โครงการฝึ กอบรม
หลักสู ตร “ผู้บริหารระดับสู ง สาหรับกลุ่มมหาวิทยาลัย” รุ่ นที่ 1
จัดโดย ศูนย์ ความเป็ นเลิศนานาชาติเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
**********************************
หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั การจัดการและการบริ หารทุกระดับในมหาวิทยาลัยมีความจาเป็ นอย่างต่อเนื่ องในการพัฒนา
ศักยภาพผูบ้ ริ หารตามแผนการบริ หารเพื่อให้ผบู ้ ริ หารสามารถเป็ นผูน้ าตนเอง ผูน้ ามหาวิทยาลัย ผูน้ าองค์กรและผูน้ า
เครื อข่ายโดยสามารถปรั บ ตัวกับความเปลี่ ยนแปลงและสามารถผลัก ดันองค์ก รไปสู่ เป้ าหมายที่ กาหนดได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ การที่ผบู ้ ริ หารมีแนวคิดการในการเป็ นนวัตกรหรื อการนานวัตกรรมมาใช้ในการบริ หารนอกจากจะทา
ให้สามารถปรับตัวได้ตามบริ บทโลกแล้วยังสามารถสร้างจุดแข็งในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้แก่สถานศึกษา ในการนี้
ศู น ย์ ค ว า ม เ ป็ น เลิ ศน า น าช าติ เ พื่ อ ก าร พั ฒ น าทุ น มนุ ษ ย์ วิ ท ย า ลั ย แ พท ย ศ าส ต ร์ น า น าช าติ จุ ฬ าภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึ งได้กาหนดจัดหลักสู ตร “ผู้บริ หารระดับสู ง สาหรั บกลุ่มมหาวิทยาลัย” รุ่ นที่ 1 ขึ้ นเพื่อ
ตอบสนองความจาเป็ นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งให้มีความสามารถในการพัฒนาและขับเคลื่อน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ดว้ ยแนวคิด
เชิงนวัตกรรม
2.เพื่อเสริ มสร้างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร
3.เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาความสัมพันธ์ในการ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมืออาชีพรวมทั้งสามารถจัดการงานในหน่วยงานตามทีได้รับมอบหมาย
ผู้เข้ ารับการอบรม
ผูบ้ ริ หารหรื อบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย
วัน เวลา และสถานที่
จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม รับจานวนจากัด 30 คน
ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.00น.
สถานที่จะประกาศให้ทราบต่อไป
จานวน 5 วัน 30 ชัว่ โมง

-2หัวข้ อการฝึ กอบรม
จานวน 30 ชั่วโมง
1) ยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี และมิติยุทธศาสตร์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เชิ งนวัตกรรม : บูรณาการการ
เรี ยนการสอน การวิจยั และการบริ การวิชาการแก่สังคม
2) การบริ หารทุนมนุษย์ 5.0 และนวัตกรเครื อข่ายเชิงนวัตกรรม
3) การสร้ า งที ม และการบริ ห ารความขัด แย้ง เชิ งประสิ ทธิ ผ ล และการพัฒนาระบบ soft skill- hard skill
moderation ในองค์กร
4) การบริ หารโครงการเพื่อของบประมาณ
5) Workshop ยุทธศาสตร์สายบริ หารเสนอผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉัตรนริ นทร์ เมธี กุล
2) ดร. สุ ชาติ สังข์เกษม
3) Mr. Inn Narula
วิธีการฝึ กอบรม
1. การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
2. กาหนดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมกาหนดโจทย์ดา้ นการบริ หารตั้งแต่เริ่ มการฝึ กอบรมจากนั้นให้ผเู ้ รี ยน
นาความรู ้ที่ได้ระหว่างการฝึ กอบรมและการศึกษาดูงานมาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาที่กาหนดและนาเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการช่วยกันแก้ปัญหาตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ model ต่ า งๆ ที่ น าเสนอในการอบรมสามารถน ามาต่ อ ยอดผ่ า นกระบวนการ Organization Profile
Dissection, Organization and human capital audit ในระยะเวลา 6 เดือนถึง 1ปี โดยศูนย์ความเป็ นเลิศนานาชาติเพื่อการ
พัฒนาทุนมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อไปในลักษณะโครงการต่อยอด
ค่ าใช้ จ่ายในการอบรม
ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.1 กระเป๋ าเอกสารและเอกสารประกอบการอบรม
1.2 วุฒิบตั รผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.3 ทาเนียบรุ่ น
1.4 อาหารกลางวันและอาหารว่าง-เครื่ องดื่มระหว่างการฝึ กอบรม
หมายเหตุ ไม่ ร วมกระบวนการ Organization Profile Dissection, Organization and human capital
audit ในระยะเวลา 6 เดือนถึง 1ปี

-3การให้ วุฒิบัตร
1.ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องมีเวลาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ80ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสู ตร
2. ตลอดเวลาฝึ กอบรมมีความประพฤติกรรมเหมาะสมตั้งใจและมีส่วนร่ วมทุกกิจกรรมที่กาหนด
3. เข้าร่ วมกิจกรรมและส่ งงานครบถ้วนตามหลักสู ตร
การลงทะเบียน
ผูส้ นใจสามารถลงทะเบียนโดยการส่ งข้อมูลดังต่อไปนี้มาทางอีเมล cicm.inter.pr@gmail.com
1. ชื่อ-นามสกุล
2. ชื่อตาแหน่งและหน่วยงาน
3. เบอร์ โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ติดต่อได้
ภายในวัน ที่ 31 มี น าคม 2561 หลัง จากนั้น เจ้า หน้ า ที่ จ ะติ ด ต่ อ กลับ เพื่ อ แจ้ง รายละเอี ย ดการช าระเงิ น
ค่าลงทะเบียนต่อไป
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ความเป็ นเลิศนานาชาติเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 02-5644440-9 ต่อ 4244
*************************************

