
 
1. ช่ือโครงการ โครงการฝึกอบรมพฒันาบุคลิกภาพ : ภาวะผูน้าํสู่ความเป็นเลิศของนกัธุรกิจรุ่นใหม่  รุ่นท่ี  13   

 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ ศูนยบ์ริการวิชาการ  คณะการบญัชีและการจดัการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 
3. คณะกรรมการทีป่รึกษา 
 คณบดีคณะการบญัชีและการจดัการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสมัพนัธ์ 
 ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการวิชาการ 
 เลขานุการคณะการบญัชีและการจดัการ 
 
4. คณะกรรมการดําเนินงาน 

1. อาจารย ์ดร.เกสินี  หม่ืนไธสง     ประธานกรรมการ 
2. นายพิษณุ  คุณช่ืน      กรรมการ 
3. นายจิตรณรงค ์ นาใจคง     กรรมการ 
4. นายจินดา  จนัทร์ลอย     กรรมการ 
5. นางสาววลัภว์ดี  มณีโชติ     กรรมการ 
6. นางสาวอรพรรณ มาตช่วง     กรรมการ 
7. นางมุกดาวรรณ  ราร่องคาํ      กรรมการและเลขานุการ 

 
5. หลกัการและเหตุผล 

องคก์รทุกองคก์ร ยอ่มพึงประสงคใ์หผู้ป้ฏิบติังานในองคก์รเป็นผูท่ี้มีการพฒันาทั้งในส่วนบทบาทหนา้ท่ี
ในการปฏิบติังาน และบทบาทในการเป็นตวัแทนขององคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคลากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างภาพลกัษณ์ และตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ต่อลูกคา้ขององคก์ร ส่ิงท่ีสาํคญัในการพฒันาบทบาทดงักล่าวจึงเป็นส่ิงท่ี
เนน้ในเร่ืองของการมีบุคลิกภาพท่ีดี การมีจิตใจท่ีมุ่งเนน้การใหบ้ริการต่อลูกคา้ เพื่อสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี ทั้งน้ียอ่ม
นาํองคก์รไปสู่องคก์รท่ีมุ่งเนน้การบริการท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่ลูกคา้ ดงันั้นการพฒันาบุคลิกภาพของผูใ้หบ้ริการจึง
เป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้พื้นฐานในการพฒันาบุคลิกภาพ แนวทางการพฒันาบุคลิกภาพและ
คุณประโยชนต่์างๆ ท่ีจะส่งผลต่อการเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี 



  ดว้ยความสาํคญัดงักล่าว ของการเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีโดดเด่นแบบคนทาํงานรุ่นใหม่    ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบันิสิตเม่ือสาํเร็จการศึกษา  ศูนยบ์ริการวิชาการ   คณะการบญัชีและการจดัการ  จึงเห็นสมควรใหจ้ดั
โครงการฝึกอบรมพฒันาบุคลิกภาพ  : ภาวะผูน้าํสู่ความเป็นเลิศของนกัธุรกิจรุ่นใหม่  รุ่นท่ี  13  ข้ึน 
 
6.  รูปแบบโครงการ 
  เป็นลกัษณะการบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องบุคลากรในองคก์ร แรงบนัดาลใจ
ในการเป็นนกัธุรกิจรุ่นใหม่ ฝึกปฏิบติัการพฒันาบุคลิกภาพแต่งหนา้  ทาํผม  การปรับตวัเขา้กบัสงัคมการทาํงานยคุ
ใหม่  เทคนิคการสมัภาษณ์งานและการเขียนจดหมายสมคัรงาน จริยธรรมในการทาํงาน  จิตสาํนึกและความ
เสียสละในการทาํงานร่วมกนั   
 
7. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหนิ้สิตไดท้ราบถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องบุคลากรในองคก์ร แรงบนัดาลใจในการ 
     เป็นนกัธุรกิจรุ่นใหม่ 
2. เพื่อใหนิ้สิตตระหนกัเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพเทคนิคการพดู การแต่งกาย   
3. เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้ความเขา้ใจมารยาททางสงัคมในสถานท่ีและในวาระต่างๆ  
4. เพื่อใหนิ้สิตไดรั้บทราบเทคนิคการสมัภาษณ์งานอยา่งไรใหไ้ดง้าน  
5. เพื่อใหนิ้สิตมีทกัษะการเขียนจดหมายสมคัรงานและการสมคัรงานผา่นระบบ Internet 
6. เพื่อใหนิ้สิตมีเทคนิคปรับตวัเขา้กบัสงัคมการทาํงานยคุใหม่ จริยธรรมในการทาํงานและการ

จิตสาํนึกความเสียสละในการทาํงานร่วมกนั 
 
8.  ระยะเวลาดําเนินโครงการและสถานทีด่ําเนินการ 
    ระหวา่งวนัเสาร์-อาทติย์ที ่20-21 สิงหาคม  2554 ณ หอ้งประชุม EN217 คณะวศิวกรรมศาสตร์ และ  
หอ้งประชุมD411 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง 
 
9.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นิสิตระดบัปริญญาตรี (หลกัสูตร 4 ปี)   
        หลกัสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)   
         สาขาวิชาการจดัการ  
         สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  

หรือ นิสิตสาขาวิชาการจดัการ/การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา  
ภายในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
 

หมายเหตุ:  - นิสิตท่ีไม่ผา่นการอบรม จะไม่สามารถทาํเร่ืองขอสาํเร็จการศึกษาไดต้ามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 



