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ไมวายุคใดสมัยใดขาราชการยังคงเปนสถาบันหลักที่มีความสําคัญตอบานเมือง ในฐานะที่เปน
กลไกลของรัฐที่จะตองนํานโยบายของรัฐบาล ไปปฏิบัติให บังเกิดผลอันจะนํามาซึ่งความสงบเรียบรอยของ
บ านเมื อ ง ความอยูดีมี สุ ขของประชาชน นอกจากนี้ยัง มี ขา ราชการบ างส วนที่ ตอ งลงไปทํ างานสั ม ผั ส กั บ
ประชาชนเพื่อใหบริการดานตางๆ และเขาไปแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ ดวยเหตุนี้
ขาราชการนอกจากจะมีความรูความสามารถแลวจะตองเปนผูที่มีคุณธรรม เพื่อเปนที่พึ่งพาของประชาชนอยาง
แทจริง
ความเจริญกาวหนาในหนาที่ราชการ เปนความปรารถนาของขาราชการทุกคน หนทางหนึ่งในการกาว
ไปสูความสํ าเร็ จในอาชีพนี้ ก็ คือการพัฒ นาตนเองให มีความรูความสามารถในงานที่ รับ ผิดชอบ ตลอดจน
แสวงหาความรูในดานตางๆเพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของ
ผูที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานก็คือการมีภาวะเปนผูนํา ผูที่มีภาวะผูนําไมจําเปนตองเปนนักบริหาร
และนักบริหารบางคนก็ไมมีภาวะผูนํา ไมวาจะทํางานในหนาที่ไหน ตําแหนงใดสามารถมีภาวะผูนําไดทั้งนั้น
เพราะคนที่มีภาวะผูนํานั้นเปนผูที่มีคุณลักษณะที่สามารถดึงดูดใจใหผูคนเชื่อถือ ไววางใจเต็มใจใหความรวมมือ
ยินดีใหการสนับสนุน ทั้งนี้เพราะเปนผูที่มีความรับผิดชอบ มีน้ําใจไมตรี ยึดมั่นในความถูกตองเปนธรรม
มูลนิธิพัฒ นาขาราชการ พิ จารณาเห็นวาแม จะมี การอบรมหลักสู ตรตาง ๆ ที่ จัดโดยหนวยราชการ
และสํานักงาน ก.พ. ใหกับขาราชการทุกระดับตั้งแตผูเขารับราชการใหมไปจนถึงผูบริหารระดับสูง แตก็ยังไมมี
หลักสูตรใดที่จะเนนในเรื่องภาวะผูนํา โดยเฉพาะผูนํายุคใหมที่สภาพแวดลอมแตกตางไปจากเดิม เปนสภาวะ
แวดลอม ที่ตกอยูภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน ผูคนในสังคมตกอยูภายใตอิทธิพลของกระแสวัตถุนิยม
จนเปนผลใหคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม กําลังถูกบั่นทอนทําลายลงจนนาเปนหวงความรูสึกนึก
คิดของประชาชนรวมทั้งขาราชการบางสวนไมไดใหความสําคัญตอปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และการวิ่งเตน
ใชเสนสาย โดยมองวาไมใชสิ่งเลวราย เปนเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเปนปรากฏการณที่นา
วิตกกังวลเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุนี้มูลนิธิพัฒนาขาราชการ จึงพิจารณาเห็นวาสมควรที่จะจัดอบรมหลักสูตรพิเศษ
สําหรับขาราชการระดับกลางซึ่งมีบทบาทสําคัญในระบบราชการ เพื่อปลูกฝงแนวความคิดและอุดมการณใน
การเปนผูนํายุคใหมที่นอกจากจะมีคุณลักษณะของความเปนผูนําและมีความรอบรูในเรื่องตางๆ แลวยังจะตอง
มีคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อใหเปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนตัวอยางที่ดีของขาราชการที่ตองปฏิบัติงานยึดประโยชน
ของประเทศชาติและประชาชนเปนที่ตั้ง
2. เพื่อใหเปนผูมีความคิดกวางไกล มีใจเปดกวาง มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง พรอมที่จะกาว
ขึ้นไปเปนนักบริหารที่ดีในอนาคต
3. เพื่อ ให เป นผู มีความรอบรู รู เท าทั นการณ สามารถปรับ แนวความคิด ปรั บ วิธีการทํ างาน ให
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
โครงการฝกอบรม หลักสูตร “ผูนํายุคใหม” รุนที่ 5

