสดิ์ 

 ความนําสมัย นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ที่ ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ 

ไรให้พวกเขาได้บ้าง 
แนวคิด 

 ปัจจุบัน มนุษย์ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของปัญหาแต่เป็นส่วนหน่ึงของการแก้ปัญหา  

กา

เห็นใจ ศึกษาและเรียนรู้ว่าลูกค้าคือใคร ต้องการอะไร  

 

 

 
อะไรคือ 4.0  

การเช่ือมต่อ ความทันสมัย ความเป็นเมืองและคนรุ่นใหม่ การรู้จักใช้เครื่องมือ 
ให้เหมาะสม ให้มองว่าคนเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ปัญหา ไม่ใช่มองว่าคน 
เป็นปัญหา การคิดต่างเป็นสิ่งสําคัญ เพราะหากทุกคนคิดเหมือนกันหมด ก็จะ 
ไม่เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  รู้จักลูกค้า รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร แล้วเราจะนําเสนออะ

 แก้ปัญหาจากสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจําวันก็สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ 
รออกแบบกระบวนการคิด 

 เข้าใจ เห็นอก

 กําหนดโครงสร้างการทํางานตามความต้องการของผู้ใช้ 

 ระดมความคิดสร้างแนวทางการแก้ปัญหา 

 สร้างสิ่งที่สื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ 

 ทดสอบความคิด ว่าใช้งานได้หรือไม่
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4.2 ภาคศึกษาดูงาน 
9 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 

ม ่
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

velopment การเติบโตของเมืองทุกทิศทาง 

ัดเชียงใหม่ Chiang 

ใหม่ แผน A และ B 
2. บร

บวนการผลิตและควบคมุการผลิต 

รพัฒนาอย่างย่ังยืน 

์ มีวินัย โดยมกีารให้แรงจูงใจ 

3. สถาบ

ด CMU Smart City-Clean Energy 

4. ศ พระราชดําริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ 

ก่เกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนทั่วทุกภูมิภาค 

5. ส

anagement Center (สร้างความตระหนัก ขอรับความคุ้มครอง  

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให

- ระบบการจราจรและการขนส่งสาธารณะ ใน
- ศึกษาดูงาน ตามแนวสายทางระบบขนส่งมวลชน นครเชียงใหม่ 

 ปัญหาการจราจร 

 Urban Sprawl De

 การศึกษาและจัดทําแผนแมบ่ทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหว
Mai Public Transit Master Plan (CMPMAP) 

 โครงข่ายทางเลือกระบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียง
ิษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จํากัด 

- นวัตกรรมการบริหารจัดการกระ

 Company Policy,  19 KPIs 

 มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือกา

 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค

 ผู้นําองค์กรเข้ามามีบทบาทและเป็น Role model 
ันวิจัยและพัฒนาพลงังานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- การบริหารจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน 

 มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอา

 เทคนิคแนวทางการจัดการพลังงานและการติดตามการใช้พลังงาน 

 Smart Grid ในการติดตามระบบต่างๆ 

 ERDI Smart Meter (ESM) 
ูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

 ศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ งานศิลปาชีพสําหรับเยาวชน นิสิต นักศึกษา 
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

 เสริมสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมแ

 เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบพอเพียง การเลี้ยงกบคอนโด การเลี้ยงหมูหลุม 
ํานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

- นวัตกรรมทีส่นับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

 University in the Park  

 Intellectual Property M
จัดการสิทธิประโยชน์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา พัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย)  
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4.3 กิจกรรมแล
ังดูงานเสร็จสิ้น โดยได้

นี้ 

งาน ดังนี้ 

กเปลี่ยนเรียนรู้ Leadership Knowledge Discovery  
ฝทบ. ได้กําหนดให้ผู้เข้าอบรมทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ภายหล
กําหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังน้ี 
1. ท่านเรียนรู้อะไรจากการศึกษาดูงานครั้ง
2. ท่านจะนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างไร 
3. ท่านจะนําไปใช้ในการพัฒนา รฟม. อย่างไร 
โดยสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามรุ่นที่ศึกษาดู
4.3.1 สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Leadership Knowledge Discovery รุ่นที่ 1 
1. ท่านเรียนรู้อะไรจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ 

 นวัตกรรมเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับโลกในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ธุรกิจ หรือการใช้ชีวิต 

ระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และความคุ้มค่า 

  

หม่ ระบบการจัดการจราจร 

ในด้านกระบวนการผลิต ด้านนวัตกรรม  

วลชนที่จะเน้นการจราจรในเมอืงเชียงใหม่  

ุกข้ันตอน  

 มาใช้ในการผลักดันองค์กร  

จริงจัง  

ําให้เกิดนวัตกรรม  

เพราะนวัตกรรมจะทําให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน 

 การบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มุ่งสู่ความสําเร็จด้านป
เพ่ือให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างย่ังยืน ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

 มุมมองของที่ปรึกษาที่สนใจอยากทํารถไฟฟ้าเชียงใหม่ ทั้ง ๆ ทีข่ัดต่อหลักการ

 เครื่องสูญญากาศไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการนําเรื่องเดิมมาพัฒนา แสดงให้เห็นว่า INNOVATIVE
ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องแปลกใหม่เสมอ แต่ต้องสามารถใช้งานได้จริง 

 การศึกษารูปแบบการจัดระบบขนส่งมวลชนระบบรางในจังหวัดเชียงใ
รวมถึงสภาพพ้ืนที่ และข้อจํากัดทางกายภาพ เงินทุน สคบ. 

