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โครงการการพัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง 
หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 6 

จัดโดย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานขององค์กรผู้บริหารระดับกลางจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารเป็นอย่างมากเนื่องจาก
จะต้องเป็นผู้น านโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและบริหารงานให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ซึ่งในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องประสานก ากับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดดังนั้นผู้บริหารระดับกลางจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลและรอบรู้เรื่องหลักการบริหารให้ถูกต้องทันต่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเพ่ือให้ภารกิจและงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบส าเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถสนองตอบในการ
พัฒนาองค์กร จึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเตรียมความพร้อม ให้สามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงานภาค
ราชการและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศ
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

๑.  เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่
เหมาะสม สามารถรับรองภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ทันต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม 

 ๒.  เพ่ือให้นักบริหารระดับกลางมีความรู้ความสามารถในการเสนอความคิดเห็นและแก้ปัญหาอันเกิดจาก
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓.  เพ่ือพัฒนาทัศนคติค่านิยมและพฤติกรรมการบริหารโดยมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมและมุ่งผลสัมฤทธิ์
ถึงประชาชน 

๔.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีความร่วมมือระหว่างกันตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน 
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๓. หัวข้อวิชาในหลักสูตร    แบ่งเป็น  ๕ กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพองค์กร 

   External factors of environment effecting organizations   ๑๒ ชั่วโมง 

๓.๒  กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร       ๒๔ ชั่วโมง 

๓.๓ กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     ๑๒ ชั่วโมง 

      (HRM & HRD Strategy of the 21st Century ) 

๓.๔  กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง       ๑๒ ชั่วโมง 

๓.๕  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การฝึกปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน    ๓๐ ชั่วโมง 

       รวม     ๙๐ ชั่วโมง 

4. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

 จ านวน 120 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นๆ 40 คน 
 

5. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ที่ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 

6. วิธีการฝึกอบรม 

- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิด โดยการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   
- การอภิปรายเพื่อระดมสมอง  
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากรและระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ด้วยกัน 
- กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ 
- การศึกษาดูงาน 

 

7. ระยะเวลาการอบรม 

๙๐ ชั่วโมง  (๑๕ วัน) 

สัปดาห์ที่ ๑ อบรมวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์  

สัปดาห์ที่ ๒ – 4 อบรมวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ 

สัปดาห์ที่ ๕ อบรมวันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์และวันเสาร์ 

สัปดาห์ที่ ๖ อบรมวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ 
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8.  วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดอบรมในแต่ละรุ่น 

 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันพุธที่ 23 มกราคม – 1 มีนาคม 2562 
 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันพุธที่ 27 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2562 

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันพฤหัสบดีที ่30 พฤษภาคม – 5 กรกฎาคม 2562 
 

9.  สถานที่จัดอบรม 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และต่างจังหวัด 

 
10.  การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม 

 ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินรายวิชาเพ่ือประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรหลังจากเสร็จสิ้น
การบรรยายในแต่ละหัวข้อวิชา 
 ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการสังเกตการณ์ระหว่างการฝึกอบรมเพ่ือประเมินการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
 ๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดท าผลงานวิชาการ และผ่านการประเมินจากท่ีปรึกษาโครงการ 
 
๑1.  การรับรองผลการฝึกอบรม 

 ๑.  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม
ทั้งหมด (โดยจะไม่อนุญาตให้ลาการอบรมในภาคการศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ) 

๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลงานผ่านเกณฑ์ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในการจัดท าเอกสารวิชาการ 
และแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ 

จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการส าเร็จการฝึกอบรมจากสถาบัณบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 ๑2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าหลักการบริหาร ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมการบริหารโดยมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ถึง ประชาชน 

3. สร้างเครือข่าย เพื่อสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และระหว่าง
หน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. องค์กรภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมบุคลากรที่จะสามารถด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
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๑3.  ค่าใช้จ่าย 

 ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
๑.  ค่าสถานที่ท่ีใช้ในการฝึกอบรม/สัมมนา ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่าง (ไม่รวมที่พัก และค่าพาหนะ

ของผู้อบรมที่เป็นส่วนตัว) ส าหรับการอบรมใน กทม. 
๒.  ค่าวิทยากรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งวิทยากรในภาครัฐและภาคเอกชน 
๓.  ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 
๔.  ค่าพาหนะในการเดินทางศึกษาดูงาน 
๕.  ค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถบัส รถตู้ หรือเครื่องบิน (ชั้นประหยัด)  ค่าท่ีพัก (ห้องคู่) หากต้องการพักเดี่ยว

ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเต็มจ านวน ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ตลอดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในต่างจังหวัด 

นอกเหนือจากข้อ ๑ – ๕ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มาอบรม ค่าท่ีพัก ค่าแท๊กซ่ี ฯลฯ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากกรณีที่สามารถเบิกได้ให้เบิกจ่ายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

ส าหรับการฝึกปฏิบัติการ ณ ต่างจังหวัด  

  การเดินทาง : สถาบันได้จัดการเดินทางพร้อมกันเป็นหมู่คณะ ในกรณีท่ีมีการเดินทางโดย
เครื่องบิน สถาบันจะจองตั๋วเครื่องบิน (ชั้นประหยัด) ไป – กลับ เป็นกลุ่ม และก าหนดวัน เวลาออกเดินทางพร้อม
กัน กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์จะแยกเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ผู้เข้ารับการอบรมต้องแจ้งให้สถาบันทราบ 
พร้อมทั้งจองตั๋วเครื่องบิน หรือจัดการเดินทางโดยพาหนะอ่ืน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง 
  ที่พัก : สถาบันจัดที่พักเป็นห้องคู่ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ประสงค์จะพักเดี่ยว ผู้เข้ารับการ
อบรมต้องแจ้งให้สถาบันทราบ พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าท่ีพักทั้งหมดเอง 
 

๑4.  วิทยากรในหลักสูตร 
 คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์/ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์/ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และจากภาคเอกชนที่มากด้วยประสบการณ์ 
อาทิ คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์/ คุณรวิศ หาญอุตสาหะ/ ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ส 
 

๑5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 รศ. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  อาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หัวหน้าโครงการ 

 นางเสมอมาศ ลิ้มจ าเริญ    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  รองหัวหน้าโครงการ 

 

๑6. ติดต่อสอบถามรายละเอียด 
 คุณจิตราภรณ์  ทองไท  เบอร์โทรศัพท์ 081-923-1535 
 คุณสุพัตรา  อังคาสัย เบอร์โทรศัพท์ 02-727-3352 หรือ 087-114-5007 
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ก าหนดการอบรมหลักสตูรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 4 
ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – วันที่ 1 มีนาคม 2562 

ณ ห้อง 8011 ชั้น 8 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วัน/ เวลา 09.00  – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
วันพุธที่ 23 

มกราคม 2562 
การปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

- การสร้างทีมและเครือข่าย 

วันพฤหัสบดีที่ 24 
มกราคม 2562 

ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์กร 
(External factors of environment effecting organizations) 

- สถานการณ์ด้านสังคมและการเมือง (Social/Political) 
- สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ (Economy) 
- Thailand 4.0 
- FinTech/ Disruptive Technology 
- Big Data เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

วันศุกร์ที่ 25 
มกราคม 2562 

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 
มกราคม 2562 

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

วันศุกร์ที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 

วันพฤหัสบดีที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2562 

กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร 
-  ศาตร์พระราชาเพ่ือการบริหารพัฒนาอย่างยั่งยืน 
-  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
-  การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
-  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
-  การยกระดับการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร 
-  การตลาดเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
-  การบริหารความเสี่ยงองค์กร 

วันศุกร์ที ่8 
กุมภาพันธ์ 2562 

วันพฤหัสบดีที ่14 
กุมภาพันธ์ 2562 

วันศุกร์ที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2562 

วันพุธที ่20 
กุมภาพันธ์ 2562 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ศึกษาข้อเท็จจริงจากการฝึกอบรมและจากหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ประสบ

ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ จากนั้นให้วิเคราะห์ปัญหา  ข้อเสนอแนะและแนวทางการน าไป
ปฏิบัติโดยจะน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มต่อที่ประชุม 

วันพฤหัสบดีที ่21 
กุมภาพันธ์ 2562 

วันศุกร์ที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 

วันเสาร์ที ่23 
กุมภาพันธ์ 2562 
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วัน/ เวลา 09.00  – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
วันพฤหัสบดีที ่28 
กุมภาพันธ์ 2562 

กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง 
-  การพัฒนาผู้บริหารสู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 
- การสร้างและพัฒนาทักษะการคิด 
-  เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
- การสื่อสารส าหรับผู้บริหาร 

วันศุกร์ที่ 1  
มีนาคม 2562 
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ก าหนดการอบรมหลักสตูรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 5 
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้อง 8011 ชั้น 8 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วัน/ เวลา 09.00  – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
วันพุธที่ 27  

