หลักสูตร ผู้ นำยุคใ หม่

ระหว่ ำ งวั น ที่ 21-23 ธั น วำคม 2563 ณ ห้ อ งสุ พ รรณิ ก ำร์ โร งแรมคุ้ ม ภู คำ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ไม่ ว่ าจะยุ คสมัยใดข้ าราชการยั งคงเป็นสถาบันที่มี ความส าคั ญต่ อบ้านเมือง ในฐานะที่เป็น
กลไกลของรัฐที่จะต้องนานโยบาย ของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลอันจะนามาซึ่งความสงบเรียบร้ อยของ
บ้ านเมื อง ความอยู่ ดี มี สุขของประชาชน อี กทั้ งยั งมี ข้ าราชการบางส่ วนที่ต้ องลงไปท างานสั มผัส
กับประชาชน เพื่อให้บริการด้านต่างๆ และเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชนในพื้ นที่
ข้าราชการนอกจากจะมีความรู้ ความสามารถแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน
อย่างแท้จริง
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเป็นความปรารถนาของข้าราชการทุกคน หนทางหนึ่งในการ
ก้ าวไปสู่ ความส าเร็ จในอาชี พนี้ ก็ คื อการพั ฒนาตนเองให้ มี ความรู้ ความสามารถในงาน
ที่ รับผิ ดชอบตลอดจนแสวงหาความรู้ ในด้ านต่ างๆ เพื่ อช่ วยให้ การท างานมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น
นอกจากนี้สิ่งที่สาคัญอีกประการหนึ่งของผู้ที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานก็คือภาวะเป็นผู้น าที่
มี ภาวะน าไม่ จ าเป็ นต้ องเป็ นนั กบริ หารและนั กบริ หารบางคนไม่ มี ภาวะผู้ น า ไม่ ว่ าจะท างาน
ในหน้าที่ไหน ตาแหน่งใดสามารถมีภาวะผู้นาได้ทั้งนั้น เพราะคนที่มีภาวะผู้นานั้นเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
ที่สามารถดึงดูดใจให้ผู้คนเชื่อถือไว้วางใจเต็มใจให้ความร่วมมือยินดีให้การสนับสนุน ทั้งนี้ เพราะเป็น
ผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีน้าใจไมตรี ยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม
มู ลนิ ธิ พั ฒนาข้ าราชการ ร่ วมกั บ ส านั กบริ การวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ เห็ นว่ า
แม้จะมีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยจัหน่วยราชการ และสานักงาน ก.พ. ให้กับข้าราชการทุกระดับ
ตั้ งแต่ ผู้ เข้ ารั บราชการใหม่ ไปจนถึ งผู้ บริ หารระดั บสู ง แต่ ก็ ยั งไม่ มี หลั กสู ตรใดที่ จะเน้ น
ในเรื่องภาวะผู้นา โดยเฉพาะผู้นายุคใหม่ที่สภาพแวดล้ อมแตกต่างไปจากเดิม เป็นสภาวะแวดล้ อม
ที่ตกอยู่ภายใต้กระแสอิทธิพลของกระแสวัตถุนิยมจนเป็นผลทาให้คุณธรรม จริยธรรมและค่านิมยมที่
ดีงาม กาลังถูกบั่นทอนทาลายลงจนน่าเป็นห่วงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนรวมทั้งข้าราชการบางส่วน
ไม่ได้ให้ความสาคัญต่อปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการวิ่งเต้นใช้เส้นสายโดยมองว่าไม่ใช่สิ่งเลวร้ าย
เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุนี้จึงพิจารณาเห็นว่า สมควรที่จะจัดอบรมหลักสูตรพิเศษสาหรับข้าราชการระดับกลางซึ่ง
มีบทบาทสาคัญในระบบราชการ เพื่อปลูกฝังแนวความคิดและอุดมการณ์ในการเป็นผู้นายุ คใหม่ ที่
นอกจากจะมีคุณลักษณะของความเป็นผู้นาและมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ แล้ว ยังจะต้องมีคุณธรรม
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการ ยึดประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนเป็นที่ตั้ง
2) เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความคิดกว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็น
นักบริหารที่ดี
3) เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ เท่าทันเหตุการณ์ สามารถปรับแนวความคิดและวิธีการท างาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4) เพื่อให้มีจิตสานึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นที่พึ่งของ
ประชาชน
5) เพื่อปลูกจิตสานึกให้มีความภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีและการเป็นข้าราชการที่ดี
6) เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการทางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ

