
โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 
“การพฒันาภาวะผู้น าในตนเองให้เป็นทีย่อมรับ” 
(Leadership – Self Development Program) 

 

หลกัการ 
  ผูน้ ำท่ีประสบผลส ำเร็จ มกัจะเป็นบุคคลท่ีมีทกัษะสูงในเร่ืองกำรโน้มนำ้วจิตใจ และจูงใจ
บุคคลอ่ืนใหค้ลอ้ยตำมและสร้ำงเสริมพลงัของบุคคลใหทุ้่มเทอยำ่งจริงจงัและจริงใจในกำรท ำงำนผลกัดนัให้
บรรลุผลตำมท่ีทุกคนร่วมกนัคำดหวงัไว ้  ผูน้  ำ  ตอ้งน ำคนไปในทิศทำงท่ีผูน้ ำคำดหวงัหรือวำดภำพไว ้(นัน่
คือวิสัยทศัน์)  ควำมมุ่งมัน่ตั้งใจจริงของผูน้ ำเป็นตวัช้ีวดัหรือบ่งบอกถึงสมรรถนะและควำมเป็นผูน้ ำไดใ้น
ระดับหน่ึง แต่ควำมสำมำรถ  ควำมมีทักษะ และมีจิตวิทยำสูง เพื่อจูงใจหรือกระตุ้นให้บุคคลทั้ งเป็น
รำยบุคคล และเป็นกลุ่ม เป็นทกัษะพิเศษจริง ๆ  ผูน้  ำท่ีไดรั้บกำรยอมรับ และเป็นท่ีเช่ือมัน่ของผูต้ำมในกำร
ขบัเคล่ือนองคก์รใหไ้ปสู่จุดมุ่งหมำย หรือควำมส ำเร็จท่ีคำดหวงัไวต้อ้งมีทกัษะเหล่ำน้ีค่อนขำ้งสูง 
  กำรใช้อ ำนำจของผูน้ ำนั้นแมจ้ะมีส่วนส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนองค์กรเพรำะผูต้ำมต่ำงก็
ยอมรับควำมเหนือกวำ่ของระดบัต ำแหน่งในกำรบงัคบับญัชำของผูน้ ำท่ีถูกจดัวำงไวอ้ยำ่งเป็นทำงกำร แต่กำร
ใชอ้ ำนำจทำงกำร (formal authority) นั้น อำจจะไม่ได ้“ใจ” จำกผูต้ำมเท่ำท่ีควร  ผูต้ำมอำจจ ำใจตอ้งปฏิบติั
ตำมทั้งๆ ท่ีไม่เต็มใจก็ได ้บำงคร้ังอำจจะขดัเคืองอยู่ในใจก็ได ้ ดงันั้น ทกัษะส ำคญัยิ่งของผูบ้ริหำรท่ีมีภำวะ
ผูน้ ำท่ีสูง ก็คือ ทกัษะกำรบริหำรคน (People Smart Skills) ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีเช่ือมโยงกบัจิตใจของบุคคล ถือ
เป็นทกัษะท่ีอ่อนโยนแต่มีพลงัสูง (Soft Skills)  กำรเสริมสร้ำงพลงัของผูน้ ำดำ้นคนจึงจ ำเป็นอยำ่งยิ่งส ำหรับ
ผูน้ ำหรือผูบ้ริหำรท่ีด ำรงต ำแหน่งอยูแ่ลว้ หรือผูท่ี้จะไดรั้บโอกำสให้เป็นผูบ้ริหำร/ผูน้ ำต่อไป  กำรเสริมสร้ำง
ทกัษะดงักล่ำวน้ีจึงตอ้งพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง บนหลกักำรและวิธีกำรท่ีถูกตอ้งเพื่อควำมย ัง่ยืนในกำรแสดง
ภำวะผูน้ ำไดอ้ย่ำงเด่นชดั  กำรฝึกอบรมหลกัสูตรเสริมสร้ำงภำวะผูน้ ำหรือทกัษะผูน้ ำ จะมีประโยชน์อย่ำง
