โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตร
“การพัฒนาภาวะผู้นาในตนเองให้ เป็ นทีย่ อมรับ”
(Leadership – Self Development Program)
หลักการ
ผูน้ ำที่ประสบผลสำเร็ จ มักจะเป็ นบุคคลที่มีทกั ษะสู งในเรื่ องกำรโน้มน้ำวจิตใจ และจูงใจ
บุคคลอื่นให้คล้อยตำมและสร้ำงเสริ มพลังของบุคคลให้ทุ่มเทอย่ำงจริ งจังและจริ งใจในกำรทำงำนผลักดันให้
บรรลุผลตำมที่ทุกคนร่ วมกันคำดหวังไว้ ผูน้ ำ ต้องนำคนไปในทิศทำงที่ผนู้ ำคำดหวังหรื อวำดภำพไว้ (นัน่
คือวิสัยทัศน์) ควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจจริ งของผูน้ ำเป็ นตัวชี้ วดั หรื อบ่งบอกถึ งสมรรถนะและควำมเป็ นผูน้ ำได้ใน
ระดับ หนึ่ ง แต่ ค วำมสำมำรถ ควำมมี ท ัก ษะ และมี จิ ต วิ ท ยำสู ง เพื่ อ จู ง ใจหรื อ กระตุ ้น ให้ บุ ค คลทั้ง เป็ น
รำยบุคคล และเป็ นกลุ่ม เป็ นทักษะพิเศษจริ ง ๆ ผูน้ ำที่ได้รับกำรยอมรับ และเป็ นที่เชื่ อมัน่ ของผูต้ ำมในกำร
ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ จุดมุ่งหมำย หรื อควำมสำเร็ จที่คำดหวังไว้ตอ้ งมีทกั ษะเหล่ำนี้ค่อนข้ำงสู ง
กำรใช้อำนำจของผูน้ ำนั้นแม้จะมี ส่ วนส ำคัญในกำรขับเคลื่ อนองค์ก รเพรำะผูต้ ำมต่ำ งก็
ยอมรับควำมเหนือกว่ำของระดับตำแหน่งในกำรบังคับบัญชำของผูน้ ำที่ถูกจัดวำงไว้อย่ำงเป็ นทำงกำร แต่กำร
ใช้อำนำจทำงกำร (formal authority) นั้น อำจจะไม่ได้ “ใจ” จำกผูต้ ำมเท่ำที่ควร ผูต้ ำมอำจจำใจต้องปฏิบตั ิ
ตำมทั้งๆ ที่ไม่เต็มใจก็ได้ บำงครั้งอำจจะขัดเคืองอยู่ในใจก็ได้ ดังนั้น ทักษะสำคัญยิ่งของผูบ้ ริ หำรที่มีภำวะ
ผูน้ ำที่สูง ก็คือ ทักษะกำรบริ หำรคน (People Smart Skills) ซึ่ งเป็ นทักษะที่เชื่ อมโยงกับจิตใจของบุคคล ถือ
เป็ นทักษะที่อ่อนโยนแต่มีพลังสู ง (Soft Skills) กำรเสริ มสร้ำงพลังของผูน้ ำด้ำนคนจึงจำเป็ นอย่ำงยิ่งสำหรับ
ผูน้ ำหรื อผูบ้ ริ หำรที่ดำรงตำแหน่งอยูแ่ ล้ว หรื อผูท้ ี่จะได้รับโอกำสให้เป็ นผูบ้ ริ หำร/ผูน้ ำต่อไป กำรเสริ มสร้ำง
ทักษะดังกล่ ำวนี้ จึงต้องพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง บนหลักกำรและวิธีกำรที่ถู กต้องเพื่อควำมยัง่ ยืนในกำรแสดง
ภำวะผูน้ ำได้อย่ำงเด่นชัด กำรฝึ กอบรมหลักสู ตรเสริ มสร้ ำงภำวะผูน้ ำหรื อทักษะผูน้ ำ จะมีประโยชน์อย่ำง
มำกในกำรให้หลักกำรและควำมเข้ำใจในกระบวนกำร (development process) เพื่อกำรพัฒนำภำวะผูน้ ำอย่ำง
ต่อเนื่ อง ผูน้ ำที่ ได้เรี ยนรู ้ หลักกำรและมีประสบกำรณ์ จะสำมำรถนำไปพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่ องและ
ตลอดไป ซึ่ งย่อมดี กว่ำกำรเรี ยนรู ้ แบบลองผิดลองถูก หรื อด้วยสำมัญสำนึ ก (Common sense) เพรำะกำร
เรี ยนรู ้ แบบลองผิดลองถู กด้วยตนเองนั้น นอกจำกจะล่ำช้ำแล้ว ยังไม่แน่ ใจด้วยว่ำอะไรถูก อะไรผิดที่ควร
เรี ยนรู้หรื อปรับปรุ งแก้ไข พฤติกรรมบุคคลมีควำมหลำกหลำยและไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงได้ตำมกำลเวลำ
และสถำนกำรณ์ ดังนั้น กำรเรี ยนรู ้และเข้ำใจในหลักจิตวิทยำ (Psychology) ของกำรเป็ นผูน้ ำ กำรเข้ำใจหลัก
พฤติกรรมศำสตร์ (Behavior science) และกำรปรับพฤติกรรมบุคคลที่เชื่ อมโยงกับแรงกระตุน้ หรื อแรงจูงใจ
ของคนที่ ถือเป็ นพลังซ่ อนเร้ นที่ สำคัญยิ่งที่ ผูบ้ ริ หำร/ผูน้ ำที่สำมำรถจะต้องค้นหำและนำออกมำจำกผูต้ ำม
ทั้งหลำย เพื่อผนึกกำลังเอำชนะอุปสรรคต่ำง ๆ และขับเคลื่อนไปสู่ ควำมสำเร็ จร่ วมกัน บนควำมพึงพอใจและ
ดีใจของทั้งผูน้ ำและผูต้ ำม ดังที่ John Marriott ได้กล่ำวไว้ว่ำ “Getting things done through others, while