มีนาคม 2562 
การปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

- การสร้างทีมและเครือข่าย 

วันพฤหัสบดีที่ 28 
มีนาคม 2562 

ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์กร 
(External factors of environment effecting organizations) 

- สถานการณ์ด้านสังคมและการเมือง (Social/Political) 
- สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ (Economy) 
- Thailand 4.0 
- FinTech/ Disruptive Technology 
- Big Data เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

วันศุกร์ที่ 29 
มีนาคม 2562 

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 
เมษายน 2562 

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

วันศุกร์ที่ 5  
เมษายน 2562 

วันพฤหัสบดีที่ 11 
เมษายน 2562 

กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร 
-  ศาตร์พระราชาเพ่ือการบริหารพัฒนาอย่างยั่งยืน 
-  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
-  การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
-  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
-  Big Data เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
-  การยกระดับการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร 
-  การตลาดเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
-  การบริหารความเสี่ยงองค์กร 

วันศุกร์ที ่12 
เมษายน 2562 

วันพฤหัสบดีที ่18
เมษายน 2562 
วันศุกร์ที่ 19 

เมษายน 2562 

วันพุธที ่24 
เมษายน 2562 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ศึกษาข้อเท็จจริงจากการฝึกอบรมและจากหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ประสบ

ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ จากนั้นให้วิเคราะห์ปัญหา  ข้อเสนอแนะและแนวทางการน าไป
ปฏิบัติโดยจะน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มต่อที่ประชุม 

วันพฤหัสบดีที ่25 
เมษายน 2562 

วันศุกร์ที่ 26 
เมษายน 2562 

วันเสาร์ที ่27 
เมษายน 2562 



8 
 

วัน/ เวลา 09.00  – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
วันพฤหัสบดีที ่2 

พฤษภาคม 2562 
กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง 

-  การพัฒนาผู้บริหารสู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 
- การสร้างและพัฒนาทักษะการคิด 
-  เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
- การสื่อสารส าหรับผู้บริหาร 

วันศุกร์ที่ 3  
พฤษภาคม 2562 
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ก าหนดการอบรมหลักสตูรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที ่6 
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้อง 8011 ชั้น 8 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วัน/ เวลา 09.00  – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
วันพฤหัสบดีที่ 30
พฤษภาคม 2562 

การปฐมนิเทศ 
ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์กร 
(External factors of environment effecting organizations) 

- สถานการณ์ด้านสังคมและการเมือง (Social/Political) 
- สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ (Economy) 
- Thailand 4.0 
- FinTech/ Disruptive Technology 
- Big Data เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

วันศุกร์ที่ 31 
พฤษภาคม 2562 

 

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 
2562 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
- การสร้างทีมและเครือข่าย 

วันพฤหัสบดีที่ 6 
มิถุนายน 2562 

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

วันศุกร์ที่ 7 
มิถุนายน 2562 

วันพฤหัสบดีที่ 13 
มิถุนายน 2562 

กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร 
-  ศาตร์พระราชาเพ่ือการบริหารพัฒนาอย่างยั่งยืน 
-  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
-  การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
-  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
-  Big Data เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
-  การยกระดับการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร 
-  การตลาดเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
-  การบริหารความเสี่ยงองค์กร 

วันศุกร์ที ่14 
มิถุนายน 2562 

วันพฤหัสบดีที ่20 
มิถุนายน 2562 

วันศุกร์ที่ 21 
มิถุนายน 2562 

วันพุธที ่26 
มิถุนายน 2562 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ศึกษาข้อเท็จจริงจากการฝึกอบรมและจากหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ประสบ

ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ จากนั้นให้วิเคราะห์ปัญหา  ข้อเสนอแนะและแนวทางการน าไป
ปฏิบัติโดยจะน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มต่อที่ประชุม 

วันพฤหัสบดีที ่27 
มิถุนายน 2562 

วันศุกร์ที่ 28 
มิถุนายน 2562 

วันเสาร์ที ่29 
มิถุนายน 2562 
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วัน/ เวลา 09.00  – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
วันพฤหัสบดีที ่4 
กรกฎาคม 2562 

กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง 
-  การพัฒนาผู้บริหารสู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 
- การสร้างและพัฒนาทักษะการคิด 
-  เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
- การสื่อสารส าหรับผู้บริหาร 

วันศุกร์ที่ 5  
กรกฎาคม 2562 

 

 


