
* คาลงทะเบียนการ ฝกอบรมไมรวมคาที่พัก และคาใชจายในการเดินทาง
* ผูเขาฝกอบรมจากสวนราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย คาใชจายในการ ฝกอบรม

การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
* กรณีมีจำนวนผูสมัครเขารวมการฝกอบรมต่ำกวาเปาหมาย สถาบันพัฒนาทุนมนุษยขอสงวนสิทธิในการยกเลิกกำหนดการฝกอบรม

และคืนเงินคาลงทะเบียน

การบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ เปนเครื ่องมือในการพัฒนาองคกร หมวดที่ 1 และ 2 ภายใตเกณฑ 

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx)  ชวยใหองคกรเขาใจบริบท 

ของตนเอง ไดชัดเจนข้ึน และชวยใหผูบริหารและบุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเคร่ืองมือ (Tools) การบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 

การวัดผล การดำเนินงาน และการวางแผนเชิงกลยุทธ สงผลใหสถาบัน/องคกรโดดเดน มีศักยภาพในการแขงขัน และประสบความสำเร็จ

ในระยะยาว

เพื ่อใหผู เขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับเครื ่องมือ

(Tools) การบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาล การวัดผลการดำเนินงาน

การวางแผนเชิงกลยุทธ การกำหนด วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สำคัญ 

การคนหาความไดเปรียบ และความทาทายเชิงกลยุทธขององคกร 

การวิเคราะหโอกาส เชิงกลยุทธ การวิเคราะหโอกาส ในการ 

สรางนวัตกรรม และการถายทอด/แปลงยุทธศาสตรสูแผนงานโครงการ/ 

กิจกรรม

ผูบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคลากร 

ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

• ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ

แนวทางการบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

• ผูเขารับการอบรมสามารถกำหนดตัววัดผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สำคัญ คนหาความไดเปรียบ

ความทาทายเชิงกลยุทธขององคกร รวมทั้งวิเคราะหโอกาสเชิงกลยุทธ

โอกาสในการสรางนวัตกรรม สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ

และถายทอดยุทธศาสตรสูแผนงานและโครงการตางๆ ที่มีประสิทธิผล

รุนที ่2 วันที ่5 – 6 กมุภาพนัธ 2561 

โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร (New Season Square Hotel) อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค

คาลงทะเบียนการฝกอบรม

กลุมเปาหมาย

รับจํานวนจํากัด 70 คน      สมัครภายในวันที่  31 มกราคม 2561

ประโยชนที่จะไดรับ

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยทักษิณ

จำนวน

สมัคร 1 คน
สมัครแบบกลุม 3 คน

บุคคลทั่วไปชาํระภายในวันที่ 
19 ม.ค. 2561  

4,000
10,800

บุคคลทั่วไปชาํระหลังวันที่ 
19 ม.ค. 2561  

4,500
12,150

ขอเชิญ
เขารวม

ฝกอบรม 
หลักสูตร “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ�อการดำเนินการที่เปนเลิศ

(EdPEx Criteria): การบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ”



.............................................................................................

ขอมูลทั่วไป
ชื่อหนวยงาน/บริษัท …………………………………………………………………………………………………….……
ประเภทของหนวยงาน ……………………………………………………………………………………………….………
ที่อยูสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….
เลขประจำตัวผูเสียภาษี …………………………………………………………………………………………..…………
ชื่อผูประสานงาน …………………………………………….…เบอรโทรศัพท …………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………...........…………………………….
ขอมูลผูเขาฝกอบรม
1. ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………….

ตำแหนง ………………………………………………………เบอรโทรศัพท …………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………..

2.  ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………
ตำแหนง ………………………………………………………เบอรโทรศัพท …………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………..

3.  ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………
ตำแหนง ………………………………………………………เบอรโทรศัพท ……………………………............…
E-mail:…………………………………………………………………………………………….…………….…………….

คาลงทะเบียนการฝกอบรมรุนที่ 1 สำหรับ ………………. คน  จำนวนเงินรวม …………………… บาท
        รุนที่ 2 สำหรับ ………………. คน  จำนวนเงินรวม …………………… บาท

วันที่ 1 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. พิธีเปด
09.15 - 10.45 น. การบรรยาย หัวขอ การบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
10.45 - 11.00 น. อาหารวาง
11.00 - 12.00 น. การบรรยาย หัวขอ การวัดผลการดำเนินงาน
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. การบรรยาย หัวขอ การวางแผนเชิงกลยุทธ
14.30 - 14.45 น. อาหารวาง
14.45 - 16.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ แบงกลุมการทำงาน

• การวิเคราะหความทาทาย ความไดเปรียบ
• การวิเคราะหโอกาสเชิงกลยุทธ
• การวิเคราะหโอกาสในการสรางนวัตกรรม
• SWOT Analysis ขององคกร

วันที่ 2
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
 การวางแผนเชิงกลยุทธ
10.30 - 10.45 น. อาหารวาง
10.45 - 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
 การวางแผนเชิงกลยุทธ (ตอ)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.15 น. การนำเสนองานกลุม การวางแผนเชิงกลยุทธ
15.15 - 15.30 น. อาหารวาง
15.30 - 16.00 น. การนำเสนองานกลุม 
 การวางแผนเชิงกลยุทธ (ตอ)
16.00 - 16:30 น. ถาม-ตอบ และปดการฝกอบรม

• สมัครผาน
Website: www2.tsu.ac.th/org/ihcd

• สงใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินทาง
E-mail: ihcd.tsu@gmail.com
หรือ LINE@ THAKSIN-UNIVERSITY

• โอนเงินผาน
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน)
สาขาสามแยกสำโรง สงขลา
ชื่อบัญชี สถาบันพัฒนาทุนมนุษย  
มหาวิทยาลัยทักษิณ
บัญชีออมทรัพยเลขที่ 691-249092-3

• รับใบเสร็จรับเงินในวันฝกอบรม

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
โทรศัพท 074 317 600-1 ตอ 7011
โทรศัพท/โทรสาร 074 317 616 
E-mail: ihcd.tsu@gmail.com 
Website: www2.tsu.ac.th/org/ihcd

*  คาลงทะเบียนการ ฝกอบรมไมรวมคาที่พัก และคาใชจายในการเดินทาง 
*  ผูเขาฝกอบรมจากสวนราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย คาใชจายในการ ฝกอบรม  

การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
*  กรณีมีจำนวนผูสมัครเขารวมการฝกอบรมต่ำกวาเปาหมาย สถาบันพัฒนาทุนมนุษยขอสงวนสิทธิในการยกเลิกกำหนดการฝกอบรม  

และคืนเงินคาลงทะเบียน

ใบสมัครเขารวมการฝกอบรม

หลักสูตร “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx Criteria): การบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ” 
รุนที่ 2 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00–16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร (New Season Square Hotel) อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

วิธีการสมัครและชำระเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผูประสานงาน: 

• คุณพัชรีวรรณ อมรพิทยากุล  โทรศัพท 064 039 6165

รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ
อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยากร

กำหนดการฝกอบรม (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)