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having fun” ซึ่ ง ชี้ ให้เห็ นภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรที่ ส ำมำรถจู ง ใจ และกระตุ น้ ให้ผูอ้ ื่ นท ำงำนให้ป ระสบ
ผลสำเร็ จ พร้อมกับมีควำมสุ ขและควำมพึงพอใจร่ วมกันในควำมสำเร็ จนั้น
ดัง นั้น มู ล นิ ธิ ส มำคมนัก เรี ย นทุ นรั ฐบำลไทย จึ ง ได้ร่วมมื อ กับ ดร.สฤต สันติ เมทนี ด ล
(กรรมกำรบริ หำรมูลนิธิฯ และอุปนำยกสมำคมนักเรี ยนทุนรัฐบำลไทย) และดร.สมโภชน์ นพคุณ (อดีตรอง
เลขำธิกำร ก.พ. และ อดีตนำยกสมำคมนักฝึ กอบรมแห่งประเทศไทย) พัฒนำหลักสู ตร “กำรพัฒนำภำวะผูน้ ำ
ในตนเองให้เป็ นที่ยอมรับ ” ขึ้น เพื่อส่ งเสริ มกำรพัฒนำภำวะผูน้ ำในกำรบริ หำรคนอย่ำงชำญฉลำด (People
Smart Skills) ทั้งในภำครำชกำร รัฐวิสำหกิจ และเอกชน เพรำะเป็ นทักษะร่ วมในทุกภำคส่ วน และสำมำรถ
เรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรี ยนรู้และพัฒนำกระบวนกำรพิจำรณำองค์รวมของภำวะผูน้ ำในบริ บทรวมทำงเศรษฐกิจสังคม-กำรเมือง-กำรบริ หำรองค์กรต่ำง ๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง และรวดเร็ ว
2. เพื่อทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรของกำรแสดงควำมเป็ นผูน้ ำในกำรบริ หำรจัดกำรที่มี
ประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
3. เพื่อประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง และโอกำสของกำร พัฒนำภำวะผูน้ ำให้แก่ผบู ้ ริ หำร/ผูน้ ำ และ
สำมำรถพัฒนำ/กำหนด รู ปแบบกำรพัฒนำภำวะผูน้ ำให้แก่ตนเองต่อไป
4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์/ทักษะกำรแสดงภำวะผูน้ ำในกำรบริ หำรคน จำกมุมมองหรื อ
บริ บทที่แตกต่ำงกัน
สาระการฝึ กอบรม
1. หลักกำรแนวคิด เรื่ องภำวะผูน้ ำและทักษะในกำรบริ หำรพร้อมควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรบริ หำร
จัดกำร (Management) และกำรเป็ นผูน้ ำ (Leadership)
2. กระบวนกำรของผูน้ ำ (Leadership Processes) เพื่อกำรนำและกำรบริ หำรงำน – คนให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ ได้จริ ง
3. กำรประเมินทักษะ หลักกำร และประสบกำรณ์ ของผูน้ ำในบริ บทต่ำง ๆ เพื่อกำรเรี ยนรู้ และ
เข้ำใจตนเองมำกขึ้น
4. กรอบกำรวำงระบบและรู ปแบบกำรพัฒนำภำวะผูน้ ำที่เหมำะสมในกำรพัฒนำตนเองต่อไป
5. กำรเรี ยนรู้ภำวะผูน้ ำหรื อรู ปแบบผูน้ ำที่ดี (Best Practices) ของผูน้ ำต้นแบบที่ดี (Good Role
Model) ที่มีท้ งั สมรรถนะ คุณธรรม และจริ ยธรรมในกำรบริ หำรจัดกำรที่มีธรรมำภิบำล
6. พฤติกรรมของบุคคลที่ปรับเปลี่ยนอันเนื่ องมำจำกปั จจัยกระตุน้ หรื อแรงจูงใจต่ำง ๆ ที่บงั เกิดแก่
บุคคลต่ำงๆ ซึ่ งมีผลต่อกำรปรับบทบำท และพฤติกรรมของผูน้ ำตำมสถำนกำรณ์
7. ทักษะบริ หำรพฤติกรรมคน (People Smart Skills) ที่จำเป็ นสำหรับผูน้ ำยุคใหม่ที่เปิ ดเผยและเป็ น
ประชำธิปไตยอย่ำงมำก
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8. กำรเสริ มสร้ำงวิสัยทัศน์-ค่ำนิยมร่ วม (Shared Vision-Values) ในกำรบริ หำรจัดกำร เพื่อสะท้อน
สภำวะผูน้ ำที่สำมำรถนำคน/กลุ่มคนให้มีควำมเป็ น “น้ ำหนึ่งใจเดียวกัน” (Unity) และมีพลังร่ วม
สู งมำกในกำรขับเคลื่อนองค์กำร/ทีมงำน
9. เครื่ องมืออื่นๆ ที่สำคัญที่ผนู้ ำสำมำรถนำมำใช้ในกำรกระตุน้ จู งใจ และเสริ มขีดควำมสำมำรถ
ของบุคคลให้เป็ นบุคคลหรื อทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำอย่ำงสู งต่อควำมสำเร็ จที่ยงั่ ยืนในองค์กร/
ทีมงำน
วิธีการเรี ยนรู้ และฝึ กหัด
 รู ปแบบกำรเรี ยนรู้ – ฝึ กทักษะควำมเป็ นผูน้ ำ เขียนเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี้
ทฤษฎี
(Theories)





