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หลกัสูตรท่ี 4 “บุคลิกภาพและทกัษะทางสงัคมของการเป็นผูน้ าท่ีน่าเช่ือถอื” 

1. หลักการ 

  บทบาทของผู้น าในการน าบุคคล น าทีม น าองค์กรและน าชุมชน/สังคม

ประเทศชาติ เป็นบทบาทที่ มีความส าคัญยิ่ ง ผู้น าต้องน าพาผู้ตามไปสู่ความส าเรจ็ร่วมกันทั้งหมู่

คณะ การบรรลุผลส าเรจ็เป็นความร่วมมือร่วมใจของผู้ตามทุกคนที่ มีต่อกัน และโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ งต่อผู้น าของพวกเขา ความเข้มแขง็ของทมี/องค์กร จึงต้องอาศัยการน าของผู้น าที่ เข้มแขง็ เก่ง

และเป็นคนดีที่ ทุกคนและสงัคมให้ความเคารพนับถือและมีความเช่ือมั่น หากมีผู้น าที่ อ่อนแอไม่

เข้มแข็ง ไม่เป็นที่ เคารพนับถือ สภาพของทีม/องค์กรก็ไม่ต่างไปจากที่ ชุมนุมของคนที่

หลากหลายความคิดและความต้องการ โดยไม่มีเป้าหมายหรือทศิทางการท างานที่ ชัดเจนเป็นจุด

ร่วมยึดถือร่วมกนั ความโกลาหลชุลมุนวุ่นวายกจ็ะเป็นลักษณะเด่นของทมี/องค์กร/ชุมชนน้ัน ซ่ึง

คงไม่มีผู้ใดต้องการให้เกดิข้ึนแก่ทมี/องค์กร/สงัคมของพวกเขา ดังนั้น ผู้น าที่ เข้มแขง็ เก่งและดี

เท่านั้นที่ จะช่วยสร้างทมี/องค์กร/สงัคมให้เข้มแขง็ มีประสทิธภิาพและประสบผลส าเรจ็เป็นที่ พึง

พอใจของทุกคน 

  บทบาทผู้น าเป็นพฤติกรรมที่ แสดงออกโดยบุคคลที่ เป็นผู้น า บุคคลต่างๆ ที่

ประสบพบเห็นหรือมีส่วนร่วมในภารกิจนั้นๆ สามารถรู้สึก เห็นประจักษ์ชัดเจนในพฤติกรรม

ของผู้น าที่ แสดงออกมา ความรู้สึกและการประจักษ์ในบทบาทผู้น าจากบุคคลต่างๆ นั้น จะมีผล

ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือ (Credibility) ความเช่ือมั่น (Trust) ซ่ึงน าไปสู่การสร้างความ

ร่วมมือ ร่วมใจและความภักดี (Loyalty) ต่อตัวผู้น าผู้นั้น ดังนั้น ผู้น าที่ ดีต้องมีผู้ตามที่ เช่ือมั่น

และพึงพอใจ มีพลังในการท างานตามแนวทางและการช้ีน าของผู้น าที่ ดี เก่ง นั้น 

  พฤติกรรม (Behavior) สะท้อนบุคลิกภาพ (Personality) ของผู้น าอย่างชัดเจน 

การแสดงออกพฤติกรรมถูกก ากบัด้วย คุณสมบัติภายในของตัวผู้น า (Inner Attributes) และถูก

ก ากับด้วยสถานการณ์ต่างๆ (Situation) ที่ เกี่ ยวข้องต่อการกระท าของผู้น า ดังนั้น ผู้น าจึงควร

อย่างยิ่ งที่ จะต้องเรียนรู้  ท าความเข้าใจในบุคลิกภาพของความเป็นผู้น าที่ ดี และเก่งให้แก่ตนเอง

อยู่เสมอๆ  

  การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น า สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่ อง 

เช่นเดียวกับความสามารถในการเป็นผู้น า (Leadership Capability) ที่ ต้องเรียนรู้และพัฒนาอยู่

ทุกวันอย่างต่อเนื่ องและเป็นระบบ หลายคนเช่ือว่าความสามารถในการเป็นผู้น าเป็นการสืบทอด

