
 
 
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ ว๒๙๑     ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

   ๒๗  ธันวำคม  ๒๕๖๕ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรเปลี่ยนควำมคิดของผู้น ำ (Changing Leadership’s mindset) เพ่ือกำร
พัฒนำกำรดูแลทีมงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ 

เรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้น า (Changing Leadership’s 
mindset) เพื่อการพัฒนาการดูแลทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เรียนรู้                      
และเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรกำรเป็นผู้น ำที่จะน ำองค์กรหรือหน่วยงำนให้เป็นไปตำมที่องค์กรคำดหวัง  ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดใหม่                 
ในกำรเป็นผู้น ำที่จะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตนเอง รวมถึงกำรทบทวนทักษะของผู้น ำ ทั้งกำ รฟัง กำรถำม กำรสอนงำน                          
กำรมอบหมำยงำน กำรจัดเวลำ ท่ีสำมำรถดึงศักยภำพของผู้น ำที่มีอยู่ในตัวตนออกมำ  พร้อมทั้งได้รับกำรฝึกควำมคิดและ                            
กำรใช้บทบำทที่ถูกต้องในกำรเป็นผู้น ำ โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน ๔ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท                  
(ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
 

  รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๙ - ๑๐  มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๖         ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
รุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๖    ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
รุ่นที่ ๓  ระหว่ำงวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๖     ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
รุ่นที่ ๔  ระหว่ำงวันที่ ๕ - ๖ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
    

  ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
  ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว 
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมน้ี ส ำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ : ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ Line: @thailocalsu                
E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
Website : www.thailocalsu.com 
 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณย่ิง 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
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      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

 
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  
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                          โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                          หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้น า (Changing Leadership’s                   

   mindset) เพือ่การพัฒนาการดูแลทีมงานอยา่งมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ 
                          จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
********************************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

จากแนวคิดการพัฒนาภาวะผู้น าในปัจจุบันมีมากมายหลายร้อยแนวคิด (leaderships) ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์                      
การมีแนวคิดและการเข้าใจศาสตร์ของผู้น าจะต้องใช้เวลาและทรัพยากรเป็นอย่างมาก  โดยทั่วไปการเรียนรู้เรื่องผู้น าสามารถเรียนรู้
ได้แต่เป็นการเรียนรู้ในเชิงท าอย่างไร (how to) ในการที่จะเข้าใจว่าผู้น าที่แท้จริง มีความคิดอย่างไร (mindset’s of authentic 
leader)  จะเป็นการเรียนรู้ที่เรียนว่า ท าไมจึงต้องท าหน้าที่เป็นผู้น า (why leaders) ที่จะผลักดันและน าให้บุคลากร ตลอดจน
ผู้บริหารในองค์กร ได้มีการท างานให้ประสบผลส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยกัน ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนความคิดหรือ
ปรับมุมมองของคนที่จะเป็นผู้น าให้มีประสิทธิผลที่มากข้ึน  

ด้วยเหตุน้ี ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร                    
“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้น า (Changing Leadership’s mindset) เพ่ือการพัฒนาการดูแลทีมงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ” ข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปคิด            
และเปลี่ยนแปลงตนเอง ในการปฏิบัติงานในการท างานกับทีมงานและกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับ หลักการการเป็นผู้น าท่ีจะน าองค์กรหรือหน่วยงานให้เป็นไป

ตามท่ีองค์กรคาดหวัง  
๒.๒  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เปลี่ยนความคิดใหม่ในการเป็นผู้น า ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง รวมถึงการ

ทบทวนทักษะของผู้น า ทั้งการฟัง การถาม การสอนงาน การมอบหมายงาน การจัดเวลา ที่สามารถการดึงศักยภาพของผู้น าที่มีอยู่ใน
ตัวตนออกมา 

๒.๓  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกความคิดของท าให้เห็นตัวตน และการใช้บทบาททีถู่กต้องในการเป็นผู้น า  
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย     จ านวน  ๖๐  ท่าน  
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กร

