
 
ที่  อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม)/ ว ๑๓๕      ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศลิปำกร

       ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิง่ชัน 
        กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

                                                              ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๖ 
 

เร่ือง     แจ้งรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖  
  หลักสูตร “Growth Mindset : กำรใช้กรอบควำมคิดแบบเติบโตจำกภำยในเพื่อกำรพัฒนำตนเอง 
  อย่ำงมีประสิทธิภำพ” รุ่นที่ ๒  
เรียน    
 

สิ่งที่แนบมาด้วย   รำยช่ือและก ำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
   หลักสูตร “Growth Mindset : กำรใช้กรอบควำมคิดแบบเติบโตจำกภำยในเพื่อกำรพัฒนำตนเอง 
             อย่ำงมีประสิทธิภำพ” รุ่นที่ ๒  
 ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดกำรอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “Growth Mindset : กำรใช้กรอบควำมคิดแบบเติบโตจำกภำยในเพื่อกำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ” รุ ่นที่ ๒   ระหว่ำงวันที ่ ๔ – ๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด 
กรุงเทพฯ ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น)  
  ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ได้คัดเลือก ............................... ต ำแหน่ง.............................                  
สังกัด........................  เข้ำรับกำรฝึกอบรมในรุ่นดังกล่ำว จึงขอควำมร่วมมือแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกด ำเนินกำร ดังนี้   ๑)  แจ้งผู้เข้ำร้บ
กำรฝึกอบรมแต่งกำยสุภำพ ไปรำยงำนตัวในวันอังคำรที่ ๔ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
   ๒)  กำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน)                  
โดยสำมำรถช ำระเป็นเงินสดในวันรำยงำนตัว ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำเบี้ยเลี้ยงระหว่ำงกำรเดินทำงไป – กลับจำก
บ้ำนพักถึงสถำนท่ีฝึกอบรม ให้เบิกจ่ำยจำกต้นสังกัดเท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินวงเงินท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
   อนึ่ ง  รำย ช่ือและก ำหนดกำรฝึ กอบรม ใน โครงกำรดั งกล่ ำวข้ ำงต้ น  ส ำมำรถตรวจสอบ ได้ ที่ 
www.thailocalsu.com  และสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ 
 

    จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
 
 ขอแสดงควำมนับถือ 
    

          
     (อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนม)ี 

                                        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
              ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 
 
 
 
 
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศลิปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘   



ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัด

1 นาย กรกฤษ ศรีประเสริฐ เจ้าหน้าท่ีการเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรุงเทพมหานคร

2 นางสาว ขจายศิริ บัวกระจาย หัวหน้ากลุ่มงานก ากับดูแลกิจการท่ีดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรุงเทพมหานคร

3 นางสาว นิอามาลิน มะรอเซะ เจ้าหน้าท่ีการเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรุงเทพมหานคร

4 นาง ปิยวรรณ ช่วยเกิด เจ้าหน้าท่ีการเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรุงเทพมหานคร

5 นางสาว วรรณศา รักดี เจ้าหน้าท่ีการเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรุงเทพมหานคร

6 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สวภัทร จุลกระโทก เจ้าหน้าท่ีการเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรุงเทพมหานคร

7 นางสาว ขวัญกมล บุญโปร่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

8 นาง นิธินาถ เห็นจงชม หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

9 นางสาว หทัยกาญจน์ ลูกฟัก หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

10 นาย ปฏิวัติ พรหมฤดี เจ้าหน้าท่ีส านักงาน P7 งานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

11 นาย ภัทรวีร์ วรฉัตร เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

12 นางสาว วัสยนรรณ วิริยะกิรติการ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

13 นาง ภัทรพร เกียรติปานอภิกุล นาบแพทย์เช่ียวชาญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

14 นาง ธจุฑา พงษ์ภิญโญ นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการพิเศษ ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
15 นาง วราภรณ์ โนใจ พนักงานปฎิบัติงานท่ัวไป ช านาญงาน ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
16 นาย วีระกิตต์ิ ศรีเกียรติเกษม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ช านาญการ ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
17 นาย อาสาฬ แสนแสง พนักงานปฎิบัติงานท่ัวไป ช านาญงาน ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
18 นางสาว กัญญารัตน์ ย้ิมเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
19 นางสาว ดลพร สุภาพ นักวิชาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ชลบุรี
20 นางสาว พิมพ์วดี อินทรเจริญสุข เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ชลบุรี