ทางพันธุกรรม กล่าวคือ เกดิมากม็ีความสามารถและบุคลิกภาพของความเป็นผู้น าแล้ว เพียงแต่

ได้รับการกระตุ้น เล้ียงดูและพัฒนาให้ความสามารถและพฤติกรรมของความเป็นผู้น านั้นเด่นชัด 

เจิดจรัสยิ่ งขึ้ น แต่จากประสบการณ์และความจริงที่ มีผู้น าจ านวนมากเกิดขึ้ นได้อย่างต่อเนื่ อง 
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พบว่า ความเป็นผู้น าและบุคลิกภาพที่ น่าเช่ือถือ สามารถเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ มิใช่เป็น

ผู้น ามาแต่ก าเนิด ดังนั้น จึงมีหลักสตูร-วิธกีารต่างๆ มากมายเพ่ือการพัฒนาความสามารถ และ

บุคลิกภาพที่ ยอดเยี่ ยมในการเป็นผู้น า 

  ด้วยหลักการข้างต้น มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จึงได้พัฒนาหลักสูตร 

“บุคลิกภาพและทกัษะทางสงัคมของการเป็นผูน้ าท่ีน่าเช่ือถือ” ขึ้ น เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้บริหาร

หรือผู้ที่ สนใจที่ จะเรียนรู้และต้องการพัฒนาบุคลิกภาพพร้อมทักษะทางสังคม ได้เรียนรู้และมี

แนวทางที่ จะน าทักษะและประสบการณ์ที่ ได้รับจากหลักสูตรไปพัฒนาด้วยตนเองต่อไปอย่าง

ต่อเนื่ อง 

 

2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ผู้บริหาร/ผู้เข้ารับการพัฒนา 

2.1 ได้เรียนรู้และท าความเข้าใจในบทบาท-พฤติกรรม-บุคลิกภาพของผู้น าที่  

      เก่ง ดี และน่าเคารพนับถือ 

2.2 ได้ประเมินศักยภาพ และบุคลิกภาพความเป็นผู้น าของตนเอง 

2.3 ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกนัให้สามารถน าไป 

      ก าหนดแนวทางเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพของความเป็นผู้น าด้วยตนเอง 

      ต่อไป 

 

3. สาระส าคัญ 

  3.1 บทบาท พฤติกรรม และบุคลิกภาพของความเป็นผู้น าที่ ดี เก่งและน่าเช่ือถือ 

  3.2 รูปแบบพฤติกรรม-บุคลิกภาพของผู้น าในสภาวการณ์ต่างๆ : หลักการ- 

      ทฤษฎีและการประยุกต์ 

  3.3 กรณีตัวแบบของผู้น าที่ มีพฤติกรรม-บุคลิกภาพทดีี เก่ง และน่าเช่ือถือ 

  3.4 มารยาทและทกัษะทางสงัคมของผู้น าที่ ดี เก่ง และน่าเช่ือถือ 

  3.5 บุคลิกภาพของผู้น าในการพูดต่อชุมชน หรือสาธารณะเพ่ือสร้างความ  

                         ประทบัใจ / ความเช่ือมั่น / ความน่าเช่ือถือ 

 

4. วิธกีาร 

  4.1 การบรรยายสรุป :         -                    

  4.2 การประเมิน – การวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง 
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  4.3 การใช้กรณีตัวแบบอย่างที่ ดี (Good Role Model) 

  4.4 การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 

  4.5 การจัดท าข้อสรุปบทเรียนเพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาตนเอง 

 

5. วัน – เวลา – สถานที่  

  เสาร์ที่  16 - อาทิตย์ที่  17 และ เสาร์ที่  23 – อาทิตย์ที่  24 กรกฎาคม 2559 

รวม 4 วันหยุดสุดสัปดาห์ เวลาตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3110 อาคาร 3 

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และ ณ ห้องอาหาร (เพ่ือการสาธติมารยาทแบบสากล) โรงแรม

รอยัล ปริสเซส เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 

 

6. ผู้บริหารโครงการ / หลักสตูร 

  ดร.สฤต  สนัติเมทนีดล รองประธานกรรมการบริหาร 

      มูลนิธสิมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 

  ดร.สมโภชน์  นพคุณ  อดีตรองเลขาธกิาร ก.พ. 

