
 หลั ก สู ต ร  ผู้ น ำ ยุ ค ใ หม่   
ร ะหว่ ำงวันที่  21- 23  ธันวำคม 2563  ณ ห้องสุพรร ณิกำร์  โ ร งแรมคุ้ ม ภูค ำ  จังหวัด เ ชียง ให ม่ 

          ไม่ว่าจะยุคสมัยใดข้าราชการยังคงเป็นสถาบันที่มีความส าคัญต่อบ้านเมือง ในฐานะที่เป็น 
กลไกลของรัฐที่จะต้องน านโยบาย ของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลอันจะน ามาซึ่งความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน อีกทั้งยังมีข้าราชการบางส่วนที่ต้องลงไปท างานสัมผัส 
กับประชาชน เพื่อให้บริการด้านต่างๆ  และเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ข้าราชการนอกจากจะมีความรู้ ความสามารถแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน
อย่างแท้จริง 

          ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเป็นความปรารถนาของข้าราชการทุกคน หนทางหนึ่งในการ
ก้าวไปสู่ความส าเร็จในอาชีพนี้  ก็คือการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในงาน 
ที่รับผิดชอบตลอดจนแสวงหาความรู้ในด้านต่าง  ๆเพื่อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
นอกจากนี้สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้ที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานก็คือภาวะเป็นผู้น าที่
มีภาวะน าไม่จ าเป็นต้องเป็นนักบริหารและนักบริหารบางคนไม่มีภาวะผู้น า ไม่ว่าจะท างาน 
ในหน้าที่ไหน ต าแหน่งใดสามารถมีภาวะผู้น าได้ทั้งนั้น เพราะคนที่มีภาวะผู้น านั้นเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
ที่สามารถดึงดูดใจให้ผู้คนเชื่อถือไว้วางใจเต็มใจให้ความร่วมมือยินดีให้การสนับสนุน ทั้งนี้ เพราะเป็น 
ผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีน้ าใจไมตรี ยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม 

          มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่า 
แม้จะมีการอบรมหลักสูตรต่างๆ  ที่จัดโดยจัหน่วยราชการ และส านักงาน ก.พ. ให้กับข้าราชการทุกระดับ
ตั้ งแต่ผู้ เข้ารับราชการใหม่  ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง แต่ก็ ยังไม่มีหลักสูตรใดที่ จะเน้น 
ในเร่ืองภาวะผู้น า โดยเฉพาะผู้น ายุคใหม่ที่สภาพแวดล้อมแตกต่างไปจากเดิม เป็นสภาวะแวดล้อม 
ที่ตกอยู่ภายใต้กระแสอิทธิพลของกระแสวัตถุนิยมจนเป็นผลท าให้คุณธรรม จริยธรรมและค่านิมยมที่
ดีงาม ก าลังถูกบั่นทอนท าลายลงจนน่าเป็นห่วงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนรวมทั้งข้าราชการบางส่วน
ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการวิ่งเต้นใช้เส้นสายโดยมองว่าไม่ใช่สิ่งเลวร้าย
เป็นเร่ืองปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าวิตกเป็นอย่างย่ิง 

         ด้วยเหตุนี้จึงพิจารณาเห็นว่า สมควรที่จะจัดอบรมหลักสูตรพิเศษส าหรับข้าราชการระดับกลางซึ่ง
มีบทบาทส าคัญในระบบราชการ เพื่อปลูกฝังแนวความคิดและอุดมการณ์ในการเป็นผู้น ายุคใหม่ที่
นอกจากจะมีคุณลักษณะของความเป็นผู้น าและมีความรอบรู้ในเร่ืองต่างๆ  แล้ว ยังจะต้องมีคุณธรรม
เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ 

วตัถปุระสงค ์
     1) เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการ ยึดประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนเป็นที่ตั้ง 
     2) เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความคิดกว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็น 
นักบริหารที่ดี 
     3) เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ เท่าทันเหตุการณ์ สามารถปรับแนวความคิดและวิธีการท างาน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
     4) เพื่อให้มีจิตส านึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นที่พึ่งของ
ประชาชน 
     5) เพือ่ปลูกจิตส านึกให้มีความภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีและการเป็นข้าราชการที่ดี 
     6) เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 