อิสระ สถาบันการศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป  
 

๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จ านวน  ๑๒  ชั่วโมง 
๔.๑  การเป็นผู้น า ตามทฤษฎีต่าง ๆ และรูปแบบของผู้น าท่ีองค์กรต้องการ   ๒  ชั่วโมง 

-  แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น า ทฤษฎีต่าง ๆ 
-  ภาวะผู้น าและผู้น าแตกต่างกันอย่างใร 
-  การแยกบทบาทที่แท้จริงในรูปแบบต่าง ๆ  

๔.๒  สิ่งที่อยู่ในตัวตนของคนที่ท าให้บทบาทการเป็นผู้น าที่บิดเบือน    ๒  ชั่วโมง 
-  คุณสมบัติ ค่านิยม พฤติกรรมของบุคคล 
-  การเรียนรู้เรื่อง ความคิด (mindset) 
-  การปรับมุมมองความเชื่อด้วยความคิดใหม่  

๔.๓  บทบาทของผู้น าท่ีควรจะมี                                       ๒  ชั่วโมง 
-  การบทบาทที่แท้จริงของผู้น า 
-  การน า Direct 
-  การให้ก าลังใจ Motivate 
-  การชี้น า Guidance 

 ๔.๔  มุมมองการสร้างการยอมรับกับผู้ตาม       ๒  ชั่วโมง 
-  การสร้างการยอมรับ (rapport building) 
-  ระดับแห่งความสัมพันธ์  
-  การสร้างความสัมพันธ์  
 
 



         ๔.๕  การเผชิญกับสิ่งที่ก าลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกผู้น าของ VUCA                      ๒  ชั่วโมง 
  -  การเผชิญการเปลี่ยนแปลงแบบ VUCA 
                       -  การเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นข้อได้เปรียบ 

๔.๖  การรู้จักปัจจัยภายในที่ท าให้เป้นผู้น าท่ีแข็งแกร่ง            ๒  ชั่วโมง 
-  การวิเคราะห์ตนเองให้เป็นผู้น าท่ีย่ังยืน 
-  การสร้างค ามั่นสัญญาท่ีจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ย่ังยืน 

 

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จ านวน  ๒ วัน   
รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖         ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖    ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖     ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

 

๖. วิทยากร     นายอภิรัตน์  บุญรัตน์     -  โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach)  
     -  ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลให้กับบริษัทชั้นน าของประเทศไทย 

-  โค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรบัรองจาก International Coaching Federation 
   (ICF), USA  
-  Master Coach จาก Thailand Coaching Academy 

 

๗. สถานที่ในการฝึกอบรม  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ   โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒   
 

๘. วิธีการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโค้ช ด้วยวิธีการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติการ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชระดับ 

Master Coach จาก Thailand Coaching Academy ดูแลตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม   
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเข้าใจความคิดของผู้น าเพ่ือการพัฒนาการสื่อสาร และการน าองค์กรให้เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๙.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะความคิดที่เฉียบคม สามารถน าไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๙.๓  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามสถานการณ์     

๙.๔  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความส าคัญของการเป็นผู้น าท่ีตามยุคการเปลี่ยนแปลงและสามารถเป็นผู้น า เพ่ือท าให้ทุกคนมี
ความสุขในการท างาน 

 

๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท  (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์          
ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ี ไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง) 

 
 
 

 
 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งน้ีจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 
 

๑๒. ช่องทางการสมัคร  สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  Website : www.thailocalsu.com 
หรือติดต่อ คุณแป้ง   โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  Line: @thailocalsu 
หรือติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ 
 

 
 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ  และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

 



๑๓. วิธีการช าระค่าลงทะเบียน  ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท  (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  
 ช าระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu  หรือติดต่อที่ 
คุณแป้ง  มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา

แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

 

หมายเหตุ  กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะด าเนินการช าระเงินค่าท่ีพักและค่าเดินทางล่วงหน้า ต้องได้รับการยืนยันจัดการฝึกอบรม
จากเจ้าหน้าท่ีแล้วเท่าน้ัน หากไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าท่ีถือว่ายังไม่มีการด าเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรน้ัน ๆ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่สามารถขอรับเงินค่าที่พักและค่าเดินทางคืนได้ 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ   

