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หลักสูตร 
เทคนิคการบริหารทีมงานสำหรับหัวหน้างาน 

 วันท่ี 27-28 พฤษภาคม 2564 
ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          ปัจจุบันสังคมและเศรษฐกจิมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริหารองค์กรยุคใหม่
ต้องเตรยีมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที บทบาทที่เคยทำหน้าที่เฉพาะด้านบริหารจัดการ
และการสั่งการให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้นคงไม่เพียงพออีกต่อไป ผู้บริหารยุคใหม่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้นำ ซ่ึงต้องถ่ายทอดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถ และนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

           องคกรโดยสวนใหญที่ไมสามารถดำเนินการตามเปาหมายที่วางไว เน่ืองดวยหัวหนางาน
ขาดความกระตือรือรน มุงมั่นในเปาหมาย ขาดภาวะความเปนผูนำ รวมทั้งขาดการพัฒนาบุคลากร
ระดับหัวหนางานในลักษณะของการติดตามผลเพื่อใหเกิดความตอเน่ือง ดังน้ัน ความสำเร็จขององคกร
จึงผูกกับหัวหนางาน องคกรควรใหความสำคัญในการพัฒนาหัวหนางานใหเกิดภาวะผูนำ และสามารถ
ค ิดในเช ิงกลย ุทธ ที ่ต องสรางการยอมรับจากทีมงานมีจิตว ิทยาในการบริหารและปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาเนื่องจากหัวหนางานในองคกรโดยสวนใหญเติบโตมาจากผูชำนาญการที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีมาโดยตลอด จึงไดรับการเลื่อนขั้นขึ้นมาเปนหัวหนางาน แตยังขาดการฝกอบรม
ดานการบริหารและปกครองทีมงาน ทำใหเกิดปญหาการตอตานจากพนักงาน สงผลกระทบถึงความ
ไมพอใจของพนักงานตอหัวหนางาน  
          จากความสำคัญดังกลาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ไดจัดโครงการฝกอบรม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร เทคนิคการบริหารทีมงานสำหรับหัวหนางาน 
เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรระดับหัวหนางานหรือผูที่กำลังจะกาวสูตำแหนงหัวหนางาน ที่ตองการ
พัฒนาตนเองใหมีความพรอมเปนผูนำและสามารถจูงใจทีมงานใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
.  

 
วตัถปุระสงค ์

 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานแก่หัวหน้างานให้พร้อมในด้านบทบาทภาวะผู้นำในการ
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานและเป้าหมายอย่างเหมาะสมในแต่ละวัน  

 เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้  ความเข้าใจในเรื่องภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา 
เสริมความม่ันใจในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

 เพ่ือเสริมสร้างทักษะความสามารถและเพ่ิมศักยภาพของหัวหน้างานในองค์กร 
 เพ่ือสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 
 เพ่ือเตรียมตัวก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานชั้นยอด สร้างความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับในองค์กรและ

เป็นกำลังสำคัญขององค์กร  

 

 
 

 
 

 

วทิยากร 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ สันติธีรากุล 
- ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.ดร.ศันสนา สิริตาม 
      - ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
และการสื่อสารองค์กร 
 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้รว่มโครงการ 

 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน 
 ผู้บริหารระดับต้น ผู้จัดการ หัวหน้างาน หัวหน้า
แผนกในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานเอกชน 
 เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ และผู้ที่สนใจทั่วไป 

คา่ลงทะเบยีน ทา่นละ 4,000 บาท (ไมร่วมคา่ทีพ่กั) 

(อัตรานี้รวมค่าจัดทำหลักสูตร เอกสารการบรรยาย 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ
กิจกรรม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าสถานที่ ฯลฯ) 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและสมคัรเขา้รว่มฝกึอบรมไดท้ี ่

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 053-942874-5 
 uniserv.training@gmail.com 

 www.uniserv.cmu.ac.th 
 

    หวัขอ้การฝกึอบรม 
 ภาวะผูน้ำสำหรบัหวัหนา้งาน 

จิตวิทยาของการเปน็ผู้นำ , ผูน้ำองค์กรแบบ 3H (Head-Hand-Heart) , ภาวะผูน้ำกับบทบาท
ของหัวหน้างานในการบริหารจัดการทีมงาน 

 เทคนคิการบรหิารทมีงานสำหรบัหวัหนา้งาน 
รูปแบบของการดำเนินชีวิตที่ส่งผลตอ่การบริหารทีมงานในองค์กร , การสื่อสารภายในองคก์ร
เพื่อพัฒนาทีมงาน , การสร้างแรงจงูใจในการทำงาน 
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หมายเหต ุ: 
 ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับการอนุมัติจากผู ้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

ก่อนส่งใบสมัคร 
 สำนักบริการวิชาการ จะดำเนินการติดต่อไปยังผู ้สมัครเพื ่อยืนยันการเข้าร่วม 