มำกในกำรใหห้ลกักำรและควำมเขำ้ใจในกระบวนกำร (development process) เพื่อกำรพฒันำภำวะผูน้ ำอยำ่ง
ต่อเน่ือง ผูน้ ำท่ีได้เรียนรู้หลกักำรและมีประสบกำรณ์จะสำมำรถน ำไปพฒันำตนเองได้อย่ำงต่อเน่ืองและ
ตลอดไป ซ่ึงย่อมดีกว่ำกำรเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก หรือดว้ยสำมญัส ำนึก (Common sense) เพรำะกำร
เรียนรู้แบบลองผิดลองถูกดว้ยตนเองนั้น นอกจำกจะล่ำช้ำแลว้ ยงัไม่แน่ใจดว้ยว่ำอะไรถูก อะไรผิดท่ีควร
เรียนรู้หรือปรับปรุงแกไ้ข พฤติกรรมบุคคลมีควำมหลำกหลำยและไม่แน่นอน เปล่ียนแปลงไดต้ำมกำลเวลำ
และสถำนกำรณ์ ดงันั้น กำรเรียนรู้และเขำ้ใจในหลกัจิตวิทยำ (Psychology) ของกำรเป็นผูน้ ำ  กำรเขำ้ใจหลกั
พฤติกรรมศำสตร์ (Behavior science) และกำรปรับพฤติกรรมบุคคลท่ีเช่ือมโยงกบัแรงกระตุน้หรือแรงจูงใจ
ของคนท่ีถือเป็นพลงัซ่อนเร้นท่ีส ำคญัยิ่งท่ีผูบ้ริหำร/ผูน้ ำท่ีสำมำรถจะตอ้งคน้หำและน ำออกมำจำกผูต้ำม
ทั้งหลำย เพื่อผนึกก ำลงัเอำชนะอุปสรรคต่ำง ๆ และขบัเคล่ือนไปสู่ควำมส ำเร็จร่วมกนั บนควำมพึงพอใจและ
ดีใจของทั้งผูน้  ำและผูต้ำม ดงัท่ี John Marriott ไดก้ล่ำวไวว้่ำ “Getting things done through others, while 
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having fun” ซ่ึงช้ีให้เห็นภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรท่ีสำมำรถจูงใจ และกระตุน้ให้ผูอ่ื้นท ำงำนให้ประสบ
ผลส ำเร็จ พร้อมกบัมีควำมสุขและควำมพึงพอใจร่วมกนัในควำมส ำเร็จนั้น 
  ดังนั้น มูลนิธิสมำคมนักเรียนทุนรัฐบำลไทย จึงได้ร่วมมือกับ ดร.สฤต  สันติเมทนีดล  
(กรรมกำรบริหำรมูลนิธิฯ และอุปนำยกสมำคมนกัเรียนทุนรัฐบำลไทย) และดร.สมโภชน์  นพคุณ (อดีตรอง
เลขำธิกำร ก.พ. และ อดีตนำยกสมำคมนกัฝึกอบรมแห่งประเทศไทย) พฒันำหลกัสูตร “กำรพฒันำภำวะผูน้ ำ
ในตนเองให้เป็นท่ียอมรับ” ข้ึน เพื่อส่งเสริมกำรพฒันำภำวะผูน้ ำในกำรบริหำรคนอย่ำงชำญฉลำด (People 
Smart Skills) ทั้งในภำครำชกำร รัฐวิสำหกิจ และเอกชน เพรำะเป็นทกัษะร่วมในทุกภำคส่วน และสำมำรถ
เรียนรู้แลกเปล่ียนเพื่อประโยชน์ร่วมกนั 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเรียนรู้และพฒันำกระบวนกำรพิจำรณำองคร์วมของภำวะผูน้ ำในบริบทรวมทำงเศรษฐกิจ-

