
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ก าหนดการ 
โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูร การพฒันาหัวหนา้งาน 360 องศา 
เพือ่ความส าเรจ็ขององคก์รยคุใหม ่

ระหวา่งวนัท่ี 27-28 เมษายน 2560 

 

วนัที ่27 เมษายน 2560 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรบัเอกสารและพิธเีปิดการอบรม 
09.00-12.00 น.       1. Icebreaking Conversation 
  2. บทบาทและหนา้ทีข่องผูน้ า 
  3. รปูแบบการเปน็ผูน้ าและสไตลก์ารท างานของผูน้ า
12.00-13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น.       4. พฤตกิรรมทีม่อิีทธิพลตอ่จิตใจผูอ่ื้น 
      ลกัษณะของผูน้ าที ่“SMART” 
  5. การเพิม่ศกัยภาพ พฒันาทกัษะภาวะผูน้ า 
  6. กลยทุธ์การสรา้งภาวะผูน้ าอยา่งตอ่เนือ่ง 
  7. กิจกรรมระดมความคดิเห็น (Workshop) 
      การสรา้งภาวะผูน้ า 

 

วนัที ่28 เมษายน 2560 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-12.00 น.        8. รูจั้ก เขา้ใจ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหลากหลายสไตล ์
  9. ศลิปะการพดู การสือ่สาร 
  10. เทคนคิการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
12.00-13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น.       11. เทคนคิการสัง่งานให้ไดง้านและใจลกูนอ้ง 
  12. การแก้ปญัหาและการตดัสนิใจให้สมัฤทธ์ิผล 
  13. กิจกรรมระดมความคดิเห็น 
       (Workshop) ศลิปะการบงัคบับญัชา 
  14. สรปุและตอบขอ้ซกัถาม 

  - ปดิการอบรม - 
 

************************************ 

 

หมายเหตุ   1. ก าหนดการฝกึอบรมปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
                2. พกัรบัประทานอาหารว่าง (เชา้) เวลา 10.30-10.45 น.  
       และ (บา่ย) 14.30-14.45 น. 
                3. พกัรบัประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  

หลักสูตร 
การพัฒนาหัวหน้างาน 360 องศา 
เพื่อความส าเร็จขององค์กรยุคใหม่ 

 

วันที่ 27-28 เมษายน 2560 
ณ ห้องอินทนิล ช้ัน 1 
ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

จัดโดย 

ส านักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Website : www.uniserv.cmu.ac.th 

การรบัสมคัร 

1. ผูส้มคัรสามารถช าระเงินคา่ลงทะเบยีน พรอ้มทัง้สง่ใบสมคัรดว้ยตนเอง
ไดท้ี ่ งานสง่เสรมิการเรยีนรู ้ ฝา่ยวชิาการและวจัิย ส านกับรกิารวชิาการ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่หรอื  

2. ช าระคา่ลงทะเบยีนผา่นทางธนาคาร และสง่ใบสมคัรทางโทรสารมาที่
หมายเลข 053-942874 หรอื E-mail : uniserv.training@gmail.com 
พรอ้มแจ้งยนืยนัการสง่ใบสมคัรมายงัโทรศพัทห์มายเลข 053-942874-5  

3. หมดเขตรบัสมคัรภายในวนัศกุรท์ี ่7 เมษายน 2560 

คา่ลงทะเบียน 

     คา่ลงทะเบียน ทา่นละ 4,000 บาท (ไมร่วมคา่ทีพั่ก) เพือ่จ่ายเปน็ 
คา่จัดท าหลกัสตูร เอกสารประกอบการบรรยาย กระเปา๋เอกสาร คา่อาหาร
กลางวัน-อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ประกาศนยีบตัร คา่ตอบแทนวิทยากร
คา่เดนิทางวิทยากร และคา่สถานทีจั่ดฝกึอบรม ฯลฯ 

     ผูส้มคัรตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักัดก่อนทีจ่ะสง่ใบสมคัร
เขา้รบัการฝกึอบรม ส าหรบัคา่ลงทะเบยีน 4,000 บาท (กรณจีากหนว่ยงาน
ภาครฐั) สามารถเบกิคา่ใชจ่้ายในการอบรมตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝกึอบรม การจัดงานและการประชมุระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2555 และระเบยีบการคลงัว่าดว้ยการเบกิคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางไป
ราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณจีากหนว่ยงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) 
สามารถเบกิคา่ใชจ่้ายในการอบรมไดต้ามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝกึอบรม และการเขา้รบัการฝกึอบรมของเจ้าหนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และระเบยีบว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ
ของเจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และ (กรณจีากหนว่ยงานอ่ืน) สามารถ
เบกิคา่ใชจ่้ายในการอบรมไดต้ามระเบยีบหนว่ยงาน 
 

การช าระคา่ลงทะเบียน 

1. ช าระคา่ลงทะเบยีนผา่นธนาคารไทยพาณชิย ์สาขามหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่6672-0-5707-3 ชือ่บญัช ีส านกับรกิารวิชาการ 

2. กรณุาสง่ส าเนาหลกัฐานการโอนเงิน  เชน่ ใบน าฝาก Pay-In Slip หรอื 
หลกัฐานการช าระเงินมาทีห่มายเลขโทรสาร 053-942874 หรอื E-mail: 
uniserv.training@gmail.com เดยีวกับทีส่ง่ใบสมคัร พรอ้มระบชุือ่
ผูส้มคัร หนว่ยงานทีส่งักัด และเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดใ้ห้ชดัเจน 
และเพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีนและการออกใบเสรจ็รบัเงิน โปรดน า
หลกัฐานการโอนเงินมาดว้ย 1 ฉบบั ในวันลงทะเบยีน 

3. กรณมีกีารสมคัรฝกึอบรมมากกว่า 1 หลกัสตูร โปรดช าระคา่ลงทะเบยีน
เปน็รายหลกัสตูร และระบชุือ่ผูส้มคัร-ชือ่หลกัสตูรมาพรอ้มกับหลกัฐานการ
ช าระเงิน 

4. หากผูส้มคัรสง่ใบสมคัรเขา้รว่มฝกึอบรมแลว้ มเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถเขา้
รว่มฝกึอบรมได ้ กรณุาแจ้งเปน็ลายลกัษณอั์กษรลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน 
ท าการก่อนวันฝกึอบรม มฉิะนัน้ ทางส านกับรกิารวิชาการ ขอสงวนสทิธ์ิ 
ไมค่นืเงินคา่ลงทะเบยีนในกรณทีผีูเ้ขา้รว่มฝกึอบรมไมไ่ดแ้จ้งยกเลกิลว่งหนา้
ตามก าหนดเวลาดงักลา่วขา้งตน้ 

5. สอบถามเพิม่เตมิ ไดท้ีโ่ทรศพัทห์มายเลข 053-942874-5 

mailto:uniserv.training@gmail.com
mailto:uniserv.training@gmail.com


โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูร การพัฒนาหัวหนา้งาน 360 องศา  
เพ่ือความส าเร็จขององค์กรยคุใหม ่ 

 
หลกัการและเหตุผล 

          โลกในยคุปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้
ผู้บริหารองค์กรยุคใหม่ต้องเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงได้
อยา่งทนัทว่งท ีบทบาททีเ่คยท าหนา้ที่เฉพาะด้านบริหารจัดการและ
การสั่งการให้ทีมงานด าเนินการตามเป้าหมายนั้นคงไม่เพียงพอ 
อีกตอ่ไป ผูบ้รหิารยคุใหมจ่ะตอ้งปรบัเปลีย่นตวัเองมาเปน็ผูน้ า ซึง่ตอ้ง
ถ่ายทอดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถ และน าพาองค์กรบรรลุ
เปา้หมายทีว่างไว้ 

          องคก์รโดยสว่นใหญจ่ะไมส่ามารถด าเนนิการไดต้ามเปา้หมาย
ที่วางไว้ หรือหน่วยงานธุรกิจที่ไม่สามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้า 
ได้ตามเป้าหมาย สาเหตุที่ส าคัญคือ การที่หัวหน้างานขาดความ
กระตือรือร้น มุ่งมั่นในเป้าหมาย ขาดภาวะความเป็นผู้น า รวมทั้ง 
ขาดการพฒันาบคุลากรระดบัหัวหน้างานในลักษณะของการติดตาม
ผลเพือ่ให้เกิดความตอ่เนือ่ง  

           การด าเนินงานในปัจจุบัน นโยบายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น 
ที่แกนกลางขององค์กรโดยการบริหารงานผ่านผู้บริหารระดับต้น/
ระดับกลาง และผ่านทางหัวหน้างานของฝ่าย/แผนกต่างๆ ดังนั้น 
ความส าเร็จขององค์กรจึงผูกกับหัวหน้างาน องค์กรจึงควรให้
ความส าคญัในการพฒันาหัวหนา้งานให้เกิดภาวะความเป็นผู้น า และ
สามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ที่ต้องสร้างการยอมรับจากทีมงานและ 
มจิีตวิทยาในการบรหิารและปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