 การบริหารจัดการของภาคเอกชน (บริษัทเชียงใหม ่เบฟเวอเรช) 

 การบริหาร / อนุรักษ์พลังงาน / นวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ (ม.เชียงใหม่)  

 แนวทางการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรกร  

 เส้นทางและความต้องการของคนเชียงใหม่ ของขนส่งม

 การบริหารจัดการในการต่อต้านภารกิจสร้างรถไฟฟ้า  

 การใช้พลังงานขาดแคลน โดยใช้ SOLAR CELLS  

 การบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 ปัญหาการจราจรเมืองเชียงใหม่  

 นวัตกรรมมอียู่ทุกระดับ ใช้ได้ในท

 นวัตกรรมเป็นอะไรก็ได้ ไม่ต้องสร้างซับซ้อน  

 ให้โอกาสในการคิด  

 การนํา 5ส + KAIZEN

 นวัตกรรมของการมีส่วนร่วม การให ้REWARD อย่าง

 นวัตกรรมจากทุก ๆ ภาคส่วนในสังคม 

 กว่าจะเป็นนวัตกรรมให้ยั่งยืน และการท
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1. ท่านเรียนรู้อะไรจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ (ต่อ) 

 บริหารนวัตกรรมให้ยั่งยืนและพัฒนาต่อเนื่อง  

ุณประโยชน์กับสังคม  

นวัตกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ 

ๆ  

ม่และเชียงราย  

ี ทรัพย์สินทางปัญญาเกิดจากความรู้ 

ารกระบวนการผลิต บริษัท เชียงใหม่ เบเอเรช ที ่KPI เป็นส่วน

ารจัดการพลังและอนุรักษ์พลังงาน ปัจจัยหลักคือ จุดคุ้มทุน (EDRI / Smart Meter)  

 การทํานวัตกรรมไปสู่ประสิทธิพล ทั้งในรูปธุรกิจและค

 ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ตามกระบวนการของแต่ละภาคส่วน 

 ได้รับความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้าน
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ก็สามารถสร้างนวัตกรรมได้ ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
องค์กรในการขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว  

 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมงานท่านอ่ืน 

 ได้เรียนรู้สภาพทางกายภาพของจังหวัดเชียงให

 MFII (หน่วยงานนวัตกรรมของ ม.แม่ฟ้าหลวง) อยู่ในช่วง Start 3 ป
นําไปสู่ Supply and Demand  

 ต่ืนตากับนวัตกรรมการบริหารจัดก
ผลักดันสําคญั  

 ทางรอดการบริห

 เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ จะเป็นพ้ืนฐานและภูมิคุ้มกันให้กับประเทศทางด้านเศรษฐกิจ  

 การวางแผนโครงการ “ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค)” ที่ประสบความสําเร็จ  
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2. ท่านจะนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างไร 
างในการบริหารจัดการให้พนักงานในบังคับบัญชา ช่วยกันคิด 

ํา

งานเป็นทีมกับผูใ้ต้บังคับบัญชา  

ในส่วนที่ใกล้เคียงกันหรือบางส่วนที่อาจ

ก่อนหรือมี

ช้พลังงานทดแทน  

ุ่มคนที่ได้รบัผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า  

รทํางานควรมีนวัตกรรม  

นวคิดของตนเอง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา  

รับปรุงกระบวนการทํางานในส่วนที่รับผิดชอบ 

ําคัญในการผลักดันเป้าหมายของชีวิตและการทํางาน  

ับใช้กับ

ียง ไปใช้ในการจดัการชีวิตต่อไป  

ล้อมที่เกิดขึ้น เป็นส่วนที่ทําให้โครงการ 

 จะนําสิ่งทีไ่ด้มาศึกษาเรียนรู ้มาใช้เป็นแนวท
ช่วยกันทําเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ทําใหก้ารทํางานง่ายขึน้ สะดวกขึ้น ประหยัดขึ้น รวมทั้งเมื่อคิดหรือท
สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นแล้ว ต้องไม่หยุดคิด ไม่หยุดทํา พยายามกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ใหม ่ๆ ขึ้นมา 

 ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมมากขึ้น  

 มีส่วนร่วม ช่วยคิดช่วยทํา ร่วมทํา

 ต้องพิจารณาข้อมูลจากด้านอ่ืน โดยไม่ควรมองจากมุมเดียว  

 การบริหารจัดการทั้งในภาคเอกชน สถานศึกษา หรือภาครัฐ มีทั้ง
แตกต่างกันบ้างในบางบริบท จึงจําเป็นต้องพิจารณาทุกประการให้ครบถ้วน ก่อนตัดสินใจดําเนินการ  

 ทุกส่วนงานล้วนพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นในแต่ละด้าน ดังน้ันเราไม่ควรหยุดพัฒนาตนเอง  

 บางเรื่องไม่จําเป็นต้องเริ่มจากศูนย์หากจะทํา สามารถมทีางลัดในการเรียนรู้จากผู้ที่ทาํมา
ประสบการณ์  

 การบริหารการใ

 การบริหารในการแก้ปัญหาการต่อต้านของกล

 สนับสนุนความคิด  

 การพัฒนาขั้นตอนกา

 การบริหารจัดการและการจัดการนวัตกรรม  

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงแ

 สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรม  

 สามารถนําแนวคิดและตัวอย่างต่าง ๆ ไปใช้ในการป
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานขององค์กรได้ ตลอดจนสามารถนําไปต่อยอดได้อีก  

 ปัญหามีใหแ้ก้ไข เพ่ืออนาคตท่ีดีขึ้น  

 การต้ัง KPI ให้กับตนเอง จะเป็นส่วนส

 แนวโน้มการบริหารจัดการพลังงานที่ราคามีมูลค่าลดลง และมีจัดคุ้มทนุมากขึ้น น่าจะนํามาปร
ชีวิตประจําวันได้  

 นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพ

 การเริ่มต้นวางแผน การปรับเปลี่ยนแผนงานตามสภาวะแวด
สามารถดําเนินการต่อไปได้ด้วยดี  
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3. ท่านจะนําไปใช้ในการพัฒนา รฟม. อย่างไร 
พยายามคิดค้นสิ่งใหม่ เพ่ือให้สามารถทําให้งานที่รับผิดชอบอยู่

 

 

ระสานกันเป็นเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

นุน ทําให้

ังงานทดแทน 

ารของระบบขนส่งมวลชนของเมืองเชียงใหม่ 

บริหารในภาพรวม 

และการจัดการสิทธ์ิประโยชน์ มาเป็นกรอบของนวัตกรรม 

ักงานใช้

ี่ยวกับด้านนวัตกรรม ใหผู้้ใต้บังคับบัญชาทราบเพ่ือสนับสนุนให้เกิด

ที่คิดด้านนวัตกรรมและสามารถนํานวัตกรรมน้ันมาใช้ให้เกิด

เป็น SMART MRTA 

ค์กร รวมทั้งจัดการ

ส ให้รางวัล แก่ผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม ไม่จําเป็นที่จะต้องถูกคัดเลือกให้ทํา

 นํามาใช้ในการช้ีแนะ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
สําเร็จลุล่วงไปได้โดยเร็ว ประหยัด และได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพยายามกระตุ้น ให้พนักงาน รฟม. ให้มี
ความริเริ่มสร้างสรร ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา เพ่ือทําให้ รฟม. สามารถบรรลุความสําเร็จตามที่ต้ังไว้ 
รวมทั้งให้เป็นหน่วยงานที่สามารถยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้า สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและหน่วยงาน 

 ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การร่วมในการจัดการ

 การถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กมีแรงจูงใจในเรื่อง INNOVATIVE มากข้ึน

 ต้องจัดบรรยากาศใน รฟม. ให้มีเป้าหมายในการทํางานอย่างชัดเจน และเด่นชัด หากต้องการให้ 
การทํางานประสบความสําเร็จอย่างดี มีปัญหาน้อย 

 ผู้นําในแต่ละภาคส่วนต้องมีความชัดเจนและทํางานป

 นวัตกรรมจะเริ่มจากผู้ปฏิบัติเป็นสําคัญ ผู้บรหิารมีหน้าที่จัดสรรบรรยากาศให้เกิดแรงสนับส
เกิดนวัตกรรม 

 แนะนําแผนบรหิารพล

 การพัฒนาและการบริหารความต้องก

 พัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ

 มองให้เห็นภาพรวมเป็นหลัก 

 การสร้างภูมิรู้ ภูมิปัญญา 

 การนําความรู้ความเข้าใจ 

 สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ รฟม. โดยปรับปรุงกระบวนการทํางาน และผลักดันให้พน
นวัตกรรมในการนําทาง 

 สร้างความรู้และความเข้าใจเก
นวัตกรรมในขัน้ตอนการทํางาน 

 สร้างเสริม ให้รางวัล กับพนักงาน
ประโยชน์และประสิทธิภาพกับการดําเนินงานขององค์กร 

 สร้าง CULTURE เก่ียวกับนวัตกรรมใน รฟม. ทําให ้รฟม. 

