๑/๓

Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ ๒
สมาคมแพทย์ สตรีแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรมนุ ษย์ถือเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญ ต่อการพัฒนาองค์กรและเป็ นปั จจัยที่มีผล
ต่ อ ความส าเร็ จ ของงาน ซึ่ งจ าเป็ นต้อ งได้ รั บ การส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ พ ั ฒ นาความรู ้
ความสามารถของตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานและนาความรู ้มา
พัฒนางานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอันจะส่ งผลให้การดาเนิ นงานในด้านต่าง ๆ
ขององค์กรได้รับการพัฒนาและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้ าหมายในที่สุด
จากความส าคั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรดั ง ที่ ไ ด้ ย กมาข้ า งต้ น ประกอบกั บ ภารกิ จ
ของสมาคมแพทย์ส ตรี แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชิ นู ปถัมภ์ ซึ่ งมี หน้าที่ ส่งเสริ ม การพัฒ นา
ศักยภาพของแพทย์สตรี จึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาหลักสู ตร Medical Women’s Leadership
Program เนื่องจากในขณะนี้ มีแพทย์สตรี เป็ นจานวนมากที่ตอ้ งเป็ นผูน้ าของหน่วยงาน จึงจาเป็ นต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู ้ความสามารถและส่ งเสริ มให้ มีโอกาสเรี ยนรู ้องค์ความรู ้และประสบการณ์
ใหม่ ๆ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒ นางานในหน้าที่ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ให้ ก ับ องค์ ก ร สั ง คม และ ประเทศชาติ ต่ อ ไป และจากการจัด หลัก สู ต ร Medical Women’s
Leadership Program รุ่ นที่ ๑ มี ผูเ้ ข้าอบรมจานวน ๔๐ คน และสามารถสร้างเครื อข่ายของสมาชิ ก
ได้มากขึ้นในวงกว้างโดย ผูเ้ ข้ารับการอบรมในรุ่ นที่๑ เข้าร่ วมเป็ นกรรมการของสมาคมฯ ปี ๒๕๖๐๒๕๖๑ จานวน ๑๒ คน แต่มีขอ้ เสนอแนะว่าสมาชิกของสมาคมฯส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีโอกาสได้เข้าร่ วม
การหลัก สู ต ร Medical Women’s Leadership Program รุ ่ น ที ่ ๑ ที ่ผ ่า นมาในระหว่า งปี พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
สมาคมแพทย์สตรี แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ จึงเห็ น ควรจัดทาโครงการ
อบรม Medical Women’s Leadership Program รุ่ นที่ ๒ ขึ้ น เพื่อให้สามารถนาความรู ้ ที่ได้รับ
จากอบรมมาใช้ในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปั ญหา
ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพการณ์ และพัฒนาศักยภาพของแพทย์สตรี ให้มีความเป็ นผูน้ าเพื่อ
พัฒนาองค์กรของตนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
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๒. วัตถุประสงค์
เพื่ อพัฒนาแพทย์สตรี ให้ เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการเป็ นผูน้ า สามารถ
ตอบสนองต่อปั ญหาต่างๆได้อย่างดี รวมถึงการปรับตนเองให้สมดุลระหว่างการทางาน และ ชี วิต ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ การพัฒ นาองค์ก ร สังคม และ ประเทศชาติ ต่อไป และ
สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่เพื่อนแพทย์ได้
๓. กลุ่มเป้ าหมาย
๑. สมาชิกสมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒. มีอายุการปฏิบตั ิงานประจาไม่ต่ากว่า ๕ ปี และอายุไม่เกิน ๕๐ ปี จานวน ๕๐ คน
๔. ลักษณะโครงการ
เป็ นการอบรมแบบต่อเนื่อง โดยจัดอบรมทุก ๑- ๒ เดือน รวม ๑๐ ครั้ง
๕. วิธีการดาเนินงานและกาหนดการประชุม
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
Personal characteristics
๘ เมษายน ๒๕๖๐
Leadership for the future and work life balance
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
Mindful leadership
๑๙ สิ งหาคม ๒๕๖๐
The art of impactful communication and conflict resolution
๙ กันยายน ๒๕๖๐
IT for new generation leaders
๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
Happy Workplace and Employee Engagement
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
Leadership coaching
๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
White Ocean Strategy
๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
Transformative leadership
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
Leadership success story
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประสงค์-สุ ดสาคร ตูจ้ ินดา ชั้น ๓
สมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๖. งบประมาณ
ค่าวิทยากร ๑๐ ครั้งๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ๕๐ x ๑๘๐ x ๑๐
๙๐,๐๐๐ บาท
ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ
๑๐,๐๐๐ บาท
รวม
๒๐๐,๐๐๐ บาท
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๗. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความสามารถในการเป็ นผูน้ า สามารถตอบสนองต่อปั ญหาต่างๆ
ได้อย่างดี รวมถึงการปรับตนเองให้สมดุ ลระหว่างการทางาน และ ชี วิต ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการพัฒนาองค์กร สังคม และ ประเทศชาติ ต่อไป
และสามารถนาความรู ้ที่
ได้รับไปถ่ ายทอดแก่ เพื่อนแพทย์ได้ อีกทั้งสร้างเครื อข่ ายของสมาคมแพทย์สตรี ฯและเข้าร่ วมใน
กิจกรรมในนามของคณะกรรมการสมาคมฯ (เป้ าหมาย ๒๐% ของผูเ้ ข้าอบรม)

(ลงชื่อ)............................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ)
ประธานโครงการพัฒนาภาวะผูน้ า สมาคมแพทย์สตรี ฯ

(ลงชื่อ)............................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.แพทย์หญิงคุณนันทา มาระเนตร์)
นายกสมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทยฯ
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