
 
 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้น าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” 
(Transformational Leadership Development: TLD) 

จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

**************************************************************************************************************** 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการบริการวิชาการ   

หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้น าในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง”  
(Transformational Leadership Development) 

 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
๓. หลักการและเหตุผล 

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีได้ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  ๒. ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ๓. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๔. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  ๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หัวข้อหนึ่งท่ีมี
ความจ าเป็นในการบริหารงานก็คือ การมีภาวะผู้น า (Leadership)  ซึ่งในปัจจุบันนี้ ส่ิงท่ีท าให้การ
บริหารงานได้ผลคือ แนวคิดภาวะผู้น ากับการเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) เป็น
เรื่องท่ีบุคลากรในองค์กร ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ในปัจจุบัน ท่ีจะบริการการเปล่ียนแปลง โดยใช้
แนวคิดระดับสูงสุดของผู้น าคือ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ท่ีจะ
ท าให้การเปล่ียนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ และยาวนาน 

การพัฒนาแนวคิดนี้เป็นหัวข้อท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ัง
องค์กร ในระดับภาพรวมและทุกมิติ การพัฒนาผู้บริหารให้มีแนวคิดนี้ และน ามาใช้ในองค์กรจะเป็น
ส่ิงท่ีท าให้องค์กรของท่านเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลงท่ีจะท าให้เป็นตัวอย่างแก่องค์กรอื่น และก็ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังหมด 

ด้วยเหตุนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้และน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปศักยภาพของตนเอง
และองค์กรในหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้น าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87


๔. วัตถุประสงค ์
๔.๑  เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าแห่ง  
       การเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 
๔.๒  เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมเห็นแนวคิดต่างๆของภาวะผู้น า และความส าคัญของใช้ 
       ภาวะผู้น าต่างๆในบริบทท่ีมีความแตกต่างกัน 
๔.๓  เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความเข้าใจในการตั้งเป้าหมาย การสร้างทีมงาน และ       
       กระตุ้นการท างานให้มีการมุ่งไปในทางเดียวกัน 
๔.๔  เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีทักษะการส่ือสาร การฟัง และการตั้งค าถาม ท่ีต้องใช้ใน 
       การเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 
๔.๕  เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมได้เข้าใจทีมงานด้วยเครื่องมือ DISC ท่ีจะท าให้การน าทีม         
       มีความเข้าใจผู้อื่น สามารถเลือกใช้วิธีการในการส่ือสารตามความเหมาะสม และ 
       ตามสถานการณ์ 
๔.๖  เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมได้รู้จัก คุ้นเคย และมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกนัท่ีจะน าไปสู่ 
       การสร้างเครือข่ายในการบริการงาน แลกเปล่ียนประสบการณ์ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 
๕. กลุ่มเป้าหมาย     รับจ านวนจ ากัด  เพียงรุ่นละ ๓๐ คน เท่านั้น 
 ๕.๑  ผู้บริหาร นักการเมือง ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
 ๕.๒  ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในทุกสังกัดของหน่วยงานราชการ (ทุกต าแหน่ง) 
 ๕.๓  ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในทุกสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ (ทุกต าแหน่ง) 
 ๕.๔  ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรในทุกสังกัดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ทุกต าแหน่ง) 
 ๕.๕  ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรในทุกสังกัดของหน่วยงานในก ากับของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) 
 ๕.๖  บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจในทักษะนี้ 
 
๖. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม  

ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๓  วัน      
สถานท่ีในการฝึกอบรม  โรงแรมบียอนด์ สวีท  กรุงเทพมหานคร 

 
๗. วิทยากร นายอภิรัตน์  บุญรัตน์ 

- โค้ชระดับมืออาชีพ ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)  
ระดับ ACC (Accredited Certified Coach) 

- Master Coach จาก Thailand Coaching Academy 
 



๘. ขอบเขตวิชาในการฝึกอบรม จ านวน  ๑๘  ช่ัวโมง 
๘.๑ ภาวะผู้น าคืออะไร       ๒  ชั่วโมง 

 ชนิดของภาวะผู้น าในแนวทางการศึกษาท่ีผ่านมา 

 สมรรถนะของการพฒันาภาวะผู้น า 

 ความแตกต่างการบริหารงานโดยผู้จัดการและผู้น า 
๘.๒ กรอบความคิด TAPS      ๓  ชั่วโมง 

 การบริหารและการจัดการผู้ตามในมุมมองต่างๆ 

 TAPS โมเดล  

 การมี ๔ ทักษะเบ้ืองต้นในการเป็นผู้น า 

 หลักจริยธรรมของผู้น า 
๘.๓ จิตส านึกหลักความเชื่อของผู้น า     ๓  ชั่วโมง 

 การปรับความเช่ือของผู้น า(Leadership’s Mindset) 

