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โครงการนักบริหารยุทธศาสตรร์ะดบักลาง/สูง 
หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 3 

จัดโดย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์

ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 
 

หลกัการและเหตผุล 

การบริหารงานขององค์กรผู้บริหารระดับกลางจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารเป็นอย่างมากเน่ืองจาก
จะต้องเป็นผู้นํานโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและบริหารงานให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ซึ่งในการปฏิบัติงานจําเป็นต้องประสานกํากับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดดังน้ันผู้บริหารระดับกลางจึงจําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลและรอบรู้เรื่องหลักการบริหารให้ถูกต้องทันต่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเพ่ือให้ภารกิจและงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบสําเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและสามารถสนองตอบในการ
พัฒนาองค์กร จึงเล็งเห็นความจําเป็นในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเตรียมความพร้อม ให้สามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงานภาค
ราชการและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศ
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมทีักษะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่
เหมาะสม สามารถรับรองภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในปัจจุบันและอนาคตให้ทนัต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม 

 ๒.  เพ่ือให้นักบริหารระดับกลางมีความรู้ความสามารถในการเสนอความคิดเห็นและแก้ปัญหาอันเกิดจาก
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓.  เพ่ือพัฒนาทัศนคติค่านิยมและพฤติกรรมการบริหารโดยมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมและมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ถึงประชาชน 

๔.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีความร่วมมือระหว่างกันตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
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๓. หัวข้อวิชาในหลักสูตร    แบ่งเป็น  ๕ กลุ่มวิชา ดังต่อไปน้ี 

 ๓.๑  ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์กร 

External factors of environment effecting organizations   ๑๒ ช่ัวโมง 

๓.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร       ๒๔ ช่ัวโมง 

๓.๓ กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     ๑๒ ช่ัวโมง 

(HRM&HRD Strategy of the 21st Century) 

๓.๔  กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง       ๑๒ ช่ัวโมง 

๓.๕  กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์ การฝึกปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน    ๓๐ ช่ัวโมง 

       รวม     ๙๐ ชั่วโมง 

๔. จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 

 ประมาณ ๔๐ คน 
 

๕. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น 
หรือตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 
๖. วิธีการฝึกอบรม 

- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิด โดยการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   
- การอภิปรายเพ่ือระดมสมอง  
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากรและระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ด้วยกัน 
- กรณีศกึษาและการฝึกปฏิบัติ 
- การศึกษาดูงาน 

 

๗. ระยะเวลาการอบรม 

๙๐ ช่ัวโมง  (๑๕ วัน) 

สัปดาห์ที่ ๑ อบรมวันพุธ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์  

สัปดาห์ที่ ๒ – ๔ อบรมวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 

สัปดาห์ที่ ๕ อบรมวันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ ณ จังหวัดสุโขทัย 

สัปดาห์ที่ ๖ อบรมวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 
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๘.  สถานที่จัดอบรม 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โรงแรมในกทม. และต่างจังหวัด 
 
๙.  การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม 

 ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินรายวิชาเพ่ือประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรหลังจากเสร็จสิน้
การบรรยายในแต่ละหัวข้อวิชา 
 ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการสังเกตการณ์ระหว่างการฝึกอบรมเพ่ือประเมินการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินผลโครงการเมือ่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
 ๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทาํผลงานวิชาการ และผ่านการประเมินจากที่ปรึกษาโครงการ 
 
๑๐.  การรับรองผลการฝึกอบรม 

 ๑.  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม
ทั้งหมด (โดยจะไม่อนุญาตให้ลาการอบรมในภาคการศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ) 

๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลงานผ่านเกณฑ์ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในการจัดทําเอกสารวิชาการ 
และแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ 

จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการสําเร็จการฝึกอบรมจากสถาบัณบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําหลักการบริหาร ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. สร้างเครือขา่ย เพ่ือสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. องค์กรเตรียมพร้อมผู้บรหิารที่จะสามารถดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นต่อไป 
 

๑๒.  ค่าใช้จ่าย 

 ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ี 

๑.  ค่าสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม/สัมมนา ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่าง (ไม่รวมท่ีพัก และค่า
พาหนะของผู้อบรมที่เป็นส่วนตัว)สําหรับการอบรมในกทม. 
๒.  ค่าวิทยากรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งวิทยากรในภาครัฐและภาคเอกชน 
๓.  ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 
๔.  ค่าพาหนะในการเดินทางศึกษาดูงาน 
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๕.  ค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถบัสหรือเคร่ืองบิน (ช้ันประหยัด)  ค่าที่พัก (ห้องคู่)  ค่าพาหนะเดินทางใน
จังหวัด ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการในต่างจังหวัด 

นอกเหนือจากข้อ ๑ – ๕ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวกับการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
อบรม ค่าที่พัก ค่าแท๊กซี่ ฯลฯ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากกรณีที่สามารถเบิกได้ให้เบิกจ่ายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด  

๑๓.  วิทยากรในหลักสูตร 

 คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร .ประดิษฐ์ วรรณรัตน์/ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และจากภาคเอกชนที่มากด้วยประสบการณ์ อาทิ คุณปริญญ์ พานิชภักด์ิ/ 
คุณรวิศ หาญอุตสาหะ/ ผู้เช่ียวชาญด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 

๑๔. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

 ผศ. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  หัวหน้าโครงการ 

 นางเสมอมาศ ลิ้มจําเริญ  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  รองหัวหน้าโครงการ 

๑๕. ตดิต่อสอบถามรายละเอียด 

 คุณจิตราภรณ์  ทองไท  เบอร์โทรศัพท์ 081-923-1535 

 คุณสุพัตรา  อังคาสัย เบอร์โทรศัพท์ 02-727-3352 หรือ 087-114-5007 
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กําหนดการอบรมหลักสตูรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 3 
ระหว่างวันพุธที่ 1 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 

ณ ห้อง 8011 ชั้น 8 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วัน/ เวลา 09.00  – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
วันพุธที่ 1 

สิงหาคม 2561 
การปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ ์
สร้างเครือข่ายการปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือ    

วันพฤหัสบดีที่ 2  
สิงหาคม 2561 

ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์กร 
(External factors of environment effecting organizations) 
 วันศุกร์ที่ 3  

สิงหาคม 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 9  
สิงหาคม 2561 

กลยุทธก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 
(HRM&HRD Strategy of the 21st Century)  

วันศุกร์ที่ 10  
สิงหาคม 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 16  
สิงหาคม 2561 

กลยุทธก์ารบรหิารจัดการองค์กร 
 

วันศุกร์ที่ 17 
สิงหาคม 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 23  
สิงหาคม 2561 
วันศุกร์ที่ 24  

สิงหาคม 2561 
วันพุธที่ 29 

สิงหาคม 2561 
บทเรียนจากอดตี สูป่จัจุบนั (Leadership : Lesson from the  past) ณ จังหวัดสุโขทัย 

ศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทย ทั้งแนวคิด กลยุทธ์ การบริหารจัดการ และความ
เป็นอยู่ของผู้นําในอดีต อันจะนํามาสู่การวิเคราะห์ถึงปัญหา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา และ
นํามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 
 

วันพฤหัสบดีที่ 30 
สิงหาคม 2561 
วันศุกร์ที่ 31  

สิงหาคม 2561 
วันเสาร์ที่ 1  

กันยายน 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 6  
กันยายน 2561 

กลยุทธก์ารพฒันาตนเอง 
 

วันศุกร์ที่ 7 
กันยายน 2561 

 

  


