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 โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา 
(Head of Department Development Program: MU-HDP#2017) 

 
หลักการและเหตผุล 

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม การมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ความเป็น
เลิศในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีเ่ป็นมาตรฐานสากล และมีผลงานที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะด้าน
สุขภาพและสุขภาวะ และการบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆ สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารเพื่อความเป็นผู้น าเชิงรุก (Proactive Leadership) ซึ่งต้องปฏิบัติ
หน้าที่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน รวมทั้งการบริหารงานที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทั่วไปและการบริหารงานด้าน
วิชาการที่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของส่วนงานและตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยแต่ละส่วนงานมีภารกิจที่
แตกต่างกันตามกลยุทธ์ ซึ่งกระจายความรับผิดชอบให้กับภาควิชาเพื่อด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ตาม
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ทัดเทียมประเทศอาเซียนตาม
แนวทางของ AUN-QA จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาต้องได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีค่านิยมและจริยธรรมที่ เหมาะสม สามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงานเพื่อร่วมกัน
บริหารมหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)  มหาวิทยาลัยมหิดลจึง
เห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา (Head of Department Development Program : MU-HDP#2017) ขึ้น เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาสมรรถนะและทักษะในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชาในการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
2. เสริมสร้างความรู้ และทักษะด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ส าหรับหัวหน้าภาควิชา 
3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best 

Practice) และสร้างเครือข่ายการบริหารที่ดีในอนาคตต่อไป 
 
หลักสูตรการฝึกอบรม 

ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี ้
1. หมวดการบริหารตนเอง (บริหารตน) ประกอบด้วย 

1.1 บทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารยุคใหม่ แรงบันดาลใจสู่ความส าเร็จ   3 ชั่วโมง 
1.2 Personal Magnetism : บทบาทของหัวหน้าภาควิชากับภาพลักษณ์ 
     ของมหาวิทยาลัย     
1.3 Mindfulness for Leader       6 ชั่วโมง 
1.4 Buffet & Table Manners and Cocktail : เติมเต็มบุคลกิภาพผู้บริหารยุคใหม่        1.30 ชั่วโมง 

3 ชั่วโมง 
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2. หมวดการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร (บริหารคน) ประกอบด้วย 
2.1 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่     3 ชั่วโมง 
2.2 จิตวิทยาและการบริหารคนต่างวัย      3 ชั่วโมง 
2.3 การประเมินผลการปฏบิัติงานและการบริหารผลประเมินการปฏิบัติงาน  3 ชั่วโมง 

 
3. หมวดการบริหารจัดการองค์กร (บริหารองค์กร) ประกอบด้วย 

3.1 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารและพฒันามหาวิทยาลัย 
Management for Sustainability  

3.2 บทบาทของหัวหน้าภาควิชาเพื่อการขับเคลื่อนสู่ World Class University   3 ชั่วโมง 
3.3 มหาวิทยาลัยในยุคดิจิตอล (Digital University)                                              1.30 ชั่วโมง 
3.4 การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเปน็เลิศ 
     (Driving Research and Innovation for Excellence) 
3.5 Innovation & Entrepreneurial Education     3 ชั่งโมง 
3.6 การบริหารองค์กรในภาคเอกชน             1.30 ชั่วโมง 
 3.7 จริยธรรมและธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัย          1.30 ชั่วโมง 
3.8 Effective Operation        3 ชั่วโมง 
                   รวม  42 ชั่วโมง 

 
วิธีการฝึกอบรม 

การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษา การเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การตอบข้อซักถาม และ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรม 

1. เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า 
2. มีความตั้งใจ และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรที่ก าหนด 

 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จ านวนประมาณ 100 คน 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 

จ านวน 7 วัน รวม 40 ชั่วโมง 30 นาที (อบรมสปัดาห์ละ 2 - 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง) 
 
วิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 

3 ชั่วโมง 

3 ชั่วโมง 
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สถานที่ 
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 
การประเมินผล 

1. ประเมินผลหัวข้อวิชา และวทิยากร 
2. ประเมินผลโครงการในภาพรวมภายหลังเสร็จสิน้การอบรม 

 
การรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมทั้งหมด (มีระยะเวลา
เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 38 ชั่วโมง) จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของมหาวิทยาลัย โดย 
1. สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบริหารด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในบทบาท

หน้าที่ของหัวหน้าภาควิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถด าเนินงานตามภารกิจของภาควิชาให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมี

ส่วนร่วมเพื่อผลักดันให้เกิดผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์และการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้ 
4. มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และยึดถือการบริหารงานตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
5. สามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ ในระดับส่วนงานได้ 

 
งบประมาณในการด าเนินการ 

เงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งานสร้างเสริมศั กยภาพและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล   ส านั กงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02 849-6276-77 โทรสาร 02 849-6287 
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