สังคม-กำรเมือง-กำรบริหำรองคก์รต่ำง ๆ ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งต่อเน่ือง และรวดเร็ว 
2. เพื่อท ำควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรของกำรแสดงควำมเป็นผูน้ ำในกำรบริหำรจดักำรท่ีมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. เพื่อประเมินจุดอ่อนจุดแขง็ และโอกำสของกำร พฒันำภำวะผูน้ ำให้แก่ผูบ้ริหำร/ผูน้ ำ และ

สำมำรถพฒันำ/ก ำหนด รูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำใหแ้ก่ตนเองต่อไป 
4. เพื่อแลกเปล่ียนประสบกำรณ์/ทกัษะกำรแสดงภำวะผูน้ ำในกำรบริหำรคน จำกมุมมองหรือ

บริบทท่ีแตกต่ำงกนั 

สาระการฝึกอบรม 
1. หลกักำรแนวคิด เร่ืองภำวะผูน้ ำและทกัษะในกำรบริหำรพร้อมควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรบริหำร

จดักำร (Management) และกำรเป็นผูน้ ำ (Leadership) 
2. กระบวนกำรของผูน้ ำ (Leadership Processes) เพื่อกำรน ำและกำรบริหำรงำน – คนให้บรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิไดจ้ริง 
3. กำรประเมินทกัษะ หลกักำร และประสบกำรณ์ของผูน้ ำในบริบทต่ำง ๆ เพื่อกำรเรียนรู้และ

เขำ้ใจตนเองมำกข้ึน 
4. กรอบกำรวำงระบบและรูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำท่ีเหมำะสมในกำรพฒันำตนเองต่อไป 
5. กำรเรียนรู้ภำวะผูน้ ำหรือรูปแบบผูน้ ำท่ีดี (Best Practices) ของผูน้ ำตน้แบบท่ีดี (Good Role 

Model) ท่ีมีทั้งสมรรถนะ คุณธรรม และจริยธรรมในกำรบริหำรจดักำรท่ีมีธรรมำภิบำล 
6. พฤติกรรมของบุคคลท่ีปรับเปล่ียนอนัเน่ืองมำจำกปัจจยักระตุน้หรือแรงจูงใจต่ำง ๆ ท่ีบงัเกิดแก่

บุคคลต่ำงๆ ซ่ึงมีผลต่อกำรปรับบทบำท และพฤติกรรมของผูน้ ำตำมสถำนกำรณ์ 
7. ทกัษะบริหำรพฤติกรรมคน (People Smart Skills) ท่ีจ  ำเป็นส ำหรับผูน้ ำยคุใหม่ท่ีเปิดเผยและเป็น

ประชำธิปไตยอยำ่งมำก 
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8. กำรเสริมสร้ำงวสิัยทศัน์-ค่ำนิยมร่วม (Shared Vision-Values) ในกำรบริหำรจดักำร เพื่อสะทอ้น
สภำวะผูน้ ำท่ีสำมำรถน ำคน/กลุ่มคนใหมี้ควำมเป็น “น ้ำหน่ึงใจเดียวกนั” (Unity) และมีพลงัร่วม
สูงมำกในกำรขบัเคล่ือนองคก์ำร/ทีมงำน 

9. เคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีส ำคญัท่ีผูน้ ำสำมำรถน ำมำใช้ในกำรกระตุน้จูงใจ และเสริมขีดควำมสำมำรถ
ของบุคคลใหเ้ป็นบุคคลหรือทรัพยำกรบุคคลท่ีมีคุณค่ำอยำ่งสูงต่อควำมส ำเร็จท่ีย ัง่ยืนในองคก์ร/
ทีมงำน 

วธีิการเรียนรู้และฝึกหัด 

   รูปแบบกำรเรียนรู้ – ฝึกทกัษะควำมเป็นผูน้ ำ เขียนเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎ ี
(Theories) 

พฤตกิรรมผู้น า รู้จกัตนเอง พฒันารูปแบบผู้น า 

 หลกักำร 
 แนวคิด 
 ทฤษฎี 
 ควำมหมำย

ของ 
Leadership 

 หลกักำรของ
ภำวะผูน้ ำ 
(Principles) 

 ค่ำนิยม 
(Values) 

 ควำมเช่ือ 
(Beliefs) 

 แรงจูงใจ 
(Motive) 

 กำรประเมิน
ภำวะผูน้ ำของ
แต่ละบุคคล 

 ประเมินทกัษะ
และ
ควำมสำมำรถ
ในกำรเป็นผูน้ ำ 
(Assessment) 

ร่วมกนัพิจำรณำ
ก ำหนด/พฒันำ
รูปแบบกำร

พฒันำภำวะผูน้ ำ 
(Development 

Model) 

 กำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ 
(Experiential Learning) 

 กำรเรียนรู้ดว้ยตนเองตำมหลกั 
Reflection Learning ส ำหรับ
ผูน้ ำ (รำยบุคคล) 

 กำรฝึกปฏิบติัเพ่ิมทกัษะใน
กำรเป็นผูน้ ำ (Leadership 
Skills) 

กำรศึกษำจำก
กรณีศึกษำของผูน้ ำ
ตน้แบบ (Role 

Model/Case Studies) 

