รายละเอียดโครงการ
โครงการ JUMC WoW เป็ นโครงการอบรมสมัยใหม่ โดยโครงการ JUMC สมาคมนิ สิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้มข้นไปด้วยความรู ้จากประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลายในการทาธุ รกิจจริ ง โดยเน้นการแบ่งปั น
ประสบการณ์ ความสามารถ ทัศนคติ และวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่ การพัฒนาตนเองและสังคมให้มีความยัง่ ยืนสื บไป โดยแบ่งแนวคิดการเรี ยน
การสอนทั้งหมดได้ดงั นี้
1. เน้นการแบ่งปัน “Sharing” ของทั้งวิทยากร โค้ช กรรมการ และผูร้ ่ วมโครงการ เพื่อนาความรู ้ ประสบการณ์ในมุมมองต่าง ๆ
ส่ งเสริ มแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ตกผลึกเป็ นองค์ความรู ้ใหม่
2. การสานสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยน เพื่อสร้าง “Networking” ภายใต้มิตรภาพที่สามารถเกื้อกูลกันในการทางาน การประกอบธุรกิจ การใช้ชีวิตใน
อนาคต
3. ส่งเสริ มการพัฒนาตนเองทั้งด้านบุคลิกภาพ การแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติเชิงบวกต่อการทางานและการใช้ชีวติ
สอดแทรกในการเรี ยนและการสอนทั้งหมด
รู ปแบบการเรี ยน แบ่งเป็ น 4 ส่ วน คือ
1 การเรี ยนโดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญระดับประเทศในแต่ละสาขามาบรรยาย
2 การเรี ยนแบบ “Discussion Leader” (DL) โดยผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ม จะจัดการเรี ยนการสวนให้กบั เพื่อนๆ กลุ่มอื่นๆ ตาม
หัวข้อที่กาหนดไว้ ภายใต้คาแนะนา และดูแลจาก Coach ที่เป็ นนิสิตเก่า MBA Chula และผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการโค้ช
3 การไปดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่น่าใจ เพื่อศึกษาชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนต่างๆ สภาพเศรษฐกิจ สังคม
เพื่อได้เห็นการพัฒนาที่น่าสนใจในแต่ละเมือง
4 กิจกรรมวิชาการประกอบอื่นๆ เพื่อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูเ้ รี ยน
4. หลังจากการเรี ยนแต่ละครั้ง ผูเ้ รี ยนทุกคน ต้องมีการ “สรุ ปผล” สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ทุกครั้ง เพื่อสร้างเป็ นองค์ความรู ้ของตนเอง
และแบ่งปั นให้กบั ผูเ้ รี ยนคนอื่นๆ
5. ประโยชน์ต่างๆ ที่ได้มาดังกล่าวแล้วนั้น จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถดาเนินชีวิตอย่างประสบความสาเร็จได้ในอนาคต
“Future We See”
กลุ่มเป้ าหมาย ( จานวนผูเ้ ข้าอบรมประมาณ 80 คน )
คุณสมบัติผเู ้ ข้าร่ วมอบรม






อายุไม่เกิน 37 ปี จบการศึกษาอย่างน้อยปริ ญญาตรี
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถ Sharing สิ่ งที่ตวั เองเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ของตนให้กบั ผูอ้ ื่น
สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ไม่ต่ากว่า 80% ของเวลาทั้งหมด
มีใจรักที่จะเข้าร่ วมโครงการ พร้อมเปิ ดใจรับสิ่ งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร และสังคม

หัวข้ อและรู ปแบบการจัดอบรม
 Course Orientation & Ice breaking กิจกรรมแนะนาหลักสู ตร การเรี ยนการสอน เสริ มด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ
และสร้างความสัมพันธ์ของผูร้ ่ วมโครงการด้วยกัน
 การบรรยาย โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจต่างๆ จานวน 7 ครั้ง ในหัวข้อต่างๆ
 การเรี ยนแบบ Discussion Leader (DL) จานวน 6 ครั้ง ในหัวข้อต่างๆ
 ทัศนศึกษาในประเทศ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ข้าอบรม
 ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง
ระยะเวลาอบรม
 เปิ ดรับสมัครและคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
26 ตุลาคม 2561 – 11 มกราคม 2562
 เริ่ มโครงการ
26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562
 ทัศนศึกษาในประเทศ เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี (3วัน 2คืน) 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562
 ศึกษาดูงานต่างประเทศ เมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2562
ค่ าใช้ จ่ายโครงการ
 ท่านละ 50,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 รวมค่าสถานที่อบรม และอาหาร
 รวมค่าเดินทาง อาหาร ที่พกั ในประเทศ
 รวมค่าเอกสารของวิทยากร
ค่ าใช้ จ่ายเดินทางต่ างประเทศ เมืองบาร์ เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน
 ท่านละ 71,000 บาท
 รวมค่าเดินทาง อาหาร และที่พกั (โรงแรม 4 ดาว 4 คืน)
 ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท
สถานทีอ่ บรม
 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการที่ปรึกษาโครงการ และคณะกรรมการโครงการ JUMC WoW 8
 กรรมการที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย

กรรมการบริ หาร คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คุณชาติชาย พยุหนาวีชยั

นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. คุณอุบลวรรณ ช่างเขียนดี

เลขาธิ การ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 กรรมการโครงการ
1. คุณโตสิ ต วิสาลเสสถ์
2. คุณวุฒินยั อุลิต
3. คุณบริ คุณ ล้ าเลิศประเสริ ฐ
4. คุณชานนท์ พนาวรรต

ผูก้ ่อตั้งและผูอ้ านวยการโครงการ JUMC
กรรมการโครงการ
กรรมการโครงการ
กรรมการโครงการ

5. อาจารย์ชานนท์ ศิริธร
6. คุณรวิษฎา จิวสถิรวัฒน์

กรรมการโครงการ
กรรมการโครงการและผูป้ ระสานงานโครงการ

ผูป้ ระสานงานโครงการฯ
 คุณธนษมน มาลี (ปอย)
 Tel. 02-218 5858, Mobile. 092-650 4111, 088-1367777

 E-mail : jumcwow@jumc.in.th
 Line@ JUMC