 พัฒนาแนวคิด สร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรม 

 ผลักดันให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถที่จะสร้างให้เกิดนวัตกรรมให้อง
กระบวนการที่เก่ียวข้อง 

 ส่งเสริม เปิดทาง ให้โอกา
นวัตกรรมเท่าน้ัน แต่เพียงสร้างสรรค์หรือนําเสนอผลงานหรือโครงการ ก็ควรต้องได้รับโอกาสหรือ
รางวัล เพราะเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์กรให้ความสําคัญในทุกรายละเอียด 

 สนับสนุนให้เกิดการต่อยอดอย่างต่อเนื่อง 
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3. ท่านจะนําไปใช้ในการพัฒนา รฟม. อย่างไร (ต่อ) 

ยเฉพาะรถสองแถวแดง เป็นส่วนสําคัญที่ โครงการ

้เกิดความแตกต่าง และการ

อเพียงและนําไปใช้ประโยชน์) 

ด 

 การทําความเข้าใจกับมวลชน ผู้มสี่วนได้เสีย โด
รถไฟฟ้าจะสํามารถดําเนินการต่อไปได้ (KEY SUCCESS FACTOR) 

 การนํานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน รฟม. จะทําให
ดําเนินการอย่างจริงจังของคนใน รฟม. ทุกระดับช้ัน จะทําให้ รฟม. เกิดการเปลี่ยนแปลง และ ก้าวขึ้น
เป็นรัฐวิสาหกิจระดับช้ันนําได้ (รวมถึงนวัตกรรมการจัดการพลังงาน) 

 นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในพ้ืนที่ รฟม. (การปลูกพืชเศรษฐกิจพ

 ความสําเร็จของไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) มีการปรับเปลี่ยนแนวทางดําเนินการมาตลอด เพ่ือทางรอ
ที่สําคัญ คือจุดคุ้มทุน ดังน้ัน รฟม. และผู้เกี่ยวข้องต้องยืนยันและเปลี่ยนแปลงแนวคิดได้ตลอด เพ่ือ
ความสําเร็จในที่สุด 
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4.3.2 สร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Leadership Knowledge Discovery รุ่นที่ 2 ุป
1. ท่านเรียนรูอ้ะไรจากการศึกษาดูงานครัง้นี ้

 เรียนรู้การใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการดําเนินการ 

ารเดินทาง สภาพภูมิประเทศ ฯลฯ 

ู้เกษตรกรรม 

บความสําเร็จจากที่อ่ืนมาใช้ และมาพัฒนาต่อยอด 

่ 

อเพียง 

นวัตกรรม 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ี่ยวกับคุณประโยชน์

สอบการรั่วไหลของการใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง และ

องค์กรที่มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ  

และ

ิตและควบคุมการผลิต 

รรม

่น ขวดใช้แล้ว นํามาทําเป็นแผ่นผนัง 

าใช้

ปเ ช่ือมโยงกับ

 ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเชียงใหม่ เช่น สถิติก

 แนวทางการดําเนินธุรกิจของเอกชน 

 องค์ความรู้ พลังงานทางเลือก ความร

 การทําให้เกิด INNOVATION 

 นําเทคโนโลยีระดับสูง ที่ประส

 แนวทางการดําเนินงานระบบขนส่งมวลชน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 การดําเนินธุรกิจของบริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช 

 การอนุรักษ์การจัดการด้านพลังงาน 

 การดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพ

 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนา

 ความจําเป็นและข้อจํากัดในการดําเนินโครงการรถไฟฟ้าใน

 การบริหารจัดการสายการผลิตนํ้าด่ืมตราสิงห์และความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริงเก
ของน้ําแร่มีหรอืไม่เพียงใด 

 BIO GAS, SOLAR FARM ระบบการตรวจ
หลักการในการใช้พลังงานอย่างประหยัด แต่มีประสิทธิภาพ 

 การปลูกผักบุ้งแก้วเพ่ือสร้างอาชีพ ได้มีโอกาสเห็นตัวอย่างของ
ทั้งที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทํางานปกติ และการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ และนวัตกรรมเหล่านั้นถูก
นําไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กร และขยายผลสู่ระดับสาธารณะอีกด้วย 

 นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ยากและใช้เวลานาน เห็นศักยภาพ และได้ความรู้ ในการบริหารจัดการ
พัฒนาเมืองในภูมิภาค การพัฒนาองค์กรของเอกชน 

 ได้เห็นด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รววมทั้งกระบวนการผล

 ได้เรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่และแบบด้ังเดิมการวิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตก
ใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิม การใช้พลังงานทดแทน 