มหาวิทยาลัยศิลปากร      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้น า (Changing Leadership’s mindset) 
เพื่อการพฒันาการดูแลทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ” รุน่ที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ 

จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร   บรรยายโดย  นายอภิรัตน์ บุญรัตน์ 
 

 

วันแรก        
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และพิธีเปิดการฝึกอบรม 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “การเป็นผู้น าตามทฤษฎีต่าง ๆ และรูปแบบของผู้น าที่องค์กรต้องการ” 
-  แนวทางการพัฒนาภาวะผุ้น าทฤษฎีต่าง ๆ  
-  ภาวะผู้น าและผู้น าแตกต่างกันอย่างใร 
-  การแยกบทบาทที่แท้จริงในรูปแบบต่าง ๆ  

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “สิ่งที่อยู่ในตัวตนของคนที่ท าให้บทบาทการเป็นผู้น าที่บิดเบอืน” 
-  คุณสมบัติ ค่านิยม พฤติกรรมของบุคคล  

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “สิ่งที่อยู่ในตัวตนของคนที่ท าให้บทบาทการเป็นผู้น าที่บิดเบอืน” (ต่อ) 

-  การเรียนรู้เรื่องความคิด (mindset)  
-  การปรับมุมมองความเชื่อด้วยความคิดใหม่  

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของผู้น าที่ควรจะม”ี                                      
-  การบทบาทที่แท้จริงของผู้น า -  การน า Direct 
-  การให้ก าลังใจ  Motivate  - การชี้น า Guidance  
 

วันที่สอง        
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “มุมมองการสร้างการยอมรับกับผู้ตาม”   

-  การสร้างการยอมรับ (rapport building) 
-  ระดับแห่งความสัมพันธ์  -  การสร้างความสัมพันธ์  

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ  
“การเผชิญกับสิ่งที่ก าลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกผู้น าของ VUCA” 

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน                          
 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นข้อได้เปรียบ” 

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การรู้จักปัจจัยภายในที่ท าใหเ้ป้นผู้น าที่แข็งแกร่ง”  
-  การวิเคราะห์ตนเองให้เป็นผู้น าท่ีย่ังยืน 
-  การสร้างค ามั่นสัญญาท่ีจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ย่ังยืน  

 ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.       พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
........................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้า เวลา   ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. 

รอบบ่าย เวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  
 
 
 
 
 
 
 



       ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
       หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้น า (Changing Leadership’s mindset) 
       เพื่อการพัฒนาการดูแลทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔  
       จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

*********************************************************************************************************************** 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

   รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖       ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
   รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖     ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖     ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 
หน่วยงาน..........................................................................สังกัด..................................... .......................เลขที่............................................ 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..................... 
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์............................................................................................  
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................  
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ........................................ 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................  
๒. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ........................................  
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line......................................................................................... .... 
อาหาร    อาหารมุสลิม จ านวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ........................................ จ านวน..................คน 
วิธีการสมัคร สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www.thailocalsu.com หรือ Line: @thailocalsu 

ติดต่อ คุณแป้ง  มือถือ  ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖  ต่อ ๑๐๐๒๖๖ Line: @thailocalsu 
ติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line:  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ 

ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การช าระเงิน  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ช าระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่ 
คุณแป้ง มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

หมายเหตุ  กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะด าเนินการช าระเงินค่าท่ีพักและค่าเดินทางล่วงหน้า ต้องได้รับการยืนยันจัดการฝึกอบรม
จากเจ้าหน้าท่ีแล้วเท่าน้ัน หากไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าท่ีถือว่ายังไม่มีการด าเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรน้ัน ๆ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่สามารถขอรับเงินค่าที่พักและค่าเดินทางคืนได้ 
**************************************************************************************************** 
 การส ารองหอ้งพัก สามารถสแกน QR-Code ส าหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ       

โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 
 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 