หลักกำร
แนวคิด
ทฤษฎี
ควำมหมำย
ของ
Leadership

แนวทำง/ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำภำวะผูน้ ำ
และทักษะของผูน้ ำที่มี
วิสยั ทัศน์/คุณธรรม
และมีธรรมำภิบำล

พฤติกรรมผู้นา
 หลักกำรของ
ภำวะผูน้ ำ
(Principles)
 ค่ำนิยม
(Values)
 ควำมเชื่อ
(Beliefs)
 แรงจูงใจ
(Motive)

รู้ จกั ตนเอง

พัฒนารูปแบบผู้นา

 กำรประเมิน
ภำวะผูน้ ำของ
แต่ละบุคคล
 ประเมินทักษะ
และ
ควำมสำมำรถ
ในกำรเป็ นผูน้ ำ
(Assessment)

ร่ วมกันพิจำรณำ
กำหนด/พัฒนำ
รู ปแบบกำร
พัฒนำภำวะผูน้ ำ
(Development
Model)

 กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
(Experiential Learning)
 กำรเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตำมหลัก
Reflection Learning สำหรับ
ผูน้ ำ (รำยบุคคล)
 กำรฝึ กปฏิบตั ิเพิ่มทักษะใน
กำรเป็ นผูน้ ำ (Leadership
Skills)