แนวทำง/ยทุธศำสตร์
กำรพฒันำภำวะผูน้ ำ
และทกัษะของผูน้ ำท่ีมี
วสิยัทศัน์/คุณธรรม
และมีธรรมำภิบำล 
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   กระบวนกำรเรียนรู้ (Learning Process) 
(1) กำรน ำเสนอหลกักำร ทฤษฎี แนวคิด และควำมหมำยควำมส ำคญัของภำวะผูน้ ำ 
(2) กำรประเมินตนเอง เพื่อรู้จุดอ่อน – จุดแขง็ ตำมกระบวนกำรของภำวะผูน้ ำ (Leadership 

Process) 
(3) กำรอภิปรำยแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ (Experiential Learning and Discussion) เพื่อกำร

ตกผลึกของบทเรียน (Lessons Learned) และฝึกทกัษะส ำคญัของกำรเป็นผูน้ ำ 
(Leadership Skills) 

(4) กำรพฒันำ/ก ำหนดรูปแบบพฒันำผูน้ ำท่ีเหมำะสมและเห็นพอ้งร่วมกัน (Leadership 
Development Model) 

(5) กำรศึกษำจำก ผูน้ ำตน้แบบ (Role Models) เพื่อเป็นกรณีศึกษำจริง (Case Studies) เพื่อ
ขดัเกลำ “รูปแบบพฒันำผูน้ ำ” (Development Model) ให้เด่นชดัและเขำ้ใจชดัเจนเกิด
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบนั้น 

(6) ร่วมกันก ำหนดแนวทำง/หรือยุทธศำสตร์กำรพฒันำตนเอง เพื่อเพิ่มพูนทกัษะ และ
สมรรถนะของกำรเป็นผูน้ ำท่ีมีวิสัยทศัน์ คุณธรรม/จริยธรรม และยึดมัน่ในหลกัของ 
“ธรรมำภิบำล” 

คณะวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ดร.สฤต     สันติเมทนีดล 
2. ดร.พีรพล     ไตรทศำวทิย ์
3. คุณบุญคลี     ปลัง่ศิริ 
4. ดร.กนก     อภิรดี 
5. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุเทพ   เชำวลิต 
6. ศ.ดร.ธีรภทัร    เสรีรังสรรค ์
7. รศ.ดร.ธีระพร    อุวรรณโณ 
8. ดร.สมโภชน์    นพคุณ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
1. บุคคลทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพฒันำ “ภำวะผูน้ ำ” ใหแ้ก่ตนเองไดต้ลอดเวลำ ไม่จ  ำเป็นตอ้งอยู่

ในต ำแหน่งผูบ้ริหำรหรือผูน้ ำเท่ำนั้ น ทั้ งน้ีเพรำะสมรรถนะและทักษะของควำมเป็นผูน้ ำ 
สำมำรถพฒันำไดต้ลอดเวลำ และทุกวนัอย่ำงต่อเน่ือง สำมำรถก ำหนดให้เป็นนิสัยหรือแบบ
พฤติกรรมในตนเองท่ีสะทอ้น “ภำวะผูน้ ำ” ท่ีเป็นพฤติกรรมธรรมชำติของแต่ละบุคคล 
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2. ผูน้ ำ/ผูบ้ริหำรท่ีด ำรงต ำแหน่งบริหำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน 
รวมทั้งผูบ้ริหำรของกลุ่มงำน หรือโครงกำร ท่ีมีผูร่้วมงำนช่วยผลกัดนัให้กำรบริหำรจดักำรให้
บรรลุเป้ำหมำยของ กลุ่มงำน/โครงกำร นั้น 

จ านวนผู้เข้าอบรม : 60 คน  

วนั เวลา และสถานทีฝึ่กอบรม 

 สถำนท่ี : หอ้งประชุม 3110 อำคำร 3 ส ำนกังำน ก.พ. ถนนติวำนนท ์อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 วนั – เวลำ : วนัท่ี 25 – 26 มิถุนำยน 2559  และ 2 – 3 กรกฎำคม 2559 เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

ผู้บริหารโครงการ 
 1)  ดร.สฤต  สันติเมทนีดล รองประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิธิสมำคมนกัเรียนทุนรัฐบำลไทย  
 2)  ดร.สมโภชน์  นพคุณ         ผูอ้  ำนวยกำรโครงกำรฯ 
 3)  นำงสำวทิพยว์รรณ  บวับูชำ ผูจ้ดักำรโครงกำรฯ 
 

 ดว้ยควำมร่วมมือของ มูลนิธิสมำคมนกัเรียนทุนรัฐบำลไทย สมำคมนกัเรียนทุนรัฐบำลไทย และ
ส ำนกังำน ก.พ.   