 การมีทัศนคติเชิงบวกและกรอบความคิดใหม่ (Positive Paradigm) 

 การปรับมุมมอง และ วิธีการสร้างความเช่ือมั่น แห่งการเปล่ียนแปลง 
๘.๔ การพัฒนากลยุทธ์ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   ๓  ชั่วโมง 

 การสร้างแรงบันดาลใจของผู้น าในการเปล่ียนแปลง 

 การมีวิสัยทัศน์ของผู้น า และการตั้งเป้าหมายสูงสุดของผู้น า 

 การก าหนดกลยุทธ์ในการลงมือท า และการวางแผนงาน 
๘.๖ การสื่อสารของผู้น าที่จะเกิดการเปิดใจ“Rapport building”           ๓  ชั่วโมง 

 การส่ือสาร การฟัง การสะท้อนกลับ และการจับความรู้สึก 

 การใช้ เทคนิคกระจกสะท้อน 

 เทคนิคการหาวิธีการส่ือสารให้ตรงใจในแบบต่างๆ 
๘.๗ การพัฒนาภาวะผู้น าในการขับเคลื่อนกลยทุธ์ (Execution)        ๒  ชั่วโมง 

 การตั้งเป้าหมาย (Goal)ท่ีชัดเจนแบบ SMART 

 การส่ือสารที่จะปลุกพลังแห่งความร่วมมือ Influence  

 การบริหารการเปล่ียนแปลง Change Management 
๘.๘ การท ากรณีศึกษา       ๒  ชั่วโมง 

 การบูรณาการเครื่องมือต่างๆ ท่ีผู้น ามักจะน ามาใช้งาน 

 วิธีการวิเคราะห์ในแนวทางและแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง 
(Transformational Leadership) 



๙. วิธีการฝึกอบรม 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการฝึกอบรมอย่างเต็มท่ี และมี
ความมั่นใจในการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้น าในยุคแห่ง
การเปล่ียนแปลง  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วย  ๑. การบรรยาย ให้ความรู้เชิงทฤษฎี ซึ่งถ่ายทอด
ประสบการณ์จากวิทยากรระดับมืออาชีพ  ๒. การฝึกภาคปฏิบัติ โดยเน้นใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมได้
ฝึกฝนการโค้ชจากโค้ชมืออาชีพซึ่งเป่ียมไปด้วยประสบการณ์ คอยให้ค าแนะน า เพื่อปรับทักษะต่างๆ 
ในแนวคิดด้านภาวะผู้น าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติ ท าให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมจะได้รับความสนุกสนานเป็นกันเอง และสามารถน าแนวทาง การโค้ชไปใช้ในองค์กร
ได้อย่างยั่งยืน 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา 
        แนวใหม่ ท่ีจะท าให้มีความแตกต่างในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อความส าเร็จ 
        ขององค์กรอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความส าคัญของการต้ังเป้าหมายและการส่ือสารมากขึ้น 
๑๐.๓  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการส่ือสาร การฟัง และการตั้งค าถามมากขึ้น และ 

 สามารถน าไปใช้ในโอกาสต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
    ๑๐.๔  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง   
             ท่ีจะน าไปใช้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม  

 
๑๑. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ท่านละ  ๕,๙๐๐  บาท  (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าใช้สถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง      
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ  และเบิก   
ค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และ
พนักงานของรัฐ เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วเท่าน้ัน 

 



๑๒. การติดตามประเมินผลและออกใบรับรอง 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว  จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 
จากคณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาท้ังหมด 
 
๑๓. ช่องทางการสมัคร 

๑๓.๑ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เลขท่ี ๒๒ อาคารส านักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน ช้ัน ๒ ถนนบรมราชชนนี 

 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐  
๑๓.๒  ส่งใบสมัครทางโทรสารหรือสมัครออนไลน์ 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ท่ี https://www.thailocalsu.com 
สมัครออนไลน์ท่ี E-mail : thailocalsu@hotmail.com หรือ ID Line : thailocalsu  
หรือโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๔๓๓ ๔๙๓๘ 

๑๓.๓  ติดต่อสอบถาม ทางโทรศัพท์ :  หมายเลข ๐๒ ๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ 
ทางโทรศัพท์มือถือ : หมายเลข ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘ 
ทางโทรสาร :  หมายเลข ๐๒ ๔๓๓ ๔๙๓๘ 
 

๑๔. วิธีการช าระเงิน 
โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา มศก.วข.สารสนเทศเพชรบุรี  
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คณะวิทยาการจัดการ” 
เลขที่บัญชี ๙๘๒-๙-๘๗๔๗๐-๒ 

ท่านสามารถโอนได้ทุกระบบ (ATM, Net Bank, เคาน์เตอร์ธนาคาร)  
และการช าระเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้รับแฟกซ์ส าเนาใบโอนเงินแล้วเท่านั้น 

 
 
 
 