วิ ท ย ำ ก ร

- นำยขจัดภัย

บุรษุ พัฒน์
ประธำนมูลนิธพิ ฒั นำข้ำรำชกำร
- ศ.กิตติคณุ ดร.สุเทพ เชำวลิต
อดีตที่ปรึกษำรองนำยกรัฐมนตรี
- ดร.พีรพล
ไตรทศำวิทย์
อดีตปลัดกระทรวงมหำดไทย
- ดร.สุเมธ
แสงนิม่ นวล
อดีตผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดเชียงรำย
- ดร.สุรวัฒน์
ชมพูพงษ์
กรรมกำรอำนวยกำรสภำสังคมสงเครำะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์

หัวข้อกำรฝึกอบรม
- คุณธรรมนำชีวิต งำนสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข
- บทบำทผู้นำกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
- กำรบริหำรงำนแนวใหม่เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ผู้นำยุคใหม่ ก้ำวไกลสู่ Thailand 0.4
- กลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณธรรม

(3 ชั่วโมง)
(3 ชั่วโมง)
(3 ชั่วโมง)
(3 ชั่วโมง)
(3 ชั่วโมง)

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม
- ข้ำรำชกำรระดับชำนำญกำร-ชำนำญกำรพิเศษ
- ข้ำรำชกำรระดับชำนำญงำน-ชำนำญงำนอำวุโส
- ข้ำรำชกำรตำรวจระดับสำรวัตรขึ้นไป
- ผู้บริหำร บุคลำกร และพนักงำนของรัฐ
- บุคลำกรในสังกัดสถำบันกำรศึกษำ
- พนักงำนรัฐวิสำหกิจ

ค่ำลงทะเบียน
- ท่ำนละ 4,000 บำท (ไม่รวมค่ำที่พัก)
มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ เ ป็ น ผู้ อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น
เป็นค่ำดำเนินกำรฝึกอบรม ค่ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม
รวมทั้ งค่ ำ อำหำรกลำงวั น อำหำรว่ ำง ซึ่ งผู้ ล งทะเบี ย น
สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบของทำง
รำชกำร

หลักสูตร ผูน้ ำยุคใหม่

ระหว่ำงวันที่ 21-23 ธันวำคม 2563

ณ ห้องสุพรรณิกำร์ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Agenda
21 ธ.ค. 2563
08.00-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิด
09.00-12.00 น. คุณธรรมนาชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข
โดย นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพฒ
ั นาข้าราชการ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. บทบาทผู้นากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
โดย ดร.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ กรรมการอานวยการสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
22 ธ.ค. 2563
09.00-12.00 น. ผูน้ ายุคใหม่ ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0
โดย ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. กลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างมีคณ
ุ ธรรม
โดย ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
23 ธ.ค. 2563
09.00-12.00 น. การบริหารงานแนวใหม่ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
โดย ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต อดีตทีป่ รึกษารองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :
- กาหนดการอาจปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม
- โปรดแต่งกายสุภาพ และนาเสื้อแขนยาวมาด้วย เนื่องจากห้องฝึกอบรมอุณหภูมิค่อนข้างเย็น
- พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) 10.30-10.45 น. (บ่าย) 14.30-14.45 น.
- สามารถรับใบประกาศนียบัตรได้ในวันที่ 23 ธค.2563

QR Code ระบบสมัครเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม Online

สถำนที่จัดฝึกอบรม และ ที่พัก

- ห้ อ งสุ พ รรณิ ก ำร์ โรงแรมคุ้ มภู ค ำ จั งหวั ด เชี ย งใหม่
โทรศัพท์ 053-400-450-2
- ติดต่อสำรองห้องพัก (ห้องดีลักซ์ เดี่ยว/คู่ พร้อมอำหำรเช้ำ)
อัตรำ 1,400 บำท/คืน *
* ผู้สมัครโปรดติดต่อโดยตรงกับทำงโรงแรมคุ้มภูคำ
เพื่อทำกำรสำรองห้องพักและชำระเงินค่ำห้องพักด้วยตนเอง

Contact :
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

uniserv.training@gmail.com
053-942874
2 | ห น้ ำ

