โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม” จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
*************************************
หลักการและเหตุผล
จากการบริหารจัดการขององค์กรไม่ว่าองค์กรจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม ในปัจจุบันควรจะต้อง
ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการประสานการทํางาน
กันอย่างดี แต่ปรากฎว่าการบริหารจัดการมักจะเกิดปัญหาจากการดํ าเนินงานในทิศทางเดี ยวกั น เช่น เกิ ดจากการ
บัง คั บ บั ญ ชา ขาดศิ ล ปะในการสั่ ง การ การมอบหมายงาน การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านงานและปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ของ
การบริหารจัดการองค์กรนอกเหนือจาก “คน” เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว การบริหารต้นทุนมีผลต่อการแข่งขัน
และการอยู่ ร อดขององค์ ก รเช่น กั น สาเหตุ หนึ่ ง ของการใช้ก ารบริ ห ารจากบนลงล่ า ง มั ก จะก่ อให้ เ กิ ดปั ญ หาแรงต้ า น
ส่ ง ผลกระทบองค์ ก รทํ า ให้ เ ดิ น ถอยหลั ง มากกว่ า การเดิ น หน้ า ไป ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเกิ ด แนวคิ ด สองทางที่ ส วนทางกั น อยู่
การบริหารจัดการและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจึงเกิดขึ้นได้น้อยมาก ทั้งความแตกต่างระหว่าง การยอมทํายอมตาม
(Compliance) และการยอมรับ (Commitment) ถ้าเกิดจากแรงพผลักดันจากข้างบน
จึงขาดการมีส่วนร่วมที่ดี
ของการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสําเร็จ
ดังนั้น หลั กในการมีส่วนร่วมในยุคการบริหารจัดการแนวใหม่ จึงเป็นหลักสํ าคั ญของการตัดสินใจใด ๆ
อย่างมีคุณค่า สมเหตุสมผล คํานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความชอบธรรมเมื่อนําไปปฏิบัติ สังคมส่วนใหญ่
ยอมรับได้ การทํางานแบบมีส่วนร่วมนั้นที่สําคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบัน จะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึก
ความเป็นเจ้าของ (Ownership) มีส่วนได้ส่วนเสีย ยินยอมปฏิบัติตาม และรวมถึงตกลงยอมรับอย่างสมัครใจ เต็มใจ และ
สบายใจ จากการเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงกําหนดจัด
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. ได้เข้าใจความหมายและความสําคัญของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
2. ได้เกิดความตระหนักและสร้างแนวทางการสนับสุนจากการมีส่วนร่วมของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้เทคนิคในการสั่งการ มอบหมายงาน การควบคุมงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถสร้างความเข้าใจในการบริหารต้นทุน (Cost Management)

วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ พร้อมนําเสนอเพื่อทําการแก้ไขให้นาํ ไปใช้ได้จริง
วิทยากร

ดร.สุรชาติ กิ่มมณี (ประสบการณ์ทางการบริหาร ทางวิชาการ และที่ปรึกษากว่า 30 ปี)
- ประธานบริษัท ฮิวแมนโซลูชนั่ ส์ จํากัด
- ที่ปรึกษาด้านการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป รับจํานวน 50 คน
วัน เวลา และสถานที่
วันจันทร์-วันอังคารที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 (จํานวน 2 วัน) เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

-2ค่าลงทะเบียนในการอบรม
คนละ 3,500 บาท ไม่รวมค่าที่พัก (รวมกระเป๋า เอกสาร ทําเนียบรุ่น อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และ
อาหารว่ า ง)
ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมจากส่ ว นราชการสามารถเบิ ก ค่ า ลงทะเบี ย นจากต้ น สั ง กั ด ได้ ตามหนั ง สื อ ของ
กระทรวงการคลัง เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ สําหรับพนักงาน
รัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
การให้ใบรับรอง ผู้ที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรจะได้รบั ใบรับรองจากสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งลงนามโดยท่านอธิการบดี และผู้อํานวยการสํานัก
******************************************

กําหนดการฝึกอบรม
เวลา
วันแรก
08.00-09.00 น.
09.00-16.00 น.

วันที่สอง
09.00-16.00 น.

16.00-16.30 น.

หัวข้อวิชา
ลงทะเบียนและรับเอกสาร / แนะนําโครงการ
การบริหารแบบการมีส่วนร่วม (Participation Managementป
- แนวคิดและหลักการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
- ความสําคัญและประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
- บทบาทและเทคนิคของผู้บังคับบัญชาในการบริหารและสร้างการ
มีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา
- หลักการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ
การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน
และการบริหารต้นทุน
-ประโยชน์และความสําคัญของการมอบหมายงานที่มีต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาและตัวงาน
-การวิเคราะห์ประเภทของลูกน้องเพื่อเลือกวิธีการในการสั่งงานและ
มอบหมายงานให้เหมาะสม
-เทคนิคในการสั่งงาน มอบหมายงาน การควบคุม และติดตามงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สั่งไห้ได้ตามเป้าหมาย
-แนวคิดในการบริหารต้นทุนขององค์กรเพื่อความอยู่รอด
-การวิเคราะห์ การวางแผน รวมทั้งการปรับปรุงงานในการปฏิบัติงาน
เพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
-พิธีมอบใบรับรองและปิดการอบรม

วิทยากร

ดร.สุรชาติ กิม่ มณี

ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
(ต่อ)

หมายเหตุ : พักรับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง ช่วงเช้า 10.30-10.45 น. ช่วงบ่าย 14.30-14.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

