
หลักสูตร

ผูบริหารกับการพัฒนาศักยภาพผูนำสรางสรรคนวัตกรรม

ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบุคคล
และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด



หลักสูตรป 2563 หน้า ๒

คำนำ

หลักสูตร ผูบริหารกับการพัฒนาศักยภาพผูนำสรางสรรคนวัตกรรม เปนหลักสูตรของ

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อใชอบรมผูบริหาร ระดับกลาง ผูทำ

หนาที่ขับเคลื่อนแผนงานใหสำเร็จตามแผนงานและงบประมาณ โดยใชศาสตร ศิลปะ ในการกำหนด

กำกับ ทั้งการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานงบประมาณ พรอมทั้งการติดตามประเมินผล

หากแผนงานใดมีปญหาอุปสรรคก็จะตองดำเนินการปรับปรุงแกไขตามกระบวนงานการบริหารงาน

ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบุคคล และสถาบันพัฒนาเครดติยูเน่ียน รวมกัน
พัฒนาหลักสูตรนี้ข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงค เม่ือนำหลักสูตรไปใชอบรม ใหกับบุคลากรของชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด ในระดับผูจดัการและ ระดับผูชวยผูจดัการ จะทำให
ผูรับการฝกอบรมมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถสรางนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อประยุกตใชในการพัฒนา
องคกร

หลักสูตร ผูบริหารกับการพัฒนาศักยภาพผูนำสรางสรรคนวัตกรรม ไดผานการวิพากษ
หลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุชิน ปลีหะจินดา อาจารยภาควิชาสหกรณ คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ดร.มานะ สุดสงวน คณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค.
และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนนิการ ชุมนุมสหกรณเครดติยูเน่ียนแหงประเทศไทย
จำกัด ชุดท่ี 43 จึงประกาศถือใชเปนหลักสตูรสำหรับการอบรม

คณะผูจัดทำ
วันท่ี …….
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บทนำ

คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)
สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความ

เปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม ความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อมั่นใน
คุณคาทางจรยิธรรมแหงความสุจรติ ความเปดเผย ความรบัผิดชอบตอสังคมและความเอ้ืออาทรตอ
ผูอ่ืน โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูรเิร่ิมการสหกรณ

อุดมการณสหกรณ (Cooperative Ideology)
คือ ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ

สหกรณจะนำไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรมและสันติสุขในสังคม

หลกัการสหกรณ (Cooperative Principles)
คือ แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม

สหกรณเครดิตยูเน่ียน
สหกรณเครดิตยูเน่ียนเปนสหกรณที่เกิดขึ้นภายใตหลักคุณคาของสหกรณ อุดมการณ

หลักการสหกรณท่ีกลาวไวขางตน เพ่ือรวมคน รวมทุน เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และนำไปสูการ
กินดี อยูดี มีสันติสุขในสังคมซึ่งอยูในวงสัมพันธเดียวกัน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด ตั้งขึ้น เพ่ือสนับสนุน สงเสริม

ขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย โดยอาศัย ‘จิตตารมณ’ อันประกอบดวย สนใจ
หวงใย แบงปน และรับใช  และ คุณธรรม 5 ประการอันไดแก ความซ่ือสัตย เสียสละ รับผิดชอบ
เห็นใจกัน และวางใจกัน เพื่อพฒันา ‘คน’ ใหรูจกัชวยเหลอืซ่ึงกันและกนัใหบรรลุความสมดุลทัง้ 3
ดานคือ

ดานจิตใจ ใหเปนคนดี มีคุณธรรม
ดานเศรษฐกิจ ใหอยูดี กินดี
ดานสังคม ใหอยูรวมกันอยางสันติ

วิสัยทัศนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด

“สถาบันแหงศูนยกลางและผูนำทางขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย”
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พันธกิจชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
๑. พัฒนาความเขมแข็งองคกรเชิงรุก
๒. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยูเนี่ยน
๓. สรางบริการเพือ่ยกระดับสหกรณสมาชิก

สมรรถนะสำคัญของผูรับการอบรม
1. ความสามารถในการสื่อสารคือ มีความสามารถในการรับ – สงสารขอมูลได
2. ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห
3. ความสามารถในการแกปญหาอุปสรรคตาง ๆได
4. ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

โครงสรางหลักสูตร

หัวขอวิชาท่ี 1. การคิดและประยกุตใช 3.00 ชม.

หัวขอวิชาท่ี 2. การบริหารจัดการในฐานะผูนำ 3.00 ชม.

หัวขอวิชาท่ี 3. การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 3.00 ชม.

    และบริหารทีมใหมีประสิทธิผล

 หัวขอวิชาท่ี 4. วิชาการสรางสรรคนวัตกรรมของผูนำ 3.00 ชม.

หัวขอวิชาท่ี 5. ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม 1.30  ชม.