  น.ส.ทพิย์วรรณ  บัวบูชา นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

      ส านักงาน ก.พ. 

 

7. ค่าลงทะเบียน 

  คนละ 19,500 บาท (หนึ่ งหมื่ นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเอกสารวิชาการ 

ค่าอาหารกลางวัน (จะเป็นแบบตะวันตก 1 มื้อเพ่ือสาธิต) ค่าอาหารว่าง และอื่ น ๆ เพ่ือการเข้า

รับการพัฒนาได้อย่างตลอดเวลา 

 

8. การรับรองการเข้ารับการพัฒนา 

  มูลนิธสิมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จะมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับกรอบรม

ทุกคนที่ เข้าร่วมกจิกรรม ตลอดทั้ง 4 วันตามก าหนดการ 

 

--------------------------- 
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ก าหนดการ 

หลักสตูรที่  4 “บุคลิกภาพและทกัษะทางสงัคมของการเป็นผู้น าที่ น่าเช่ือถือ” 

ณ ห้องประชุม 3110 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

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

วันเสาร์ที่  16 กรกฎาคม 2559 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน – รับเอกสาร และ ชุดฝึกอบรม 

09.00 – 09.15 น. การกล่าวเปิดการอบรมและช้ีแจงหลักสตูร 

โดย : ดร.สฤต  สนัติเมทนีดล 

09.15 – 10.30 น. ทกัษะและบุคลิกภาพของผู้น าที่ น่าเช่ือถือ 

โดย : ศ. เกยีรติคุณ ดร.สเุทพ  เชาวลิต 

10.30 – 10.45 น. พัก 

10.45 – 12.00 น. ทกัษะและบุคลิกภาพของผู้น าที่ น่าเช่ือถือ (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. บทบาท – พฤติกรรม – บุคลิกภาพของความเป็นผู้น า 

(หลักการ – ทฤษฎี – การประยุกต์)  

โดย : ผศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ 

14.30 – 14.45 น. พัก 

14.45 – 16.00 น. บทบาท – พฤติกรรม – บุคลิกภาพของความเป็นผู้น า (ต่อ) 
 

16.00 – 16.15 น. การมอบหมายงานแก่อาสาสมัคร 2 คน 

 

วันอาทติย์ที่  17 กรกฎาคม 2559 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน   

08.30 – 09.00 น. การฝึกพูดส าหรับการเป็นผู้น า (อาสาสมัครคนละ 15 นาท)ี 

09.00 – 10.30 น.  กรณีตัวอย่างที่ ดีของผู้น าที่ มีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือและเช่ือมั่น 

 การอภิปรายเป็นคณะ 

1. ดร.กนก  อภิรดี 

2. ดร.สถิตย์  ล่ิมพงษ์พันธ์ 

3. ศ.ดร.ธรีภัทร  เสรีรังสรรค์ 

4. ผู้ด าเนินรายการ : ดร.สมโภชน์  นพคุณ 
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10.30 – 10.45 น. พัก 

10.45 – 12.00 น. อภิปรายเป็นคณะ (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. บุคลิกภาพของผู้น าที่ ดี – เก่ง (Etiquette) 

โดย : คุณหญิงทพิาวดี  เมฆสวรรค์ 

14.30 – 14.45 น. พัก 

14.45 – 16.00 น. บุคลิกภาพของผู้น าที่ ดี – เก่ง (ต่อ) 

16.00 – 16.15 น.  Reflection Session 

 มอบหมายงานแก่อาสาสมัคร 4 คน 

 

วันเสาร์ที่  23 กรกฎาคม 2559 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน   

08.30 – 09.00 น. Presentation (ฝึกน าเสนอ) อาสาสมัคร 2 คน ๆ ละ 15 นาท ี

09.00 – 10.30 น. มารยาททางสงัคมของผู้น า และการแต่งกาย (Social Skills) 

โดย : อ.สนัทดั  ศะศิวนิช 

10.30 – 10.45 น. พัก 

10.45 – 12.00 น. Social Skills (ต่อ) 

12.00 – 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (พร้อมสาธติมารยาทบนโตะ๊อาหารแบบ