กำรศึกษำจำก
กรณี ศึกษำของผูน้ ำ
ต้นแบบ (Role
Model/Case Studies)
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 กระบวนกำรเรี ยนรู้ (Learning Process)
(1) กำรนำเสนอหลักกำร ทฤษฎี แนวคิด และควำมหมำยควำมสำคัญของภำวะผูน้ ำ
(2) กำรประเมินตนเอง เพื่อรู ้จุดอ่อน – จุดแข็ง ตำมกระบวนกำรของภำวะผูน้ ำ (Leadership
Process)
(3) กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ (Experiential Learning and Discussion) เพื่อกำร
ตกผลึ ก ของบทเรี ย น (Lessons Learned) และฝึ กทัก ษะส ำคัญของกำรเป็ นผูน้ ำ
(Leadership Skills)
(4) กำรพัฒนำ/กำหนดรู ปแบบพัฒนำผูน้ ำที่ เหมำะสมและเห็ นพ้องร่ วมกัน (Leadership
Development Model)
(5) กำรศึกษำจำก ผูน้ ำต้นแบบ (Role Models) เพื่อเป็ นกรณี ศึกษำจริ ง (Case Studies) เพื่อ
ขัดเกลำ “รู ปแบบพัฒนำผูน้ ำ” (Development Model) ให้เด่นชัดและเข้ำใจชัดเจนเกิ ด
ควำมเชื่อมัน่ ในรู ปแบบนั้น
(6) ร่ วมกันกำหนดแนวทำง/หรื อยุท ธศำสตร์ ก ำรพัฒนำตนเอง เพื่ อเพิ่ ม พูนทักษะ และ
สมรรถนะของกำรเป็ นผูน้ ำที่มีวิสัยทัศน์ คุ ณธรรม/จริ ยธรรม และยึดมัน่ ในหลักของ
“ธรรมำภิบำล”
คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ดร.สฤต
2. ดร.พีรพล
3. คุณบุญคลี
4. ดร.กนก
5. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุ เทพ
6. ศ.ดร.ธีรภัทร
7. รศ.ดร.ธีระพร
8. ดร.สมโภชน์

สันติเมทนีดล
ไตรทศำวิทย์
ปลัง่ ศิริ
อภิรดี
เชำวลิต
เสรี รังสรรค์
อุวรรณโณ
นพคุณ

ผู้เข้ าร่ วมการฝึ กอบรม
1. บุคคลทุกคนสำมำรถเรี ยนรู้และพัฒนำ “ภำวะผูน้ ำ” ให้แก่ตนเองได้ตลอดเวลำ ไม่จำเป็ นต้องอยู่
ในต ำแหน่ ง ผูบ้ ริ ห ำรหรื อ ผูน้ ำเท่ ำ นั้น ทั้ง นี้ เพรำะสมรรถนะและทัก ษะของควำมเป็ นผูน้ ำ
สำมำรถพัฒนำได้ตลอดเวลำ และทุ กวันอย่ำงต่อเนื่ อง สำมำรถกำหนดให้เป็ นนิ สัยหรื อแบบ
พฤติกรรมในตนเองที่สะท้อน “ภำวะผูน้ ำ” ที่เป็ นพฤติกรรมธรรมชำติของแต่ละบุคคล
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2. ผูน้ ำ/ผูบ้ ริ หำรที่ดำรงตำแหน่ งบริ หำรของหน่ วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครั ฐ รัฐวิสำหกิ จ และเอกชน
รวมทั้งผูบ้ ริ หำรของกลุ่มงำน หรื อโครงกำร ที่มีผรู ้ ่ วมงำนช่วยผลักดันให้กำรบริ หำรจัดกำรให้
บรรลุเป้ ำหมำยของ กลุ่มงำน/โครงกำร นั้น
จานวนผู้เข้ าอบรม : 60 คน
วัน เวลา และสถานทีฝ่ ึ กอบรม
สถำนที่ : ห้องประชุม 3110 อำคำร 3 สำนักงำน ก.พ. ถนนติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วัน – เวลำ : วันที่ 25 – 26 มิถุนำยน 2559 และ 2 – 3 กรกฎำคม 2559 เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ผู้บริหารโครงการ
1) ดร.สฤต สันติเมทนีดล
รองประธำนกรรมกำรบริ หำรมูลนิธิสมำคมนักเรี ยนทุนรัฐบำลไทย
2) ดร.สมโภชน์ นพคุณ
ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรฯ
3) นำงสำวทิพย์วรรณ บัวบูชำ ผูจ้ ดั กำรโครงกำรฯ
ด้วยควำมร่ วมมือของ มูลนิธิสมำคมนักเรี ยนทุนรัฐบำลไทย สมำคมนักเรี ยนทุนรัฐบำลไทย และ
สำนักงำน ก.พ.
ค่ าลงทะเบียน
จำนวน 15,000 บำท ต่อคน
(รวมค่ำลงทะเบียน ค่ำเอกสำร ค่ำอำหำรกลำงวัน และอำหำรว่ำงตลอด 4 วัน ของกำรฝึ กอบรม)
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กาหนดการ
หลักสู ตรที่ 3 “การพัฒนาภาวะผู้นาในตนเองให้ เป็ นทีย่ อมรับ”
ณ ห้ องประชุม 3110 อาคาร 3 สานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
*********************
วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2559
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสำรกำรฝึ กอบรม
 เปิ ดกำรอบรม ชี้ แจงวัตถุประสงค์ และวิธีกำร
 นำเสนอกรอบควำมคิด (Conceptual Scheme) ของกำรพัฒนำ
“ภำวะผูน้ ำ” ในตนเองและกำรเพิ่มประสิ ทธิ ผลกำรทำงำนร่ วมกัน
 ควำมสำคัญของกระบวนกำรผูน้ ำ (Leadership Process) ในบริ บท
กำรบริ หำรจัดกำรยุคใหม่ที่ตอ้ งมีธรรมำภิบำล
โดย : ดร.สฤต สันติเมทนีดล และ ดร.สมโภชน์ นพคุณ