      รวม     13.30 ชม.
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หลักการและเหตผุล

ตำแหนงผูจัดการ และผูชวยผูจัดการในชุมนมุสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด

เปนผูบริหารระดับกลาง ที่มีหนาที่ขับเคลื่อนแผนงานใหสำเร็จตามแผนงานและงบประมาณ โดยใช

ศาสตร ศิลปะ ในการกำหนด กำกับ ทั้งการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานงบประมาณ พรอม

ท้ังการติดตามประเมินผล  หากแผนงานใดมีปญหาอุปสรรคก็จะตองดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม

กระบวนงานการบริหารงาน จำเปนตองมีความรู ความสามารถ และศักยภาพในการบริหารงานใหมี

ประสิทธิภาพและสามารถสรางสรรคนวัตกรรมขึ้นมา เพื่อใชในการพัฒนางานขององคกร

การสรางสรรคนวัตกรรมมีผลตอการพัฒนาชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย

จำกัด (ช.ส.ค.) ในดานการเปล่ียนแปลง การปรับเปลี่ยนคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมองคกร เพ่ือ

ตอบสนองตอปจจยัที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การมีนวัตกรรมขึ้นมาใชสามารถเพิ่มสมรรถนะ

บุคลากร และชวยลดขั้นตอนตลอดจนคาใชจายในการทำงาน

 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) จึงจัดทำหลักสูตร "ผูบริหารกับ

การพัฒนาศักยภาพผูนำสรางสรรคนวัตกรรม"  ขึ้นมาเพื่อใชอบรมใหกับผูบริหารระดับกลางใหมี

ความรู ความสามารถ และสรางนวัตกรรมขึ้นมา เพื่อการพัฒนางานสูการพัฒนาองคกร

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูบริหารมีภาวะผูนำ กระบวนการคิด การวิเคราะห การตัดสินใจ การสื่อสาร

2. เพื่อใหผูบริหารเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง การทำงานเปนทีมและการแกไขปญหา

3. เพื่อใหผูบริหารสามารถสรางนวัตกรรมในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

 ผูจัดการ  ผูชวยผูจัดการ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด

หลักสูตรผูบริหารกับการพัฒนาศักยภาพผูนำสรางสรรคนวัตกรรม
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โครงสรางหลักสูตร

หัวขอวิชาท่ี 1. การคิดและประยกุตใช 3.00 ชม.

หัวขอวิชาท่ี 2. การบริหารจัดการในฐานะผูนำ 3.00 ชม.

หัวขอวิชาท่ี 3. การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 3.00 ชม.

    และบริหารทีมใหมีประสิทธิผล

 หัวขอวิชาท่ี 4. วิชาการสรางสรรคนวัตกรรมของผูนำ 3.00 ชม.

หัวขอวิชาท่ี 5. ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม 1.30  ชม.

      รวม     13.30 ชม.

หัวขอวิชาท่ี 1 การคิดและประยุกตใช     (3.00 ชม.)

1.1.วัตถุประสงค

เพ่ือใหผูบริหารเพิ่มมิติมุมมองการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงระบบ สามารถประยุกต

แนวความคิดของตนเองไปใชใหเกิดประโยชนในการบริหารงานและสามารถนำเสนอแนวคิด

ที่ใชสำหรับการบริหารสหกรณเครดิตยูเนี่ยนได

1.2. คำอธิบายหัวขอวิชา

ความคิดเปนสิ่งสำคัญ ซึ่งเปนแนวในการพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน การมองภาพอนาคต

ของผูนำสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไปสูจุดหมายซึ่งตองทาทายและเปนไปได ทักษะความคิด 9 ประเภทที่

ใชในการประมวลผลขอมูล แกปญหา การตัดสินใจและสรางแนวคิดใหม การคดิอยางเปนระบบท้ัง

ทางตรงและทางออม การคิดเพื่อดึงความสามารถในการนำบางสิ่งมาปรับใชประโยชนไดอยาง

เหมาะสม สอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมตามบทบาทหนาที่ โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

 1.2.1 แนวความคิดในการบรหิาร

        1.2.2 ทักษะการคิดประเภทตางๆ

- การคิดสรางสรรค

   - การคิดเชิงวิเคราะห

   - การคิดเชิงวิพากษ

   - การคิดเชิงกลยุทธ

   - การคิดเชิงมโนทัศน

   - การคิดเปรียบเทียบ

   - การคิดเชิงบวก

   - การคิดเชิงนวัตกรรม

   - การคิดเชิงระบบ

 1.2.3 การพัฒนาและประยุกตแนวความคิดดวยตัวเอง
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หัวขอวิชาท่ี 2 การบริหารจัดการในฐานะผูนำ       (3.00  ชม.)