การฝึกอบรมภายใน 10 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม หากมีจำนวนผู้สมัคร
ถึง เกณฑ์ที่ส ามารถจัดฝึกอบรมได้ผู้ สมัครจะ ได้ รับการยืนยันอีกครั้งและ
โปรดชำระค่าลงทะเบียนภายใน 5 วันก่อนวันฝึกอบรม ตามรายละเอียดดังนี้ 

- งานการเง ิน การคล ังและพัสด ุ  ช ั ้ น  2 สำน ักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์  
เลขที่ 566-554099-0 ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการ
วิชาการและวิจัย) 

- ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ 
เลขที่ 456-0-02583-5 ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) 

 เมื ่อผู ้สมัครชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน 

มายัง โทรสาร 053-942874 หรือ  E-mail :  uniserv. training@gmail.com 
โดยระบ ุช ื ่อผู ้สม ัคร ช ื ่อหล ักสูตร ว ันท ี ่อบรม รายละเอ ียดสำหรับการออก
ใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจนและถูกต้อง  

 กรณีผู้สมัครประสงค์ขอยกเลิกการฝึกอบรมหลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว 
จ ะต ้ อ ง แจ ้ ง เป ็ นลายล ั กษณ ์ อ ั กษรล ่ ว งหน ้ า ไ ม ่ น ้ อยกว ่ า  3 ว ั นท ำการ 
ก่อนวันฝึกอบรม ทั้งนี้ ทางสำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินค่าลงทะเบียน 
ในอัตราร้อยละ 80 ของจำนวนเต็ม โดยหักเป็นค่า ใช้จ ่ายในการดำเนินงาน 
ร้อยละ 20 หากปรากฏว่าผู้สมัครไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ตามเวลาท ี ่กำหนดสำน ักบริการว ิชาการขอสงวนส ิทธ ิ ์ปฏิ เสธการคืนเงิน
ค่าลงทะเบียนทุกกรณี หรือ สามารถส่งผู้แทนท่านอื่นสมัครร่วมฝึกอบรมได้ 

 สำหรับค ่าลงทะเบียน (กรณีจากหน่วยงานภาครัฐ) สามารถเบิกค ่าใช้จ ่าย 
ในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว ่าด้วยค่าใช้จ ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม 
ของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหน่วยงานอื่น) สามารถ
เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบหน่วยงาน 

 สำหรับหน่วยงานเอกชนสามารถนำค่าใช้จ ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 200 (อ้างอิงจาก : http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html)  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนิติบุคคลที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นจำกัดตามมาตรา 39 
แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 

หลักสตูร เทคนิคการบรหิารทมีงานสำหรบัหวัหนา้งาน 
วนัที ่27-28 พฤษภาคม 2564 

หอ้งฝา้ยคำ สำนกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

กำหนดการโครงการฝกึอบรม * 

วนัพฤหสับดทีี ่27 พฤษภาคม 2564 

ภาวะผูน้ำสำหรบัหวัหนา้งาน วิทยากรโดย รศ.ดร.อรพิณ สันติธีรากุล 

เวลา       กจิกรรม / ฝกึปฏบิตั ิ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน / พิธีเปิดการฝึกอบรม 

09.00-12.00 น. - จิตวิทยาของการเป็นผู้นำ 

- ผู้นำองค์กรแบบ 3H (Head-Hand-Heart)  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. - ภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารจัดการทีมงาน 

 
วนัศกุรท์ี ่28 พฤษภาคม 2564 

เทคนคิการบรกิารทมีงานสำหรบัหวัหนา้งาน วิทยากรโดย อ.ดร.ศันสนา  สิริตาม 

เวลา       กจิกรรม / ฝกึปฏบิตั ิ

08.30-09.00 น. - รูปแบบของการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการบริหารทีมงานในองค์กร 

- การสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาทีมงาน 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. - การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 

หมายเหต ุ - กำหนดการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

- พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30-10.45 น. และ (บ่าย) 14.30-14.45 น.  

- โปรดแต่งกายสุภาพ และนำเสื้อแขนยาวมาด้วย เนื่องจากห้องฝึกอบรมอุณหภูมิค่อนข้างเย็น 

สมคัร Online                        LINE กลุม่ 

                
รับสมัครถึงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

สถานทีจ่ดัฝกึอบรม และ สถานทีพ่กั :  
Green Nimman CMU Residence ข้างหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินท์ 

โทรศัพท์ 053-942881-4 หรือ Website : www.uniserv.cmu.ac.th 

 

    

ห้องพักเตียงเดี่ยว/คู่  อัตรา 790 บาท/ห้อง/คืน 
พร้อมอาหารเช้า 2 ที่ 
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