(พักระหว่ำงช่วงแรก 10.30 – 10.45 น. พร้อมอำหำรว่ำง)
12.00 – 13.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 – 16.00 น.

ทฤษฎี “ภำวะผูน้ ำ”
โดย : รศ.ดร.ธีระพร อุวรรณโณ

(พักระหว่ำงช่วงหลัง 14.30 – 14.45 น. พร้อมอำหำรว่ำง)
16.00 – 16.30 น.

สรุ ปบทเรี ยนโดยวิธีกำร Reflection Learning
โดย : ดร.สมโภชน์ นพคุณ

วันอาทิตย์ 26 มิถุนายน 2559
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

สรุ ปทบทวนบทเรี ยนที่ผำ่ นมำ
ประสบกำรณ์สนทนำ :
(1) กรณี ศึกษำ ภำวะผูน้ ำต้นแบบที่ดี และไม่ดี เพื่อกำรศึกษำเปรี ยบเทียบ
(Comparative Study/Analysis)
(2) กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยระหว่ำงผูเ้ ข้ำร่ วมฝึ กอบรม
(Experiential Learning)
ผูร้ ่ วมสนทนำ : ดร.พีรพล ไตรทศำวิทย์ และ นำยบุญคลี ปลัง่ ศิริ
ดำเนินกำรอภิปรำยโดย : ดร.สฤต สันติเมทนีดล
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(พักระหว่ำงช่วงแรก 10.30 – 10.45 น. พร้อมอำหำรว่ำง)
12.00 – 13.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 – 16.00 น.

กิจกรรม
 กำรประเมินตรวจสอบควำมสำมำรถและรู ปแบบผูน้ ำในตนเอง
 กำรกำหนดรู ปแบบกำรพัฒนำผูน้ ำในตนเอง (Leadership
Development Model)
โดย : ดร.สมโภชน์ นพคุณ

(พักระหว่ำงช่วงหลัง 14.30 – 14.45 น. พร้อมอำหำรว่ำง)
16.00 – 16.30 น.

สรุ ปบทเรี ยนโดยวิธีกำร Reflection Learning
โดย : ดร.สมโภชน์ นพคุณ

วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2559
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียน
ควำมหมำยและควำมสำคัญของผูน้ ำในกำรบริ หำรสมัยใหม่
โดย : ดร.กนก อภิรดี และ ดร.สฤต สันติเมทนีดล

(พักระหว่ำงช่วงแรก 10.30 – 10.45 น. พร้อมอำหำรว่ำง)
12.00 – 13.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 – 16.00 น.