 การจัดการของ RECYCLE เพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เช

 การใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง โดยคิดเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่และนําม
เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องดูดสูญญากาศ การเลี้ยงกบโดยใช้ยางรถยนต์เป็น
คอนโดเลี้ยงกบ และคิดต่อยอดเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เช่น เครื่องดักแมลงวัน 

 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เมื่อนําไ
ภาคอุตสาหกรรมและมูลค่าเพ่ิมภาคธุรกิจตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
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2. ท่านจะนาํไปใช้ในการพฒันาตนเองอย่างไร 
จําวัน 

ารทํางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

เอกชน 

ดํารงชีพ 

เทคโนโลยี องค์ความรูใ้หม่ให้ทัน 

ล่ะสถานการณ์ 

ที่ดี การพัฒนาบุคลากรที่ดี 

บริโภคอย่างพอเหมาะ 

เพ่ือน

ิบัติตนและการทํางาน 

ําไปปฏิบัติงาน และถ่ายทอดต่อผู้ร่วมงาน 

รับใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิม และลดขั้นตอนการทํางาน  

ารดํารงชีวิตอย่างเป็นสุขแบบพอพียง 

 5 ส มาประยุกต์ใช้ 

 นําเศรษกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประ

 นําแนวคิดใหม ่เทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุงก

 มีข้อมูลเพ่ิมขึ้น 

 บริหารให้ได้แบบ

 ใช้ความรู้เกษตรกรรมเพ่ือ

 พัฒนาองค์ความรู้เดิมให้ดีขึ้นคิดตาม

 ผสมผสานองค์ความรู้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่เพ่ือนําไปใช้งาน 

 เป็นแนวทาง กรณีตัวอย่าง เพ่ือใช้ในการดําเนินการ 

 เรียนรู้ข้อดีข้อเสีย เพ่ือนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมในแต

 พัฒนาตนเองในการเปล่ียนแปลง การคิดที่เป็นระบบ รู้จักการวางแผน
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การทํางานเป็นทีม มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ต่อเน่ืองตลอดเวลา เป็นไป
ตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะเกิดขึ้น และเรียนรู้ปรับตัวต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 เรียนรู้ จดจํา ปรับแต่งให้เข้ากับวิถีชีวิต และนําไปใช้กับชัวิตส่วนตัว ในเรื่องการ
ทั้งในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ และความคิด และนําไปเผยแพร่ให้ผู้คนได้รับทราบ 

 เป็นการศึกษาหาความรู้ วิทยาการใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ รับฟังความคิดและมุมมองจาก
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งเปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมงานทุกระดับช้ันมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทํางาน และสร้างสรรค์ความคิดใหม่ รวมทั้งสนับสนุน
ความคิดดี ๆ ให้เป็นรูปธรรม 

 นําแนวคิดมาปรับใช้ในการปฏ

 ตระหนักและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพ่ือน

 นําไปสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาส่วนงานในการคิดใหม่ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม เพ่ือช่วยให้เกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 การนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาป
ลดการใช้วัตถุดิบในการปฏิบัติงาน 

 มีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในก

 มุ่งเน้นการทํางานให้เกิด QUALITY มีการควบคุมการทํางานโดยใช้หลักการ
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3. ท่านจะนาํไปใช้ในการพฒันา รฟม. อย่างไร 
ATE MARKET ในสว่นน้ี เพ่ือความย่ังยืนของ รฟม. 

ละการทํางาน 

ม. การจัดพ้ืนที่ทํางานให้เป็น SHOW CASE 

นการปรับปรุงการทํางาน ทั้งในส่วนของกระบวนการ การบริหารจัดการ ถ่ายทอด

.  และพนักงาน  รฟม .  

่วมในการตระหนักถึงการทํางานอย่างมีจิตสํานึก 

ิดต้ัง เป็นโครงการนําร่องในการใช้พลังงาน

่เพียงสาขา

รูปธรรมมากที่สุด 

ลี่ยนความรู้และ

ข้อมูล เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในองค์กร 

ามรู้ไปปรับในองค์กร เกิดแนวทางอย่างเป็นระบบ เรียนรู้

ฏิบัติ  

ประสิทธิผล โดยใช้หลกัการ 5 ส มาประยุกต์ใช้ 

ม่ 

ดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 เรื่อง รถไฟฟ้า เชียงใหม่ ต้อง DOMIN

 ส่งเสริมและแนะนําการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน 

 นําแนวทางอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือกมาใช้ลดปริมาณการใช้พลังงาน 

 ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรรมแก่พนักงาน รฟม. หรือแนะนําเพ่ือความม่ันคงให้ชีวิตแ

 แนวทางการสร้างนวัตกรรมใน รฟม. 

 พัฒนารูปแบบการนําเสนองานของ รฟ

 ใช้ KAIZEN 

 เป็นตัวอย่างใ
ให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบ ปรับให้เหมาะสมกับการทํางานของ รฟม. 