ค่าลงทะเบียน 
 จ ำนวน 15,000 บำท ต่อคน 
 (รวมค่ำลงทะเบียน ค่ำเอกสำร ค่ำอำหำรกลำงวนั และอำหำรวำ่งตลอด 4 วนั ของกำรฝึกอบรม) 
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ก าหนดการ 
หลกัสูตรที ่3 “การพฒันาภาวะผู้น าในตนเองให้เป็นทีย่อมรับ” 

ณ ห้องประชุม 3110 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวดันนทบุรี 

********************* 

วนัเสาร์ที ่25 มิถุนายน 2559   

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสำรกำรฝึกอบรม 
09.00 – 12.00 น.  เปิดกำรอบรม ช้ีแจงวตัถุประสงค ์และวธีิกำร 

 น ำเสนอกรอบควำมคิด (Conceptual Scheme) ของกำรพฒันำ    
   “ภำวะผูน้ ำ” ในตนเองและกำรเพิ่มประสิทธิผลกำรท ำงำนร่วมกนั 

 ควำมส ำคญัของกระบวนกำรผูน้ ำ (Leadership Process) ในบริบท  
   กำรบริหำรจดักำรยคุใหม่ท่ีตอ้งมีธรรมำภิบำล 

โดย : ดร.สฤต  สันติเมทนีดล และ ดร.สมโภชน์  นพคุณ 

(พกัระหวำ่งช่วงแรก 10.30 – 10.45 น. พร้อมอำหำรวำ่ง) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 – 16.00 น.  ทฤษฎี “ภำวะผูน้ ำ” 
โดย : รศ.ดร.ธีระพร  อุวรรณโณ 

(พกัระหวำ่งช่วงหลงั 14.30 – 14.45 น. พร้อมอำหำรวำ่ง) 

16.00 – 16.30 น.  สรุปบทเรียนโดยวธีิกำร Reflection Learning 
โดย : ดร.สมโภชน์  นพคุณ 

วนัอาทติย์ 26 มิถุนายน 2559  

08.30 – 09.00 น.  สรุปทบทวนบทเรียนท่ีผำ่นมำ 
09.00 – 12.00 น.  ประสบกำรณ์สนทนำ : 

(1) กรณีศึกษำ ภำวะผูน้ ำตน้แบบท่ีดี และไม่ดี เพื่อกำรศึกษำเปรียบเทียบ 
(Comparative Study/Analysis)  
(2) กำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยระหวำ่งผูเ้ขำ้ร่วมฝึกอบรม 
(Experiential Learning) 
ผูร่้วมสนทนำ : ดร.พีรพล  ไตรทศำวทิย ์และ นำยบุญคลี  ปลัง่ศิริ
ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย : ดร.สฤต  สันติเมทนีดล 
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(พกัระหวำ่งช่วงแรก 10.30 – 10.45 น. พร้อมอำหำรวำ่ง) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 – 16.00 น. กิจกรรม 
 กำรประเมินตรวจสอบควำมสำมำรถและรูปแบบผูน้ ำในตนเอง 
 กำรก ำหนดรูปแบบกำรพฒันำผูน้ ำในตนเอง (Leadership 

Development Model)  
โดย : ดร.สมโภชน์  นพคุณ 

(พกัระหวำ่งช่วงหลงั 14.30 – 14.45 น. พร้อมอำหำรวำ่ง) 

16.00 – 16.30 น.  สรุปบทเรียนโดยวธีิกำร Reflection Learning 
โดย : ดร.สมโภชน์  นพคุณ 

 

วนัเสาร์ที ่2 กรกฎาคม 2559 

08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น.  ควำมหมำยและควำมส ำคญัของผูน้ ำในกำรบริหำรสมยัใหม่ 

โดย : ดร.กนก  อภิรดี และ ดร.สฤต  สันติเมทนีดล 

(พกัระหวำ่งช่วงแรก 10.30 – 10.45 น. พร้อมอำหำรวำ่ง) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 – 16.00 น. ภำวะผูน้ ำ 3 มิติ : ฐำนอ ำนำจ ฐำนสมรรถนะ ฐำนบำรมี 
โดย : ศำสตรำจำรย ์ดร.ธีรภทัร  เสรีรังสรรค์ 

(พกัระหวำ่งช่วงหลงั 14.30 – 14.45 น. พร้อมอำหำรวำ่ง) 
 

วนัอาทติย์  3 กรกฎาคม 2559 

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น.  สรุปทบทวนบทเรียนทกัษะผูน้ ำ 
09.00 – 12.00 น.  ฝึกปฏิบติัเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ (Structured Experience) : ทกัษะของ

ผูน้ ำ 
  Power of Objective กบั ภำวะผูน้ ำ 
  กำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ (Strategies Decision Making) ของผูน้ ำ

และสมำชิกทีมงำน (High Performance Team) 
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  กำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ (Building Credibility) แก่ตนเอง 
โดย : ดร.สมโภชน์  นพคุณ และ คณะวทิยำกร 

(พกัระหวำ่งช่วงแรก 10.30 – 10.45 น. พร้อมอำหำรวำ่ง) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 – 16.00 น. กิจกรรม 
 ปัจจยัทำ้ทำยควำมเป็นผูน้ ำในยคุโลกำภิวตัน์ (Leadership  

   Challenges) 
 รูปแบบของผูน้ ำท่ีมีคุณธรรมและเป็นตน้แบบท่ีดี (Good Role  

   Model) 
โดย : ดร.สมโภชน์  นพคุณ และ คณะวทิยำกร 

(พกัระหวำ่งช่วงหลงั 14.30 – 14.45 น. พร้อมอำหำรวำ่ง) 

16.00 – 16.50 น.   สรุปกำรเรียนรู้ตลอดหลกัสูตร 
โดย : ดร.สมโภชน์  นพคุณ 
 พิธีกำรมอบประกำศนียบตัรและปิดกำรอบรม พร้อมแจกซีดี  

   ท ำเนียบรำยช่ือผูเ้ขำ้อบรม 

 

 
----------------------------- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

แบบตอบรับ/ยนืยนั 

 ได้รับทราบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 3 “การพัฒนาภาวะผู้น าในตนเองให้เป็นที่
ยอมรับ” (Leadership – Self Development Program) ท่ีจดัด าเนินการโดย มูลนิธิสมาคมนกัเรียน
ทุนรัฐบาลไทยแลว้ 
 ขอส่งขำ้รำชกำร / บุคคลมำเขำ้รับกำรฝึกอบรมในหลกัสูตรดงัน้ี 

   หลกัสูตรที ่3 “การพฒันาภาวะผู้น าในตนเองให้เป็นทีย่อมรับ” ระหวำ่งวนัท่ี 
25 – 26 มิถุนำยน  และ วนัท่ี 2 – 3 กรกฎำคม 2559 ดงัน้ี 
  (1) ช่ือ ……………………..…… นำมสกลุ ……..………………………….… 
 ต าแหน่ง …………….…………. หน่วยงาน ...................………. โทรศพัท ์………………… 

  (2) ช่ือ ……………………..…… นำมสกลุ ……..………………………….… 
 ต าแหน่ง …………….…………. หน่วยงาน ...................………. โทรศพัท ์………………… 

  (3) ช่ือ ……………………..…… นำมสกลุ ……..………………………….… 
 ต าแหน่ง …………….…………. หน่วยงาน ...................………. โทรศพัท ์………………… 

   (4) ช่ือ ……………………..…… นำมสกลุ ……..………………………….… 
 ต าแหน่ง …………….…………. หน่วยงาน ...................………. โทรศพัท ์………………… 

  (5) ช่ือ ……………………..…… นำมสกลุ ……..………………………….… 
 ต าแหน่ง …………….…………. หน่วยงาน ...................………. โทรศพัท ์………………… 

    ลงช่ือผูป้ระสำนงำน...........................……………………... 
    ต ำแหน่ง ……………………………………………………  

หน่วยงำน……….……………………………………….…  
ท่ีตั้ง ...................................................................................... 
โทรศพัท ์...………………. โทรสำร ………………………  
e-mail ……………………………………………………… 

**ส่งมาที ่โทรสาร 02-547-1799** ส านักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท์ อ.เมอืง จ.นนทบุรี 
ค่าลงทะเบียนหลกัสูตรที ่3 ราคา 15,000 บาท ส่งใบตอบรับภายในวนัที ่22 มถุินายน 2559 
โทรศัพท์ 02-547-1799,  095-719-4852, 083-973-5960 
e-mail : buabucha4@yahoo.com , pat2498@hotmail.com 
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