ภำวะผูน้ ำ 3 มิติ : ฐำนอำนำจ ฐำนสมรรถนะ ฐำนบำรมี
โดย : ศำสตรำจำรย์ ดร.ธี รภัทร เสรี รังสรรค์

(พักระหว่ำงช่วงหลัง 14.30 – 14.45 น. พร้อมอำหำรว่ำง)
วันอาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2559
08.00 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียน
สรุ ปทบทวนบทเรี ยนทักษะผูน้ ำ
ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มสร้ำงประสบกำรณ์ (Structured Experience) : ทักษะของ
ผูน้ ำ
 Power of Objective กับ ภำวะผูน้ ำ
 กำรตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ (Strategies Decision Making) ของผูน้ ำ
และสมำชิกทีมงำน (High Performance Team)
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 กำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ (Building Credibility) แก่ตนเอง
โดย : ดร.สมโภชน์ นพคุณ และ คณะวิทยำกร
(พักระหว่ำงช่วงแรก 10.30 – 10.45 น. พร้อมอำหำรว่ำง)
12.00 – 13.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 – 16.00 น.

กิจกรรม
 ปัจจัยท้ำทำยควำมเป็ นผูน้ ำในยุคโลกำภิวตั น์ (Leadership
Challenges)
 รู ปแบบของผูน้ ำที่มีคุณธรรมและเป็ นต้นแบบที่ดี (Good Role
Model)
โดย : ดร.สมโภชน์ นพคุณ และ คณะวิทยำกร

(พักระหว่ำงช่วงหลัง 14.30 – 14.45 น. พร้อมอำหำรว่ำง)
16.00 – 16.50 น.

 สรุ ปกำรเรี ยนรู้ตลอดหลักสู ตร
โดย : ดร.สมโภชน์ นพคุณ
 พิธีกำรมอบประกำศนียบัตรและปิ ดกำรอบรม พร้อมแจกซีดี
ทำเนียบรำยชื่อผูเ้ ข้ำอบรม

-----------------------------
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แบบตอบรับ/ยืนยัน
ได้รับทราบโครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรที่ 3 “การพัฒนาภาวะผู้ นาในตนเองให้ เป็ นที่
ยอมรับ” (Leadership – Self Development Program) ที่จดั ดาเนินการโดย มูลนิธิสมาคมนักเรี ยน
ทุนรัฐบาลไทยแล้ว
ขอส่ งข้ำรำชกำร / บุคคลมำเข้ำรับกำรฝึ กอบรมในหลักสู ตรดังนี้
 หลักสู ตรที่ 3 “การพัฒนาภาวะผู้นาในตนเองให้ เป็ นทีย่ อมรับ” ระหว่ำงวันที่
25 – 26 มิถุนำยน และ วันที่ 2 – 3 กรกฎำคม 2559 ดังนี้
(1) ชื่อ ……………………..…… นำมสกุล ……..………………………….…
ตาแหน่ง …………….…………. หน่วยงาน ...................………. โทรศัพท์ …………………
(2) ชื่อ ……………………..…… นำมสกุล ……..………………………….…
ตาแหน่ง …………….…………. หน่วยงาน ...................………. โทรศัพท์ …………………
(3) ชื่อ ……………………..…… นำมสกุล ……..………………………….…
ตาแหน่ง …………….…………. หน่วยงาน ...................………. โทรศัพท์ …………………
(4) ชื่อ ……………………..…… นำมสกุล ……..………………………….…
ตาแหน่ง …………….…………. หน่วยงาน ...................………. โทรศัพท์ …………………
(5) ชื่อ ……………………..…… นำมสกุล ……..………………………….…
ตาแหน่ง …………….…………. หน่วยงาน ...................………. โทรศัพท์ …………………
ลงชื่อผูป้ ระสำนงำน...........................……………………...
ตำแหน่ง ……………………………………………………
หน่วยงำน……….……………………………………….…
ที่ต้ งั ......................................................................................
โทรศัพท์ ...………………. โทรสำร ………………………
e-mail ………………………………………………………
**ส่ งมาที่ โทรสาร 02-547-1799** สานักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ค่ าลงทะเบียนหลักสู ตรที่ 3 ราคา 15,000 บาท ส่ งใบตอบรับภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2559
โทรศัพท์ 02-547-1799, 095-719-4852, 083-973-5960
e-mail : buabucha4@yahoo.com , pat2498@hotmail.com