 ให้ความรู้  และประสบการณ์ที่ ไ ด้  นําไปเปลี่ ยนแปลงกับ  รฟม
เริ่มเปลี่ยนแปลง ความคิดน้อง ๆ ในฝ่ายสําหรับสิ่งดี ๆ ที่ได้รับ เพ่ือให้เห็นภาพเป็นหน่ึงเดียว และ
การทํางานเพ่ือเน้นความสําเร็จที่ยั่งยืนต่อไป 

 สร้างกิจกรรมให้พนักงาน รฟม. ได้มีส่วนร
ในการใช้พลังงานอย่างประหยัด โดยมอบรางวัลตอบแทนเป็นสินนํ้าใจในการแข่งขัน เพ่ือนํา
กิจกรรมที่ประกวดมาต่อยอดให้สามารถใช้ปฏิบัติได้ 

 เสนอให้มีการนําระบบ SOLAR FARM มาใช้ต
ทางเลือก เพ่ืองสร้างแรงกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม 

 ส่งเสริมให้บุคลากร รฟม. มีความรู้ความสามารถหลากหลายมากข้ึน ไม่ใช่ชํานาญแต
เดียว เพ่ือให้สามารถปรับตัวทํางานที่หลากหลายมากขึ้นด้วย 

 จากงานวิจัยเดิม ๆ จะมุ่งสู่การนําไปประยุกต์ใช้งานจริงให้เป็น

 สร้างบรรยากาศการหารือร่วมกันระหว่างบุคลากรต่างฝ่ายงาน ให้มีการแลกเป
แนวคิดการทํางานระหว่างกัน 

 เพ่ือสร้างเวทีในการแลกเปลีย่น

 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือนําไปปฏิบัติ 

 สร้างความกระตือรือร้น ให้ผู้บริหารมุ่งมั่นเพ่ือนําคว
การปรับเปลี่ยนการทํางานเพ่ือเอ้ือต่อความคิดเชิงนวัตกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในองค์กร 

 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา นําแนวคิดเชิงนวัตกรรมไปป
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและเป็นรูปธรรม 

 ควบคุมคุณภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพและ

 สนับสนุนแนวคิดผู้ใต้บังคับบัญชา ในการคิดประยุกต์ความรู้ ทักษะ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมให
ทดแทนสิ่งประดิษฐ์ราคาแพง รองรับไทยแลนด์ 4.0 

 สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และคิ
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ส่วนที่ 5 สรุปภาพรวมการดําเนนิงาน 

จํานวนพนักงานทีเ่ข้ารับการอบรม 
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

็นร้อยละ 100 

 96.42 

กลุ่มเป้าหมาย 28 คน เข้าอบรม จํานวน 28 คน คิดเป
คนเข้าอบรม 28 คน ผ่านหลกัเกณฑ์ตัวช้ีวัด จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ
การประเมินผลหลักสูตร 
- การประเมินผลปฏิกิริยา (Reation Evaluation) 

ักสูตรฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 85.40 ☺ 

อบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ☺ 

ผลลัพธ์   : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหล
- การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

ผลลัพธ์   : ร้อยละ 96.42 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดส
งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นําองค์กรยุค 4.0 ( innovative leadership ) จํานวน 28 คน มีค่าใช้จ่ายในการ

มดําเนินการ      1,102,100 บาท  

   ด
      14,400

ดําเนินการ แบ่งเป็น 
 1. ค่าธรรมเนีย

    ภาควิชาการ               139,100 บาท 
    ภาคการศึกษา ูงาน    963,000 บาท 

 2. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม         บาท 
ยอดรวมทั้งสิ้น            1,116,500 บาท 

ข้อเสน ทา ปรับปร /คําชีแ้จง 

ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง

อแนะ และแนว ง ุง
 

/คําชี้แจง 
- ผู้ประสานงาน (บ ์เปอเรช่ัน จํากัด)ริษัท ทรสิ คอร  
ควรให้ข้อมูลหน่วยงานมากกว่าน้ี เพราะสถานที่ดู
งานบางแห่งไม่ทราบว่า รฟม. คือใคร และอยาก
เรียนรู้อะไร 

 

- ประสานง ห้เป็นผู้ใหานหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมใ ้
ข้อมูล รฟม. ก่อนเข้าศึกษาดูงาน สําหรับการจัด
อบรมในปีถัดไป 
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ส่วนที่ 6 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม 

1. ภาควิชาการ วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2560 
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2. ภาคการศึกษาดูงาน รุ่นที ่1 วันที่ 29 สงิหาคม – 1 กันยายน 2560 
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3. ภาคศึกษาดูงาน รุน่ที่ 2 วันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 
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ภาคผนวก 
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แบบทดสอบการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning)  

หลังการฝึกอบรม (Post-Test) 