  - นิสิตตอ้งลงทะเบียนทั้งหมด 8 คร้ัง (วนัละ 4 คร้ัง) หากขาดคร้ังใดคร้ังหน่ึง ตอ้งจดัทาํรายงาน 
ประกอบการอบรม เสนอ ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการวิชาการ ในหวัขอ้ท่ีขาดการอบรม  ภายในวนัและเวลาท่ีกาํหนด  
ไม่เช่นนั้น จะไม่ผา่นการอบรม 
  - การแต่งกาย วันเสาร์ที ่20 สิงหาคม 2554 แต่งกายด้วยชุดนิสิตเรียบร้อย 
    วันอาทติย์ที ่21 สิงหาคม 2554 แต่งกายด้วยชุดทาํงานสากล เรียบร้อย สวยงาม 
   - ติดต่อสอบถามรายละเอียดไดท่ี้ หอ้งศูนยบ์ริการวิชาการ 043-754333 ต่อ 3408,3410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กาํหนดการ 

โครงการฝึกอบรมพฒันาบุคลกิภาพ : ภาวะผู้นําสู่ความเป็นเลศิของนักธุรกจิรุ่นใหม่  รุ่นที ่ 13   
วนัเสาร์-อาทิตยท่ี์ 20-21 สิงหาคม  2554 

ณ หอ้งประชุม EN217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (เขตพ้ืนท่ีขามเรียง) 
จดัโดย  ศูนยบ์ริการวิชาการ  คณะการบญัชีและการจดัการ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

************************************************************ 
 
วนัเสาร์ที ่20  สิงหาคม  2554 

ณ ห้องประชุม EN217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (เขตพืน้ทีข่ามเรียง) 
 

 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 08.30 – 08.45 น. - กล่าวรายงาน โดย อาจารย์ ดร.เกสินี  หม่ืนไธสง 
     ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการวิชาการ   คณะการบญัชีและการจดัการ 
     - ประธานพิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณชิกจิ   
     คณบดีคณะการบญัชีและการจดัการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

08.45 – 10.15 น. บรรยายพเิศษเร่ือง “แรงบันดาลใจสู่นักธุรกจิมืออาชีพ”                     
                            โดย วิทยากรพิเศษ  คุณศมน ชคัดธาดากลุ                                                                               
10.15 – 10.30 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง                                                                  

10.30 – 12.00 น. บรรยายพเิศษเร่ือง “การเสริมสร้างความคดิเชิงสร้างสรรค์ในการทาํงาน” โดย  
วิทยากร                           โดย อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ผงคลี                                                          

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั                                                            

13.00 – 14.30 น.  บรรยายพเิศษเร่ือง “จริยธรรมในการทาํงาน”                                     โดย 
วิทยากรพิเศษ                  โดย  รองศาสตราจารย์ นภาภรณ์ พลนิกรกิจ                                                                               
14.30 -  14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง                                                                 

14.45 – 16.45 น.         บรรยายพเิศษเร่ือง “จิตสํานึกและความเสียสละในการทาํงานร่วมกนั”          โดย  
วิทยา                          โดย อาจารย์นภัทร จันทรจตรุภัทร และ อาจารย์พิมพ์กานต์ สุวรรณธาดา                                        

*********นิสิตแต่งกายด้วย ชุดนิสิตเรียบร้อย 



 
กาํหนดการ 

โครงการฝึกอบรมพฒันาบุคลกิภาพ : ภาวะผู้นําสู่ความเป็นเลศิของนักธุรกจิรุ่นใหม่  รุ่นที ่ 13   
วนัเสาร์-อาทิตยท่ี์ 20-21 สิงหาคม  2554 

ณ  หอ้งประชุมD411 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  (เขตพื้นท่ีขามเรียง) 
จดัโดย  ศูนยบ์ริการวิชาการ  คณะการบญัชีและการจดัการ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

************************************************************ 
 
วนัอาทติย์ที ่21 สิงหาคม  2554   

ณ  ห้องประชุมD411 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  (เขตพืน้ทีข่ามเรียง) 
 

 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
  08.30 – 10.30 น.  บรรยายพเิศษเร่ือง  “สมัภาษณ์งานอยา่งไรใหไ้ดง้าน” และ  
     “การสมคัรงานผา่นระบบ Internet” 

   โดย อาจารย์ ดร.ไพลิน นิลนิยม 
 10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.15 น. บรรยายพเิศษเร่ือง “ความหมายของบุคลิกภาพท่ีดีและแนวทางปฏิบติั” 
         “ภาษาท่าทางท่ีเป็นมาตรฐานสากล” พร้อมฝึกปฏิบัต ิ

          โดย วิทยากรพิเศษ อาจารย์สุวรรณา  วิริยาเสถียร 
12.15 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.00 น. บรรยายพเิศษเร่ือง “การแนะนาํตนเองและการแนะนาํผูอ่ื้น” พร้อมฝึกปฏิบัต ิ
   โดย วิทยากรพิเศษ อาจารย์สุวรรณา  วิริยาเสถียร 
15.00 – 15.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.15 – 16.45 น. ปรับเปล่ียนทรงผม เคร่ืองแต่งกาย ใหเ้หมาะสมกบัสไตลข์องคุณ  
    วิทยากรใหค้าํแนะนาํและปรับเปล่ียนเป็นรายบุคคล 

 Workshop การวิเคราะห์สไตลก์ารแต่งหนา้ ทาํผม แต่งตวั ใหเ้หมาะสมกบัแต่ละ
บุคคล วิทยากรสอนแต่งหนา้และช่วยเปล่ียนทรงผมใหเ้หมาะกบัตวัคุณ 

     โดย วิทยากรพิเศษ อาจารย์สุวรรณา  วิริยาเสถียร 
 

********นิสิตแต่งกายด้วย ชุดทาํงานสากล เรียบร้อย สวยงาม 


