โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นายุคใหม่”
1 . หลักการและเหตุผล
ไม่ ว่ า จะยุ ค สมั ย ใดข้ า ราชการยั ง คงเป็ น สถาบั น ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ บ้ า นเมื อ ง ในฐานะที่ เป็ น
กลไกลของรัฐ ที่จะต้องนานโยบาย ของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลอันจะนามาซึ่งความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน อีกทั้งยังมีข้าราชการบางส่วนที่ต้องลงไปทางานสัมผัสกับประชาชน
เพื่อให้บริการด้านต่างๆ และเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ข้าราชการนอกจากจะ
มีความรู้ ความสามารถแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง
ด้วยเหตุนี้ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ พิจารณาถึง
ความจาเป็นที่จะจัดอบรมหลักสูตรพิเศษสาหรับข้าราชการระดับกลาง ที่มีบทบาทสาคัญในระบบราชการ
เพื่อปลูกฝังแนวความคิดและอุดมการณ์ในการเป็นผู้นายุคใหม่ ที่นอกจากจะมีคุณลักษณะของความเป็น
ผู้นาและมีความรอบรู้ในด้านต่างๆ แล้ว ยังจะต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
2. วัตถุประสงค์การอบรม
2.1 เพื่ อ ให้ เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ข องข้ า ราชการ ยึ ด ประโยชน์ ข อง
ประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
2.2 เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความคิดกว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็น
นักบริหารที่ดี
2.3 เพื่อให้เป็ นผู้ที่มี ความรอบรู้ เท่าทั นการณ์ สามารถปรับแนวความคิด และวิธีการท างานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2.4 เพื่อให้มีจิตสานึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นที่พึ่งของ
ประชาชน
2.5 เพื่อปลูกจิตสานึกให้มีความภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีและการเป็นข้าราชการที่ดี
2.6 เพื่อ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในภาครัฐ เพื่อประโยชน์ ในการท างานร่วมกัน ระหว่างส่ วน
ราชการ
๓. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ จานวนผู้เข้ารับการอบรม 90 คน
3.1 ข้าราชการระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ ชานาญงาน – ระดับอาวุโส
3.2 ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
3.3 ข้าราชการตารวจตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป
3.4 ผู้บริหาร บุคลากร และพนักงานของรัฐ/บุคลากรในสังกัดสถาบันการศึกษา
3.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.6 ผู้ที่สนใจทั่วไป
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4. หัวข้อการอบรม
4.1 คุณธรรมนาชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข
4.2 บทบาทผู้นากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4.3 การบริหารงานแนวใหม่เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4.4 ผู้นายุคใหม่ ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0
4.5 กลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม
5. วิทยากร
5.1 นายขจัดภัย
5.2 ดร.พีรพล
5.3 ดร.สุเมธ
5.4 ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ
5.5 ดร.สุรวัฒน์

บุรุษพัฒน์
ไตรทศาวิทย์
แสงนิ่มนวล
เชาวลิต
ชมพูพงษ์

ประธานมูลนิธิพฒ
ั นาข้าราชการ
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี

6. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 (จานวน 3 วัน) ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคา เชียงใหม่
7. วิธีการอบรม การบรรยายและการตอบข้อซักถาม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการยึดประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง
8.2. เป็นผู้ที่มีความคิดกว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมก้าวขึ้นเป็นนักบริหารที่ดี
8.3 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ เท่าทันการณ์ สามารถปรับแนวความคิดและวิธีการทางานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
8.4 มีจิตสานึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นที่พึ่งของประชาชน
8.5 ปลูกจิตสานึกให้มีความภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีและการเป็นข้าราชการที่ดี
8.6 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการทางานร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-942874-5 โทรสาร 053-942874
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กาหนดการอบรม หลักสูตร ผู้นายุคใหม่
ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคา จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
08.00-09.00 น.
09.00-10.30 น.
10.40-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.45-16.00 น.

- ลงทะเบียนรับเอกสาร
- พิธีเปิดการอบรม
1. คุณธรรมนาชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข
โดย นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพฒ
ั นาข้าราชการ
คุณธรรมนาชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข
พักรับประทานอาหารกลางวัน
2. บทบาทผู้นากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
โดย ดร.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี
บทบาทผู้นากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
08.00-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.
3. ผู้นายุคใหม่ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0
โดย ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
10.40-12.00 น.
ผู้นายุคใหม่ก้าวไกลสู่ 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.
09.00-10.30 น.
10.40-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
5. การบริหารงานแนวใหม่ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
โดย ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
การบริหารงานแนวใหม่ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
มอบใบประกาศนียบัตร / ปิดการอบรม

1. กาหนดการและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30-10.45 น. / (บ่าย) 14.30-14.45 น.
3. ใบประกาศนียบัตรมอบให้ทุกท่าน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น.
4. สารองห้องพักได้ที่ โรงแรมคุ้มภูคา จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-400450-2
อัตรา 1,200-1,400 บาท/ห้อง/คืน
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