การบริหารคน ข้อใดถูกต้องที่สุด 

ารถคือการบริหารคน 

. ข้อใดไม่ใช่บทบาทสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

 เมื่อเทียบกับการเติบโตของผลประกอบการขององค์กร 

ลูกน้องให้ทํางานเป็นขั้นตอน 
. การบริหารให้ลูกน้องแก้ปัญหาเป็น  ง. การบริหารลูกน้องให้สามารถบรรลุเป้าหมาผลสาํเร็จ 

ละโปร่งใส 
. ให้ความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน   ง. ถูกทุกข้อ 

odel สมรรถนะส่วนใดที่พัฒนาได้โดยง่าย 
 ข. Interpersonal Skills 

ง. Problem Solving  

. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะจําเป็นในภาวะผู้นําระดับต้น 

. Haziness of reality, potential for misreads, lack of precision  

own but not necessary hard to understand 

 
1. แนวคิดใน
ก. การบริหารเวลาคือการบริหารคน                                  ข. การบริหารงานคือการบริหารคน 
ค. การบริหารเงินคือการบริหารคน                                    ง. การบริหารความสาม
 
2
ขององค์กร 
ก. กระจายอํานาจ และ สร้างทีมงานที่ควบคุมตนเอง  ข. สร้างความมั่นคงในการจ้างงาน 
ค. ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในสัดส่วนสูง   ง. สื่อสารกับพนักงาน 
  
 
3. หน้าที่ของผู้บริหารทุกท่าน สิ่งที่สําคัญที่สุดในสายงานคือ 
ก. การบริหารให้ลูกน้องเกิดความจงรักภักดีในองค์กร  ข. การบริหาร
ค
 
4. เทคนิคในการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร คืออะไร 
ก. รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร   ข. สร้างความยุติธรรมแ
ค
 
5. ตามแนวคิดภูเขานํ้าแข็ง หรือ David McClelland’s Competency M
ก. Strategic Thinking    
ค. Team Building     
 
6
ก
ข. Lack of predictability, prospect of surprise   
ค. Multiplex of forces, cofounding issues, confusion 
ง. Dynamic of change, unexpected, unstable, unkn
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7. ตามแนวคิดสภาวะโลกในยุคปัจจุบันที่เรียกว่า VUCA World ตัวย่อ V จากคําว่า Volatility ซึ่งหมายถึงสิ่งใด 

ต่างๆ ยกเว้นข้อใด  

. Making rapid decisions   ง. Scheduling all plan     

ุคใหม่ คืออะไร 
ิต/การให้บริการ 

. พฤติกรรมผู้บริโภค    ง. กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน 

 Design Thinking Process 
 

. Ideate     ง. Phototype 

การจ่ายผลตอบแทน เป็นหน้าที่ของใคร 

. ผู้บังคับบัญชา     ง. บุคลากร 

. บริการใหม่     ง. สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า 

3. ถ้าจะทํานวัตกรรมอะไรเป็นสิ่งที่องค์กรต้องมีอันดับแรก 
. ต้องมีสัญญาณจากปัญหาของลูกค้า  ข. ต้องมีสัญญาณจากผลประกอบการ 

นอก ง. ต้องมีสัญญาณจากสภาพแวดล้อมภายใน 

ก. Haziness of reality, potential for misreads, lack of precision 
ข. Lack of predictability, prospect of surprise 
ค. Multiplex of forces, cofounding issues, confusion 
ง. Dynamic of change, unexpected, unstable, unknown but not necessary hard to understand 
 
8. ด้วยสภาวะของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นําองค์กรควรมีบทบาทในด้าน
ก. Driving innovation     ข. Leading change 
ค
 
9. สิ่งสําคัญที่สุดที่ผู้บริหารควรคํานึงถึงในการบริหารจัดการองค์กรย
ก. เทรนด์     ข. ต้นทุนการผล
ค
 
10. ข้อใดไม่อยู่ในกระบวนการสร้างความคิดในการออกแบบหรือ
ก. Define     ข. Research
ค
 
11. การกําหนดนโยบายตัวช้ีวัด เป้าหมายระดับองค์กร และแนวทางใน
ก. ผู้บริหารระดับสูง    ข. ผู้ถือหุ้น 
ค
 
12. Innovation หรือนวัตกรรม หมายถึงสิ่งใด 
ก. ผลิตภัณฑ์ใหม่     ข. สิ่งประดิษฐ์ 
ค
 
1
ก
ค. ต้องมีสัญญาณจากสภาพแวดล้อมภาย
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14. ข้อใดไม่ใช่แหล่งที่มาของนวัตกรรม 
       

owledge   

5. องค์กรจะไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ ถ้ามี 2 สิ่งน้ี 
จน 