2.1.วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจหลักพื้นฐานของผูนำ ประสบการณทางความคิดที่จะทำใหเกิด

ขอผดิพลาดในองคกรและแนวทางแกปญหาท่ีเกิดข้ึนได

2.2. คำอธิบายหัวขอวิชา

  เง่ือนไขท่ีบุคคลดำรงตำแหนงน้ันซ่ึงเปนสิทธิและหนาท่ีท่ีจะตองไปเก่ียวของกับผูอ่ืน ความคิด

เชิงลบตอเหตุการณตางๆและการแกปญหา ภาวะผูนำ 5 ระดับ โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

2.2.1 บทบาทของผูนำและหลักพ้ืนฐานท่ีสำคัญสำหรับผูนำในการบริหาร

2.2.2 หลุมพรางทางความคิดและเทคนิคการเอาชนะหลมุพรางทางความคิด

  2.2.3 ภาวะผูนำ  5 ระดบั

 - Position

 - Permission

 - Production

 - People Development

 - Pinnacle

หัวขอวิชาท่ี 3 การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและบริหารทีมใหมีประสิทธิผล (3.00 ชม.)
3.1. วัตถุประสงค

เพื่อใหการทำงานรวมกันบรรลุเปาหมายเดียวกัน การสรางทีมงาน ใหมีการปรับพฤติกรรม

ของผูนำทีจ่ะนำไปสูความสำเรจ็ในการบริหารองคกร

3.2. คำอธิบายหัวขอวิชา

 คุณลักษณะเดนที่มักจะพบในบรรดาผูนำที่ประสบความสำเร็จ การวางแผนงานรวมกับทีมงานเพื่อ

ความสำเร็จ สุขภาวะองคกร ในดานตางๆ แนวทางวิธีการในการวัดและประเมินผล สรางวัฒนธรรมใน

องคกร เพื่อใหมุงสูเปาหมายเดียวกัน การสรางบรรยากาศการทำงานที่ดีในองคกร โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

 3.2.1 ลักษณะของผูบริหารที่จะนำพาองคกรสูความสำเร็จ

  - การวางแผน และปฏิบัติตามแผนไดอยางมีวินัย

 - การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน/การเรียงลำดับความสำคัญของงาน/

             ความรอบคอบ/การมอบหมายงาน/ความกระตือรือรนในการทำงาน/การกำกบัติดตามงาน

  - มนุษยสัมพันธ

3.2.2 การวัดระดับสุขภาวะองคกร

 3.2.3 การสรางวัฒนธรรมและขวัญกำลังใจใหทีม

  - การสรางบรรยากาศการทำงาน/การควบคุมอารมณ/การลดความขัดแยง/การสรางความเชื่อมั่น
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หัวขอวิชาท่ี 4 การสรางสรรคนวัตกรรมของผูนำ           (3.00 ชม.)

4.1.วัตถุประสงค

4.1.1 เพ่ือใหรูจักและเขาใจนวัตกรรม

4.1.2 เพ่ือสรางทัศนคติในการสรางนวัตกรรมและสามารถรับมือความเปลีย่นแปลงในองคกรได

4.1.3 เพื่อใหผูบริหารเกิดความคิดสรางสรรคและสามารถสรางนวัตกรรมได

4.2. คำอธิบายหัวขอวิชา

 เขาใจความหมายนวัตกรรม นวัตกรรมองคกร การสรางนวัตกรรม ใหเกิดประโยชนตอองคกร

การปรับแนวคิด การสรางสรรคสิง่ใหมๆ  ที่มีคุณคาและสอดคลองกบัเหตุการณในปจจุบัน ประเภท

ของเครื่องมือ วิธีการ กระบวนการในการสรางนวัตกรรม  โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

4.2.1 ความหมายนวัตกรรม

          4.2.2 การคิดเพ่ือสรางนวัตกรรม

          4.2.3 มอบหมายงานเพื่อไปคิดนวัตกรรม 1 ผลงาน

หัวขอวิชาท่ี 5 ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมนิผลการอบรม (1.30 ชม.)

5.1. วัตถุประสงค เพ่ือประเมินผลการอบรมเปนรายวิชา และประเมินผลการจัดอบรม

รวมถึงรบัทราบขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

 5.1.1. การทดสอบความรูกอนการฝกอบรม   (0.30 ชม.)

 5.1.2. ผูเขารบัการอบรมสามารถจัดทำการวิเคราะหตนทุน  (0.30 ชม.)

  อัตราผลตอบแทนทางการลงทุนได

 5.1.3. การประเมินผลการฝกอบรม (0.30 ชม.)

รวมท้ังส้ิน          13.30 ชม.

วิทยากร ผูเชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกองคกร

วิธีการฝกอบรม  บรรยาย/ถาม-ตอบ/ฝกปฏิบัติ

เง่ือนไขการสำเรจ็หลักสูตร

ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนประเมิน

  1. เวลาเขารับฝกอบรมไมต่ำกวา รอยละ 80 = 20 คะแนน

  2. การมีสวนรวมระหวางอบรม = 20 คะแนน

  3. เสนอโครงการนวัตกรรม คนละ 1 ผลงาน = 60 คะแนน

วุฒิบัตรโดย ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด


