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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น ายุคใหม่”  
 

1 . หลักการและเหตุผล  
 ไม่ว่าจะยุคสมัยใดข้าราชการยังคงเป็นสถาบันท่ีมีความส าคัญต่อบ้านเมือง  ในฐานะท่ีเป็น  
กลไกลของรัฐท่ีจะต้องน านโยบาย ของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลอันจะน ามาซึ่งความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน อีกท้ังยังมีข้าราชการบางส่วนท่ีต้องลงไปท างานสัมผัสกับประชาชน 
เพื่อให้บริการด้านต่างๆ และเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีข้าราชการนอกจากจะ
มีความรู้ ความสามารถแล้วจะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม เพื่อเป็นท่ีพึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง 
 ด้วยเหตุนี้ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ พิจารณาถึง
ความจ าเป็นท่ีจะจัดอบรมหลักสูตรพิเศษส าหรับข้าราชการระดับกลาง ท่ีมีบทบาทส าคัญในระบบราชการ 
เพื่อปลูกฝังแนวความคิดและอุดมการณ์ในการเป็นผู้น ายุคใหม่ ท่ีนอกจากจะมีคุณลักษณะของความเป็น
ผู้น าและมีความรอบรู้ในด้านต่างๆ แล้ว ยังจะต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 
2. วัตถุประสงค์การอบรม 
 2.1 เพื่อให้ เป็น ผู้ท่ีมี คุณธรรมจริยธรรมเป็นตัวอย่างท่ีดีของข้าราชการ ยึดประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นท่ีต้ัง 
 2.2 เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมีความคิดกว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมท่ีจะก้าวขึ้นเป็น 
นักบริหารท่ีดี 
 2.3 เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ เท่าทันการณ์ สามารถปรับแนวความคิดและวิธีการท างานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2.4 เพื่อให้มีจิตส านึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าท่ี และเป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชน 
 2.5 เพื่อปลูกจิตส านึกให้มีความภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีและการเป็นข้าราชการท่ีดี 
 2.6 เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการท างานร่วมกันระหว่างส่วน
ราชการ 
 
 ๓. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  90  คน 
 3.1 ข้าราชการระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ ช านาญงาน – ระดับอาวุโส 

3.2 ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
3.3 ข้าราชการต ารวจต้ังแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป 
3.4 ผู้บริหาร บุคลากร และพนักงานของรัฐ/บุคลากรในสังกัดสถาบันการศึกษา 
3.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
3.6 ผู้ท่ีสนใจท่ัวไป   
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4. หัวข้อการอบรม 
 4.1 คุณธรรมน าชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข 
 4.2 บทบาทผู้น ากับการบริหารการเปล่ียนแปลง 
 4.3 การบริหารงานแนวใหม่เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 4.4 ผู้น ายุคใหม่ ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 
 4.5 กลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม 
 
5. วิทยากร 
 5.1 นายขจัดภัย   บุรุษพัฒน ์ ประธานมูลนิธิพฒันาข้าราชการ   
 5.2 ดร.พีรพล  ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 5.3 ดร.สุเมธ  แสงนิ่มนวล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
 5.4 ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ  เชาวลิต  อดีตท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
 5.5 ดร.สุรวัฒน ์  ชมพูพงษ ์ อดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรี 
  
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระหว่างวนัท่ี 19-21 ธันวาคม 2561 (จ านวน 3 วัน) ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูค า เชียงใหม่ 
 
7. วิธีการอบรม การบรรยายและการตอบข้อซักถาม 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นตัวอย่างท่ีดีของข้าราชการยึดประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นท่ีต้ัง 
 8.2. เป็นผู้ท่ีมีความคิดกว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมก้าวขึ้นเป็นนักบริหารท่ีดี 
 8.3 เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ เท่าทันการณ์ สามารถปรับแนวความคิดและวิธีการท างานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 8.4 มีจิตส านึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและเป็นที่พึ่งของประชาชน 
 8.5 ปลูกจิตส านึกให้มีความภูมิใจในเกียรติยศและศักด์ิศรีและการเป็นข้าราชการท่ีดี 
 8.6 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการท างานร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการ 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 โทรศัพท์ 053-942874-5 โทรสาร 053-942874 
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ก าหนดการอบรม หลักสูตร ผู้น ายุคใหม่ 
ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 
08.00-09.00 น.      - ลงทะเบียนรับเอกสาร 

                 - พิธีเปิดการอบรม 
09.00-10.30 น.     1. คุณธรรมน าชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข 

                      โดย นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพฒันาข้าราชการ 
10.40-12.00 น.      คุณธรรมน าชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข 
12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.      2. บทบาทผู้น ากับการบริหารการเปล่ียนแปลง  

    โดย ดร.สุรวัฒน์  ชมภูพงษ์  อดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรี 
14.45-16.00 น.     บทบาทผู้น ากับการบริหารการเปล่ียนแปลง 

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 
08.00-09.00 น.      ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น.      3. ผู้น ายุคใหม่ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 

                       โดย ดร.สุเมธ  แสงนิ่มนวล  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
10.40-12.00 น.      ผู้น ายุคใหม่ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 
12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.      4. กลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม 

        โดย ดร.พีรพล  ไตรทศาวิทย์  อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย 
14.45-16.00 น.      กลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม 
 

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2560 
08.00-09.00 น.      ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น.      5. การบริหารงานแนวใหม่ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์  

                       โดย ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ  เชาวลิต  อดีตท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตร ี
10.40-12.00 น.      การบริหารงานแนวใหม่ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.  มอบใบประกาศนียบัตร / ปิดการอบรม 

 

หมายเหตุ :  1. ก าหนดการและวิทยากรอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30-10.45 น. / (บ่าย) 14.30-14.45 น. 
3. ใบประกาศนียบัตรมอบให้ทุกท่าน ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. 
4. ส ารองห้องพักได้ท่ี โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-400450-2 
   อัตรา 1,200-1,400 บาท/ห้อง/คืน 