การแบ่งเวลาในการทํางานไม่ได้ และการมีความคิดเห็นของแต่ละคนที่ไม่ตรงกัน 

วัตกรร

. กลยุทธ์การพัฒนาตลาด     ง. กลยุทธ์การสร้างความหลากหลาย 

ํ ้เกิดน ะไรบ้าง
nnovation 

. Individual, Incentive & Innovation   ง. Inclusive, Indicate & Innovation 

a
 

 
ก. แบบที่แน่นอนชัดเจน ไม่ปรับเปลี่ยนบ่อยคร้ัง 
. ความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดในการทํางานถือเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนในองค์กรต้องร่วมรับผิดชอบ 
. เป้าหมายไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ส่งเสริมนวัตกรรม แต่ต้องมีกลยุทธ์นวัตกรรมระดับ

เพ่ือทําให้มีอิสระในการจัดการและมี
อํ

 

ก. New Consumption pattern, Basic instinct   
ข. Demographic changes, Technology  Convergence 
ค. Industry and market changes, New kn
ง. Changes in perception, Process needs  
 
1
ก. การขาดการวางแผนการทํางาน และการไม่มีวัตถุประสงค์ในการทํางานที่ชัดเ
ข. ความเครียด และการขาดอิสระในการทํางาน   
ค. ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน และการเกี่ยงกันในการทํางาน 
ง. 
 
16. ข้อใดไม่ใช่ กลยุทธ์หลัก (Grand Strategy) ในการนําน มเข้าสู่ตลาด 
ก. กลยุทธ์การเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด    ข. กลยุทธ์การเจาะตลาด 
ค
 
17. องค์ประกอบ สามไอ (3 I) ที่จะทาให วัตกรรมมีอ  
ก. Integration, Involvement  & Innovation  ข. Intelligence, Internet & I
ค
 
18. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของนวัตกรรมที่ใช้ในสร้างความเติบโตให้แก่องค์กร 
ก. Product/Service Innovation    ข. Process Innovation 
ค. M rket Innovation     ง. Competitor Innovation 

19. ข้อใดคือคุณลักษณะสําคัญขององค์กรที่สร้างความเติบโตด้วยนวัตกรรม 
มีลักษณะโครงสร้างที่มีรูป

ข
ค

องค์กรใช้ในการบริหารจัดการ 
ง. มีการจัดต้ังหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่สามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง

านาจในการปฏิบัติงาน 
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20. ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกับบทบาทของผู้นําองค์กรเชิงนวัตกรรม 
. จะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างนก วัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Co-Creation) 
. จะต้องให้เวลาและพ้ืนที่แก่พนักงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และจัดสรรเวลาให้กับพนักงาน อนุญาตให้   

กี่ยวกับการ วามคล นวัตกรรม เพ่ือ ดความกลัวต่อ
การเผชิญความท้าทาย 

ําคัญของผู้บร
. Planning   ข. Organizing  ค. Acting  ง. Controlling 

ี่มุ่งเน้นการใช้วิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลาง จะต้องมีความสามารถที่
ค์ประกอบ  Visio n และ ... 

. Live the Vision    ข. Consciousness the Vision 

 win" ที่เป็นคํากล่าวที่ให้ความสําคัญของนวัตกรรมต่อการแข่งขันและ

 ง. Elon Musk 

. Compensation management, Developing employee relations  

5. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสู่ความสําเร็จขององค์กรประสิทธิผลสูงหรือ High Performance Organization 
องค์กร ข. การมุ่งคาดหวังผลลัพธ์ในระยะยาว 

วามสามารถของผู้บริหาร 

 

ข
พนักงานหมุนเวียนการทางานภายในทีมงานต่างๆ ได้ 

ค. ไม่ควรพูดเ เปลี่ยนแปลง และค ุมเครือของ ไม่ให้พนักงานเกิ

ง. รับผิดชอบในการวางแผน ทํางานสร้างสิ่งแวดล้อมและระบบที่ทําให้ทุกคนสามารถที่จะทําหรือมีพันธสัญญากับการ
สร้างนวัตกรรมร่วมกับบริษัท 

 
21. ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ส ิหารตามแนวคิด Classic 
ก
 
22. Visionary Leadership เป็นลักษณะผู้นําท
สําคัญใน 3 อง ได้แก่ Express the n, Extend the Visio
ก
ค. Awareness the Vision   ง. Communicating the Vision 
 
23. "Innovation is the only way to
การเติบโตขององค์กรน้ัน เป็นคํากล่าวของใคร 
ก. Mandela  ข. Steve Jobs  ค. Issac Newton 
 
24. หน้าที่พ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการรักษาบุคลากรหรือ Retaining ได้แก่ 
ก. Recruiting, Selecting     
ข. Training, Career Development 
ค
ง. Retirement , Disciplinary action, Downsizing 
 
2
ก. การมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้วยบุคลากรภายใน
ค. คุณภาพและสมรรถนะของบุคลากร   ง. ค
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