วิ ท ย ำ ก ร  
   - นำยขจดัภยั           บรุษุพฒัน ์  
                              ประธำนมลูนธิพิฒันำขำ้รำชกำร   
   - ศ.กติตคิณุ ดร.สเุทพ  เชำวลิต  
                             อดตีที่ปรกึษำรองนำยกรฐัมนตร ี
   - ดร.พรีพล             ไตรทศำวทิย ์
                             อดตีปลดักระทรวงมหำดไทย 
   - ดร.สเุมธ              แสงนิม่นวล 
                             อดตีผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัเชยีงรำย 
   - ดร.สรุวฒัน์           ชมพพูงษ ์
                                  กรรมกำรอ ำนวยกำรสภำสังคมสงเครำะห ์
                                  แหง่ประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ ์

หัวข้อกำรฝึกอบรม 
    - คุณธรรมน ำชีวิต งำนสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข    (3 ชั่วโมง) 
    - บทบำทผู้น ำกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง   (3 ชั่วโมง) 
    - กำรบริหำรงำนแนวใหม่เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์    (3 ชั่วโมง) 
    - ผู้น ำยุคใหม่ ก้ำวไกลสู่ Thailand 4.0           (3 ชั่วโมง) 
    - กลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณธรรม    (3 ชั่วโมง) 

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
    - ข้ำรำชกำรระดับช ำนำญกำร-ช ำนำญกำรพิเศษ  
    - ข้ำรำชกำรระดับช ำนำญงำน-ช ำนำญงำนอำวุโส 
    - ข้ำรำชกำรต ำรวจระดับสำรวัตรขึ้นไป 
    - ผู้บริหำร บุคลำกร และพนักงำนของรัฐ 
    - บุคลำกรในสังกัดสถำบันกำรศึกษำ 
    - พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 

ค่ำลงทะเบียน 
    - ท่ำนละ 4,000 บำท (ไม่รวมค่ำที่พัก) 
         มหำวิทยำลัย เชียงใหม่ เป็นผู้ ออกใบเสร็จรับเงิน 

เป็นค่ำด ำเนินกำรฝึกอบรม ค่ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
รวมทั้งค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง ซึ่งผู้ลงทะเบียน
สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 
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Agenda 
21 ธ.ค. 2563 
08.00-08.45 น.    ลงทะเบียน 
08.45-09.00 น.    พธิีเปิด 
09.00-12.00 น.    คุณธรรมน าชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเปน็สุข 
                          โดย นายขจดัภัย บรุุษพัฒน์ ประธานมูลนธิิพฒันาข้าราชการ 
12.00-13.00 น.    พกัรบัประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.    บทบาทผู้น ากับการบรหิารการเปล่ียนแปลง 
                            โดย ดร.สุรวัฒน์  ชมภูพงษ์ กรรมการอ านวยการสภาสังคมสงเคราะห ์
                            แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
22 ธ.ค. 2563 
09.00-12.00 น.     ผู้น ายุคใหม ่ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 
                           โดย ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
12.00-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.     กลยทุธใ์นการบรหิารงานอย่างมีคณุธรรม 
                           โดย ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย 
23 ธ.ค. 2563 
09.00-12.00 น.     การบริหารงานแนวใหม่ เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ ์
                           โดย ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต อดีตทีป่รกึษารองนายกรฐัมนตร ี
 
หมายเหต ุ: 
   - ก าหนดการอาจปรบัเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 
   - โปรดแต่งกายสุภาพ และน าเส้ือแขนยาวมาด้วย เนื่องจากห้องฝึกอบรมอุณหภูมิค่อนข้างเย็น 
   - พักรบัประทานอาหารว่าง (เช้า) 10.30-10.45 น.  (บ่าย) 14.30-14.45 น. 
   - สามารถรับใบประกาศนยีบัตรได้ในวันที่ 23 ธค.2563 

QR Code ระบบสมคัรเขำ้รว่มกำรฝกึอบรม Online 

 

หลกัสตูร ผูน้ ำยคุใหม ่
ระหว่ำงวันท่ี 21-23 ธันวำคม 2563 

ณ ห้องสุพรรณิกำร์ โรงแรมคุ้มภูค ำ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สถำนที่จัดฝึกอบรม และ ที่พัก 
    - ห้องสุพรรณิกำร์ โรงแรมคุ้มภูค ำ จังหวัดเชียงใหม่   

โทรศัพท์ 053-400-450-2  
   - ติดต่อส ำรองห้องพัก (ห้องดีลักซ์ เดี่ยว/คู่ พร้อมอำหำรเช้ำ)  

อัตรำ 1,400 บำท/คืน * 
* ผู้สมัครโปรดติดตอ่โดยตรงกบัทำงโรงแรมคุ้มภูค ำ 

เพ่ือท ำกำรส ำรองห้องพักและช ำระเงินค่ำห้องพักดว้ยตนเอง 

Contact :  
ส ำนกับรกิำรวชิำกำร มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่

 
uniserv.training@gmail.com

 
053-942874 

 




