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Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ ๒ 
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

๑. หลกัการและเหตุผล 
       ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาองคก์รและเป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความส าเร็จของงาน ซ่ึงจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังานและน าความรู้มา
พฒันางานในความรับผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอนัจะส่งผลให้การด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ 
ขององคก์รไดรั้บการพฒันาและเกิดผลสัมฤทธ์ิ   ตามเป้าหมายในท่ีสุด 
  จากความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรดังท่ีได้ยกมาข้างต้น  ประกอบกับภารกิจ                
ของสมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์ ซ่ึงมีหน้าท่ีส่งเสริมการพฒันา
ศกัยภาพของแพทยส์ตรี จึงเลง็เห็นความส าคญัในการพฒันาหลกัสูตร Medical Women’s Leadership 
Program  เน่ืองจากในขณะน้ี มีแพทยส์ตรีเป็นจ านวนมากท่ีตอ้งเป็นผูน้  าของหน่วยงาน จึงจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถและส่งเสริมให้ มีโอกาสเรียนรู้องคค์วามรู้และประสบการณ์
ใหม่ ๆ  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานในหน้าท่ี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ให้กับองค์กร  สังคม และ ประเทศชาติ ต่อไป  และจากการจัดหลักสูตร Medical Women’s 
Leadership Program รุ่นท่ี ๑ มีผูเ้ขา้อบรมจ านวน ๔๐ คน และสามารถสร้างเครือข่ายของสมาชิก
ไดม้ากข้ึนในวงกวา้งโดย ผูเ้ขา้รับการอบรมในรุ่นท่ี๑  เขา้ร่วมเป็นกรรมการของสมาคมฯ ปี๒๕๖๐-
๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ คน แต่มีขอ้เสนอแนะว่าสมาชิกของสมาคมฯส่วนใหญ่ยงัไม่มีโอกาสไดเ้ขา้ร่วม  
การหลกัสูตร Medical Women’s Leadership Program  รุ่นที ่ ๑  ที ่ผ ่านมาในระหว่างปี   พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  
  สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์ จึงเห็นควรจดัท าโครงการ
อบรม Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ ๒ ข้ึน เพื่อให้สามารถน าความรู้   ท่ีไดรั้บ
จากอบรมมาใชใ้นการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน สามารถวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัญหา   
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ และพฒันาศกัยภาพของแพทยส์ตรีใหมี้ความเป็นผูน้  าเพื่อ
พฒันาองคก์รของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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๒. วตัถุประสงค์ 
   เพื่อพัฒนาแพทยส์ตรี ให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผูน้  า สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาต่างๆไดอ้ย่างดี รวมถึงการปรับตนเองให้สมดุลระหว่างการท างาน และ ชีวิต ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพฒันาองค์กร สังคม และ ประเทศชาติ ต่อไป และ
สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดแก่เพื่อนแพทยไ์ด ้
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
๑. สมาชิกสมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ 

๒. มีอายกุารปฏิบติังานประจ าไม่ต ่ากวา่ ๕ ปี และอายไุม่เกิน ๕๐ ปี จ านวน  ๕๐ คน 

๔. ลกัษณะโครงการ 
   เป็นการอบรมแบบต่อเน่ือง โดยจดัอบรมทุก ๑- ๒ เดือน รวม ๑๐ คร้ัง 
๕. วธิีการด าเนินงานและก าหนดการประชุม 
 ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐   Personal characteristics  
 ๘   เมษายน ๒๕๖๐  Leadership for the future and work life balance   
 ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐     Mindful leadership   
 ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐     The art of impactful communication and conflict resolution 
 ๙   กนัยายน  ๒๕๖๐   IT for new generation leaders   
 ๗  ตุลาคม ๒๕๖๐        Happy Workplace and Employee Engagement   
 ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  Leadership coaching   
 ๒  ธนัวาคม ๒๕๖๐   White Ocean Strategy   
 ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑   Transformative leadership   
 ๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑  Leadership success story  
      เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.   ณ  หอ้งประชุมประสงค-์สุดสาคร  ตูจิ้นดา  ชั้น ๓    
      สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์  
๖.  งบประมาณ 
   ค่าวทิยากร ๑๐ คร้ังๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท                 ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
   ค่าอาหารวา่งและอาหารกลางวนั ๕๐ x ๑๘๐ x ๑๐                ๙๐,๐๐๐     บาท 
   ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ       ๑๐,๐๐๐     บาท 
         รวม  ๒๐๐,๐๐๐   บาท 
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๗. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
   ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการเป็นผูน้  า สามารถตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ
ไดอ้ย่างดี รวมถึงการปรับตนเองให้สมดุลระหว่างการท างาน และ ชีวิต ไดอ้ย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการพฒันาองค์กร สังคม และ ประเทศชาติ ต่อไป        และสามารถน าความรู้ท่ี
ไดรั้บไปถ่ายทอดแก่เพื่อนแพทยไ์ด ้อีกทั้งสร้างเครือข่ายของสมาคมแพทยส์ตรีฯและเขา้ร่วมใน
กิจกรรมในนามของคณะกรรมการสมาคมฯ (เป้าหมาย ๒๐% ของผูเ้ขา้อบรม) 
     
 
 
 

(ลงช่ือ)............................................................ผูเ้สนอโครงการ 
(แพทยห์ญิงจามรี เช้ือเพชระโสภณ) 

ประธานโครงการพฒันาภาวะผูน้  า สมาคมแพทยส์ตรีฯ 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)............................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
  (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.แพทยห์ญิงคุณนนัทา  มาระเนตร์) 

นายกสมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทยฯ 
 