ช่ือ - นำมสกุล

ประกำศรำยนำมผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร “Growth Mindset : กำรใช้กรอบควำมคิดแบบเติบโตจำกภำยในเพ่ือกำรพัฒนำตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ” รุ่นท่ี 2
ระหว่ำงวันท่ี 4 - 5 เมษำยน 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ



ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัดช่ือ - นำมสกุล

ประกำศรำยนำมผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร “Growth Mindset : กำรใช้กรอบควำมคิดแบบเติบโตจำกภำยในเพ่ือกำรพัฒนำตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ” รุ่นท่ี 2
ระหว่ำงวันท่ี 4 - 5 เมษำยน 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ

21 นาง จินตนา เนียมส าเภา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลก าแพงแสน นครปฐม
22 นาง อุษา วีรเดชก าพล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลก าแพงแสน นครปฐม
23 นาง จิราพร แน่นอุดร นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
24 นางสาว จันทรา จึงเจริญนรสุข แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวังจันทร์ ระยอง



  ก ำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “Growth Mindset : กำรใช้กรอบควำมคิดแบบเติบโตจำกภำยในเพ่ือกำรพัฒนำตนเอง 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ”  รุ่นที่ ๒    
ระหว่ำงวันที ่๔ - ๕ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖    ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
จัดโดย  ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร    
บรรยำยโดย อำจำรย์อภิรัตน์ บุญรัตน์ (โค้ชมืออาชีพท่ีได้รับการรบัรองจาก International Coaching  
Federation (ICF), USA) 

 

 
วันอังคำรที่ ๔ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖        
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน รับเอกสำร และพิธีเปิดกำรฝึกอบรม 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.   บรรยำยในหัวข้อ “กรอบความคิด (Mindset) คืออะไร” 
  -  กรอบความคิดแบบตายตัว และข้อเสียของการคิดแบบน้ี 
  -  กรอบความคิดแบบเติบโต และข้อดีการคิดแบบนี้ 
  -  การแยกความคิดให้ออกว่าเรามีความคิดแบบไหน 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   บรรยำยในหัวข้อ “การทดสอบตวัเองว่ามีระดับความคิดแบบ ตายตัว  
     หรือ เติบโต” 

  -  การวิเคราะห์ตนเองด้วยแบบสอบถาม  
  -  การวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้   

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.   บรรยำยในหัวข้อ(ต่อ) “การทดสอบตัวเองว่ามีระดับความคดิแบบ ตายตัว 

      หรือ เติบโต”  
  -  การปรับมุมมองการมองคนอ่ืนและตัวเอง  

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   บรรยำยในหัวข้อ “ความคิดแบบเติบโต มีการพัฒนาอย่างไร” 
                            -  ความคิดแบบเติบโต เริ่มต้นจากการเลีย้งด ู

  -  ความคิดแบบเติบโต พัฒนาจากสภาพแวดล้อม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 

วันพุธที่ ๕ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖        
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.   บรรยำยในหัวข้อ “ความคิดแบบเติบโต ท่ีไม่ต้องพึ่งสภาพแวดล้อม”   

  -  สมการแห่งความส าเร็จ 
  -  การมองโลกในด้านบวก เพื่อโอกาสที่ดี 
  -  ทุกอุปสรรคยังมีโอกาส 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   บรรยำยในหัวข้อ “ลักษณะของคนท่ีมีความคิดแบบเติบโต” 
      -  วิธีการพัฒนาความคิดแบบเติบโต 
                           -  วิธีการเปลี่ยนความคิด ให้น าไปสู่ความคิดแบบเติบโต 
 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน                          
 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.   บรรยำยในหัวข้อ “ค าถามที่ช่วยกระตุ้นความคิดแบบเติบโตให้กับตนเอง”     

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   บรรยำยในหัวข้อ “วิธีการฝึกคนอ่ืนในทีมงานให้มีความคิดแบบเตบิโต”  
  -  ท าตนเองให้เป็นแบบอย่างในการมีความคิดแบบเติบโต 
  -  ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและจับต้องได้ และตกลงเป้าหมายนั้น 
  -  การให้ Feedback ที่ดี ให้ถูกท่ีและถูกเวลา  

 ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.         พิธีปิดกำรฝึกอบรมและมอบประกำศนียบัตร 
 
 
 
..................................................................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ ๑. ก ำหนดกำรนี้อำจมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมและสถำนกำรณ์  
  ๒. รับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
  ๓. รับประทำนอำหำรว่ำง  รอบเช้ำ เวลำ  ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.   
     รอบบ่ำย เวลำ  ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
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