สากล) 

14.00 – 16.00 น. Social Skills (ต่อ) 

16.00 – 16.15 น. Reflection Session 

 

วันอาทติย์ที่  24 กรกฎาคม 2559 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน   

08.30 – 09.00 น. ฝึกน าเสนอ (อาสาสมัคร 2 คน ๆ ละ 15 นาท)ี 

09.00 – 10.30 น. Communication Skills : Art & Feeling of Presentation 

โดย อ.จิตรสมุาลย์  อมาตยกุล 

10.30 – 10.45 น. พัก 

10.45 – 12.00 น. Communication Skills : Art & Feeling of Presentation (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 14.30 น. การส ารวจ – ประเมินบทบาท/พฤติกรรม/บุคลิกภาพของตนเอง 

โดย : ดร.สมโภชน์  นพคุณ 

14.30 – 14.45 น. พัก 

14.45 – 16.00 น. การระบุ – วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแขง็ของพฤติกรรม – บุคลิกภาพของ

ตนเองเพ่ือการเป็นผู้น า 

โดย : ดร.สมโภชน์  นพคุณ 

16.00 – 16.30 น.  มอบประกาศนียบัตร พร้อมแผ่นซีดีท าเนียบผู้เข้าร่วมการอบรม 

 ปิดการอบรม และกล่าวขอบคุณ 

 

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

 

 

หมายเหตุ คณะวิทยากรอาจมีการปรับเปล่ียน 
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แบบตอบรบั/ยนืยนั 

 ได้รับทราบโครงการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ี 4 “บุคลิกภาพและทกัษะทางสงัคมของการ

เป็นผูน้ าท่ีน่าเช่ือถอื” ที่ จัดด าเนินการโดย มูลนิธสิมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยแล้ว 

 ขอส่งข้าราชการ/บุคคลมาเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสตูรดังนี้  

   หลกัสูตรท่ี 4 “บุคลิกภาพและทกัษะทางสงัคมของการเป็นผูน้ าท่ีน่าเช่ือถอื” 

ระหว่างวันที่  16 – 17 และ วันที่  23 – 24 กรกฎาคม 2559 ดังนี้  

  (1) ช่ือ ………………..…………..…… นามสกุล ……..……………………………………………………… 

 ต าแหน่ง ………………………..…………. หน่วยงาน ........................………. โทรศัพท ์…………….………… 

  (2) ช่ือ ………………..…………..…… นามสกุล ……..……………………………………………………… 

 ต าแหน่ง ………………………..…………. หน่วยงาน ........................………. โทรศัพท ์…………….………… 

  (3) ช่ือ ………………..…………..…… นามสกุล ……..……………………………………………………… 

 ต าแหน่ง ………………………..…………. หน่วยงาน ........................………. โทรศัพท ์…………….………… 

   (4) ช่ือ ………………..…………..…… นามสกุล ……..……………………………………………………… 

 ต าแหน่ง ………………………..…………. หน่วยงาน ........................………. โทรศัพท ์…………….………… 

  (5) ช่ือ ………………..…………..…… นามสกุล ……..……………………………………………………… 

 ต าแหน่ง ………………………..…………. หน่วยงาน ........................………. โทรศัพท ์…………….………… 

    ลงช่ือผู้ประสานงาน………………………………………………………………… 

    ต าแหน่ง …………………………………………………………………………….….  

หน่วยงาน……….…………………………………..…………………….………….. 

ที่ ตั้ง.......................................................................... 

โทรศัพท ์...…………….…………… โทรสาร …………………………….……  

e-mail …………………………………………………………………………………….. 

*ส่งมาท่ี โทรสาร 02-547-1799* ส านกังาน ก.พ. ถ.ติวานนท ์จ.นนทบุรี 

ค่าลงทะเบยีนหลกัสูตรท่ี 4 ราคา 19,500 บาทส่งใบตอบรบัภายในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559 

โทรศพัท ์02-547-1799, 095-719-4852, 083-973-5960 

e-mail : buabucha4@yahoo.com , pat2498@hotmail.com 

mailto:buabucha4@yahoo.com
mailto:pat2498@hotmail.com