          เน่ืองจากหัวหน้างานในองค์กรโดยส่วนใหญ่เติบโตมาจาก
ผู้ช านาญการทีม่ผีลการปฏิบัติงานดีมาโดยตลอด จึงได้รับการเลื่อน
ขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน แต่ยังขาดการฝึกอบรมด้านการบริหาร 
และปกครองทีมงาน ท าให้เกิดปัญหาการขาดซึ่งการยอมรับของ
พนกังาน สง่ผลกระทบถงึความไมพ่อใจของพนกังานตอ่หัวหนา้งาน  
 

วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

     1. เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพการบรหิารงานให้กับหัวหนา้งานมากขึน้ 
     2. เพือ่เสรมิความพรอ้มในการบรหิารงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้
เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้ม 
     3. เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งภาวะผูน้ าและศลิปะ
การบงัคบับญัชา 
     4. เพือ่เสรมิสรา้งทกัษะความสามารถ และเพิม่ศกัยภาพของ    
หัวหนา้งานในองคก์ร 
     5. เพือ่สามารถปรบัประยกุตใ์ชใ้นการท างานให้มปีระสทิธิภาพและ
สมัฤทธ์ิผล 
     6. เพือ่เตรยีมตวัก้าวสูก่ารเปน็หัวหนา้งานชัน้ยอดทีเ่ปน็ก าลงัส าคญั
ขององคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

    1. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. ผู้บริหารระดบัต้น ผู้จดัการ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก  
         ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน 
     3. เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจทั่วไป 
          รวมจ านวน 40 คน (รับจ านวนจ ากัด) 
 

หัวข้อการฝึกอบรม 
1.ภาวะผู้น าส าหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 
 - บทบาทและหน้าที่ของผู้น า 
 - รูปแบบการเป็นผู้น าและสไตล์การท างานของผู้น า 
 - พฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้อ่ืน ลักษณะของผู้น าที่  
              “SMART” 
 - การเพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะภาวะผู้น า-กลยุทธ์การสร้าง 
              ภาวะผู้น าอย่างต่อเน่ือง 
2. ศิลปะการบังคับบัญชาส าหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 
 - รู้จัก เข้าใจ ผู้ใต้บังคับบญัชาหลากหลายสไตล์ 
 - ศิลปะการพูด การสื่อสาร 
 - เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
 - เทคนิคการสั่งงานให้ได้งานและใจลูกน้อง 
 - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจให้สัมฤทธ์ิผล 

 
รูปแบบการอบรม การบรรยายและฝึกปฏิบตัิ  
 

วิทยากร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ สันติธีรากุล  และคณะ 
 หัวหน้าภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

ระยะเวลา    วันที่ 27-28 เมษายน 2560 
                 เวลา 09.00-16.00 น.  (จ านวน 12 ชั่วโมง)  
สถานที่จัด    ห้องอินทนิล ชั้น 1 
                 ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ใบสมัครโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูร การพฒันาหวัหน้างาน 360 องศา  
เพือ่ความส าเรจ็ขององคก์รยคุใหม ่ 

..................................................... 

วันที่.........เดือน.........................พศ............. 

ชื่อ -สกุล...................................................................................... 

สถานที่ท างาน............................................................................. 

ต าแหน่ง....................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน....................................................... 

หมายเลขโทรสาร......................................................................... 

E-mail.........................................................................................

จองห้องพัก 

     เตียงเด่ียว เตียงคู่ ราคา 800 บาท (พร้อมอาหารเช้า)  

เข้าพักวันที่.....................ถงึวันที่.....................จ านวน..........ห้อง 

อาหาร      

      อาหารทั่วไป   มังสวิรัติ   เจ   อิสลาม 

การลงทะเบียน 
     โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บญัชีเลขที่ 6672-0-5707-3 
ชื่อบัญชี ส านักบริการวิชาการ 
 
                        ลงชื่อ..............................................ผูส้มัคร 

การรับสมัคร 
กรอกรายละเอียดในใบสมัครและส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงิน
มายัง ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรสาร 053-942874 หรือ  
E-mail : uniserv.training@gmail.com  
พร้อมแจ้งการส่งที่โทรศัพท์หมายเลข 053-942874-5 

 
รับสมัครถึงวันศุกร์ท่ี 7 เมษายน 2560 

mailto:uniserv_training@hotmail.com

