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ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

 
ล ำดับ 

หลักสูตร วันที่จัดฝึกอบรม 
วันที่/เวลำ 

ค่ำลงทะเบียน สถำนที่ฝึกอบรม 

1 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์องค์กรเชื่อมโยงแผน
ยุทธศำตร์ชำติ 20 ปี มุ่งสู่ THAILAND 4.0 
รุ่นที ่๑ 

8 - 9 มิถุนำยน 2560 
เวลำ 09.00 - 16.00 น. 

4,500 บำท โรงแรมริชมอนด์     
จังหวัดนนทบุรี 

2 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร กำรบริหำรโครงกำร 
และกำรเขียนโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิผล  

22 - 23 มิถุนำยน 2560 
เวลำ 09.00 - 16.00 น. 

4,500 บำท โรงแรมริชมอนด์    
จังหวัดนนทบุรี 

3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงภาคปฏิบัติ 14 กรกฎำคม 2560 
เวลำ 09.00 - 16.00 น. 

3,000 บำท โรงแรมริชมอนด์     
จังหวัดนนทบุรี 

4 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เทคนิคกำร
ประชุมอย่ำงมืออำชีพ 

24 - 25 กรกฎำคม 2560 
เวลำ 09.00 - 16.00 น. 

4,500 บำท  โรงแรมริชมอนด์    
จังหวัดนนทบุรี 

5 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์องค์กรเชื่อมโยงแผน
ยุทธศำตร์ชำติ 20 ปี มุ่งสู่ THAILAND 4.0 
รุ่นที ่๒ 

3 - 4  สิงหำคม  2560 
เวลำ 09.00 - 16.00 น. 

4,500 บำท โรงแรมริชมอนด์     
จังหวัดนนทบุรี 

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์จากภาคเอกชนมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรมา  
             มากกว่า 25 ปี  โดยหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสามารถน ามาปรับใช้ได้จริงในองค์กร 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาตร์ชาติ 20ปี มุ่งสู่ 
THAILAND 4.0” 
วัตถุประสงค์   
   เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถวำงแผนกลยุทธ์ภำครัฐได้อย่ำงถูกต้องและสำมำรถเชื่อมโยงนโยบำย
และยุทธศำตร์ ภำครัฐที่ส ำคัญและน ำมำก ำหนดกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม    
 

เนื้อหาการฝึกอบรม 
 ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยและแนวคิดของภำครัฐที่ส ำคัญ และกำรน ำมำใช้ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ภำครัฐ

ได้อย่ำงเหมำะสม เช่น นโยบำย “THAILAND 4.0”ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะเวลำ 20ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 และยุทธศำสตร์กระทรวงระยะเวลำ 20 ปี เป็นต้น 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์และการจัดท าแผนกลยุทธ์ภาครัฐ 
 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(Stakeholders) และ   

ควำมคำดหวัง กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กร โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรประเมินองค์กรแบบสมดุล (Balance Scorecard) และกรอบกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติรำชกำร ๔ มิติ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก (Key Performance Indicators) 

 กำรจัดท ำแผนที่กลยุทธ์ขององค์กร และ แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
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          โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การจัดท าแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการ และการเขียนโครงการ 
อย่างมีประสิทธิผล” 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร รวมทั้ง
สามารถบริหารโครงการ และเขียนโครงกำรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมอย่ำงมีประสิทธิผล 
เนื้อหาการฝึกอบรม 

 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์องค์กร  และกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
องค์กร 

 ฝึกปฏิบัติกำรวิเครำะห์ปัญหำและกำรพัฒนำเพ่ือก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม 
 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรบริหำรโครงกำรและกำรเขียนโครงกำร และกำรฝึกปฏิบัติกำรเขียนโครงกำร

แบบทั่วไป และแบบ Logical Framework 
 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เทคนิคการประชุมอย่างมีอาชีพมืออาชีพ” 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีความรู้ และเข้าใจในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้อย่างถูกต้อง 
สามารถน าการประชุมและบริหารการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถน าเทคนิคการประชุมใหม่ๆ 
มาปรับใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
เนื้อหาการฝึกอบรม 

 หลักกำร แนวคิด และควำมรู้ทั่วไปเก่ียวกับกำรประชุมที่มีประสิทธิภำพ  
 ขั้นตอนกำรประชุม กำรน ำกำรประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 เทคนิคกำรประชุมอย่ำงมืออำชีพ : กำรประชุมเชิงสร้ำงสรรค์ กำรประชุมเพ่ือตัดสินใจและแก้ปัญหำ 

กำรประชุมแบบวิสัยทัศน์ร่วม  กำรประชุมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ของทีม 
 ฝึกปฏิบัติกำรประชุมอย่ำงมืออำชีพ 

           โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารการเปลี่ยนแปลงภาคปฏิบัติ” 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะและสามารถน าเทคนิค วิธีการและกระบวนการของการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื้อหาการฝึกอบรม 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ฝึกทักษะการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพ่ือพิชิตเป้าหมาย 
 ฝึกทักษะบทบาทของผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 
 ระดับของการเปลี่ยนแปลง ประเภทของคนในองค์การและปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ฝึกปฏิบัติกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 
 ฝึกปฏิบัติประเด็นส าคัญในการก าหนดเป้าหมายเพ่ือการเปลี่ยนแปลง การสร้างกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงให้คนในทีม 
 ฝึกปฏิบัติการติดตามและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) อย่างสร้างสรรค์ 
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หมายเหตุ : รับสมัครผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรจ ำนวนจ ำกัดในแต่ละรุ่น เพ่ือคุณภำพของกำรฝึกอบรม  
 

 ค่าใช้จ่าย 
 ค่ำสมัครในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ทุกหลักสูตร รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม รำคำนี้รวมค่ำฝึกอบรม 
อุปกรณ์และเอกสำร อำหำรกลำงวัน และอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม (สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง) หำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมประสงค์จะเข้ำพักที่โรงแรม บริษัทสำมำรถประสำนกำรจอง
ห้องพักให้ได ้
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ผู้สมัครกรอกรำยละเอียดในใบสมัคร และโอนเงินค่ำสมัครเข้ำบัญชีของบริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จ ำกัด 
ดังต่อไปนี้.- 

๑) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำโฮมโปร รำชพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๙๘๐-๔-๐๑๗๗๔-๑ 
๒) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำถนนรำชพฤกษ์ (ปตท. ประดับดำว) บัญชีออมทรัพย์     

เลขที่ ๖๕๕-๒-๐๖๓๐๒-๑ 
โปรดจัดส่งใบสมัคร พร้อมส ำเนำเอกสำรกำรโอนเงินมำยังบริษัททำงโทรสำร หมำยเลขโทรสำร ๐-๒๔๐๓-๒๗๐๓  
หรือ ๐-๒๘๘๐-๘๒๙๖ และ Email: peaktraining 2013@ gmail.com ด้วย 
หมำยเหตุ: ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ตำมรุ่น และระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในกำรคืนเงินค่ำสมัคร แต่สำมำรถเลื่อนระยะเวลำกำรฝึกอบรมเป็นรุ่นอื่นได้ 
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
~~~~~~~~~~~ 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)..................................................................................... อำยุ..................ป.ี..... 
ต ำแหน่ง.........................................................สถำนที่ท ำงำน........................................................ เลขท่ี.................. ..
ถนน.................................ต ำบล.........................................อ ำเภอ....................................... จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย์.....................หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้.............................โทรศัพท์มือถือ……………………… 
Email:…………………………………..............................................................................................................................................................

ออกใบเสร็จในนาม (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
 ชื่อหน่วยงำน  หรือสถำนที่ท ำงำน....................................................................... ............................ 
เลขที่..................ถนน.................................ต ำบล.........................................อ ำเภอ................................................
จังหวัด......................  รหัสไปรษณีย์.....................Email:…………………………….....มีควำมประสงค์ขอสมัครเข้ำร่วม
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

หลักสูตร “การจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี มุ่งสู่ THAILAND 4.0 ”       
  รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕60 
 หลักสูตร “การจัดท าแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิผล” 
  รุ่นที่ 17 ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 22 ถึงวันศุกรท์ี่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕60 
หลักสูตร “การบริหารการเปลี่ยนแปลงภาคปฏิบัติ” 
  รุ่นที่ 1 ในวันศุกร์ทื่  14 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕60 
หลักสูตร “เทคนิคการประชุมอย่างมืออาชีพ” 
  รุ่นที่ 23 ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันอังคำรที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕60 
หลักสูตร “การจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี มุ่งสู่ THAILAND 4.0 ”       
  รุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 3 ถึงวันศุกรท์ี่ 4 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕60 

พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้โอนเงินค่ำสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวนเงินตำมเอกสำรที่แนบ และส่งส ำเนำ
เอกสำรกำรโอนเงินทำงธนำคำรต่อไปนี้ เรียบร้อยแล้ว 

 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำโฮมโปร รำชพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๙๘๐-๔-๐๑๗๗๔-๑ 
 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำถนนรำชพฤกษ์ (ปตท. ประดับดำว) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 

๖๕๕-๒-๐๖๓๐๒-๑ 
 นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอให้ทำงบริษัทติดต่อจองห้องพักท่ีโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนำธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
โรงแรมอ่ืนโปรดระบุ จ ำนวน........หอ้ง โดย  พักท่ำนเดียว  พัก ๒ ท่ำน กับ...................................................
โดยข้ำพเจ้ำเป็นผู้ช ำระค่ำห้องพักเองทั้งสิ้น 
 

ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัคร  
(......................................................................) 

  ลงชื่อ..................................................................... ...หัวหนำ้ส่วนรำชกำร 
(......................................................................) 

 