หนาที่ 1

4. เพื่อใหมีจิตสํานึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบตอหนาที่และเปนที่พึ่งพาของ
ประชาชนอยางแทจริง
5. เพื่อปลุกจิตสํานึกใหมีความภาคภูมิใจในเกี ยรติและศักดิ์ศรีและการเปนขาราชการที่ดีที่จะตอ ง
ทํางานตามรอยพระยุคลบาท
6. เพื่อสงเสริมการสรางเครือขายในภาครัฐ เพื่อประโยชนในการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการ
หลักสูตรการอบรมและวิทยากร
หลักสูตรการอบรม “ผูนํายุคใหม” ประกอบดวยหัวขอวิชาดังนี้
- คุณธรรมนําชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเปนสุข (3 ชม.) วิทยากร
- การบริหารงานแนวใหมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ (3 ชม.) วิทยากร
- กลยุทธในการบริหารงานอยางมีคุณธรรม (3 ชม) วิทยากร
- บทบาทผูนํากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (3 ชม.) วิทยากร
- ผูนํายุคใหม กาวไกลสูอาเซียน (3 ชม )
วิทยากร

นายขจัดภัย บุรุษพัฒน
ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต
ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย
ดร.สุรวัฒน ชมภูพงษ
ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล

ระยะเวลาการฝกอบรมและสถานที่ฝกอบรม
หลักสูตรการฝกอบรมจํานวน 3 วันโดยอบรมระหวางวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอง
อรพินธ ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูเขารวมอบรม
เหมาะสําหรับขาราชการพลเรือนระดับชํานาญการ, ระดับชํานาญพิเศษ, ระดับชํานาญงาน, ระดับ
อาวุโ ส, ขาราชการตํารวจตั้ง แตร ะดับ สารวั ตรขึ้นไป ขาราชการทหาร ข าราชการท อ งถิ่ น และพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ และผูสนใจทั่วไป
การรับสมัคร
ติดตอขอขอมูลหรือสมัครไดที่ โครงการฝกอบรมหลักสูตร ผูนํายุคใหม รุนที่ 5 ศูนยบริการวิชาการ
อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 หมายเลขโทรศัพท
06 2901 3254 , 0 7567 3509, 0 7567 3532 โทรสาร 0 7567 3525 เว็บไซต http://cas.wu.ac.th หรือ
ไลนไอดี 0629013254 , อีเมล grissada@hotmail.com
คาใชจายในการฝกอบรม
คา ลงทะเบีย นทา นละ 4,000 บาท (มหาวิท ยาลั ยวลั ยลั ก ษณเ ป นผู อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น) เป นคา
ดําเนินการฝกอบรม คาเอกสารประกอบการฝกอบรม, คาอาหารกลางวัน, คาอาหารวาง ไมรวม คาที่พัก และ
คาเดินทาง สําหรับ คาลงทะเบียนดังกล าวทานสามารถเบิ กคาใชจายจากหนวยงานตนสั งกัด ซึ่งเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2555

โครงการฝกอบรม หลักสูตร “ผูนํายุคใหม” รุนที่ 5

หนาที่ 2

วันศุกรที่
3 ส.ค. 61

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

การบริหารงานแนวใหม
เพื่อมุง ผลสัมฤทธิ์
ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต

13.00 - 14.30 น.

14.45 -16.00 น.

คุณธรรมนําชีวิต
งานสัมฤทธิ์ชีวิตเปนสุข
(ตอ)

บทบาทผูนํา
กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ดร.สุรวัฒน ชมภูพงษ

บทบาทผูนํากับการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
(ตอ)

ผูนํายุคใหม กาวไกลสู
Thailand 4.0
(ตอ

การบริหารงานแนวใหม
เพื่อมุง ผลสัมฤทธิ์
(ตอ)

หมายเหตุ - กําหนดการฝกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
- การแตงกาย ชุดสุภาพ

กลยุทธในการบริหารงาน
อยางมีคุณธรรม
ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

พิธีมอบวุฒบิ ัตรและปดการอบรม

พักรับประทานอาหารวาง

วัน
พฤหัสบดีที่
2 ส.ค. 61

ผูนํายุคใหม กาวไกลสู
Thailand 4.0
ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล
อดีตผูวาราชการจังหวัด
เชียงราย

10.45 - 12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน - เวลา 08.00 - 09.00 น.
09.00 - 10.30 น.
08.00 - 08.45 น.
คุณธรรมนําชีวิต
ลงทะเบียน
งานสัมฤทธิ์ชีวิตเปนสุข
วันพุธที่
1 ส.ค. 61
นายขจัดภัย บุรุษพัฒน
08.45 - 09.00 น.
พิธีเปดการอบรม ประธานมูลนิธิพัฒนาขาราชการ

พักรับประทานอาหารวาง

กําหนดการฝกอบรม หลักสูตร “ผูนํายุคใหม” รุนที่ 5
จัดโดย มูลนิธพิ ัฒนาขาราชการ รวมกับ ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ระหวางวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ หองอรพินธ ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลยุทธในการบริหารงาน
อยางมีคุณธรรม
(ตอ)

