
โครงการนักบริหารยุทธศาสตรระดับกลาง/สูง 
หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตรระดับกลาง รุนท่ี ๑ 
จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 

ระหวางวันท่ี ๗ มีนาคม - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานขององคกรผูบริหารระดับกลางจะเปนผูท่ีมีบทบาทในการบริหารเปนอยางมากเนื่องจาก
จะตองเปนผูนํานโยบายจากผูบริหารระดับสูงไปสูการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมและบริหารงานใหบรรลุตาม
วิสัยทัศนท่ีกําหนดไวซ่ึงในการปฏิบัติงานจําเปนตองประสานกํากับดูแลนโยบายและงานท่ีไดรับมอบหมายให
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดดังนั้นผูบริหารระดับกลางจึงจําเปนตองมีความรูความสามารถและมีวิสัยทัศนท่ี
กวางไกลและรอบรูเรื่องหลักการบริหารใหถูกตองทันตอสถานการณของโลกปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วเพ่ือใหภารกิจและงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบสําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีความเปนเลิศในศาสตรดานการบริหารการพัฒนาท่ีตอบสนองตอการ
พัฒนาประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการใหบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและสามารถสนองตอบในการ
พัฒนาองคกร จึงเล็งเห็นความจําเปนในการจัดการฝกอบรมหลักสูตร นักพัฒนบริหารศาสตรระดับกลางข้ึน เพ่ือให
บุคลากรในองคกรเตรียมความพรอม ใหสามารถรองรับภารกิจท้ังในปจจุบันและอนาคตของหนวยงานภาคราชการ
และปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว เพ่ือประโยชนสูงสุดตอองคกรและประเทศตอไป 

 
๒. วัตถุประสงค 

๑.  เพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะดานการบริหารเชิงกลยุทธท่ี
เหมาะสม สามารถรับรองภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในปจจุบันและอนาคตใหทันตอสภาวการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วท้ังทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม 
 ๒.  เพ่ือใหนักบริหารระดับกลางมีความรูความสามารถในการเสนอความคิดเห็นและแกปญหาอันเกิดจาก
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  เพ่ือพัฒนาทัศนคติคานิยมและพฤติกรรมการบริหารโดยมุงเนนคุณธรรมจริยธรรมและมุงผลสัมฤทธิ์
ถึงประชาชน 

๔.  เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธความสามัคคีความรวมมือระหวางกันตลอดจนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรูความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกัน 

 
๓. หัวขอวิชาในหลักสูตร    แบงเปน  ๕ กลุมวิชา ดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอประสิทธิภาพองคกร 

External factors of environment effecting organizations   ๑๒ ชั่วโมง 
๓.๒ กลยุทธการบริหารจัดการองคกร       ๒๔ ชั่วโมง 
๓.๓ กลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย     ๑๒ ชั่วโมง 

(HRM&HRD Strategy of the 21st Century) 
๓.๔  กลยุทธการพัฒนาตนเอง       ๑๒ ชั่วโมง 
๓.๕  กิจกรรมกลุมสัมพันธ การฝกปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน    ๓๐ ชั่วโมง 
       รวม    ๙๐ ช่ัวโมง 



๒ 

 
๔. จํานวนผูเขารับการอบรม 
 ประมาณ ๔๐ คน 
 

๕. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน 

หรือตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือเทียบเทาข้ึนไป 
 

๖. วิธีการฝกอบรม 
- การเสริมสรางความรูความเขาใจในแนวคิด โดยการบรรยายจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ   
- การอภิปรายเพ่ือระดมสมอง  
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารับการฝกอบรมกับวิทยากรและระหวางผูเขารับการฝกอบรมดวยกัน 
- กรณีศึกษาและการฝกปฏิบัติ 
- การศึกษาดูงาน 

 

๗. ระยะเวลาการอบรม 
๙๐ ชั่วโมง  (๑๕ วัน) 
สัปดาหท่ี ๑ อบรมวันพุธ วันพฤหัสบดีและวันศุกร  
สัปดาหท่ี ๒ – ๔ อบรมวันพฤหัสบดีและวันศุกร 
สัปดาหท่ี ๕ อบรมวันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร และวันเสาร 
สัปดาหท่ี ๖ อบรมวันพฤหัสบดีและวันศุกร 
 

๘.  สถานท่ีจัดอบรม 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โรงแรมในกทม. และตางจังหวัด 

 

๙.  การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม 
 ๑. ผูเขารับการฝกอบรมกรอกแบบประเมินรายวิชาเพ่ือประเมินหัวขอวิชาและวิทยากรหลังจากเสร็จสิ้น
การบรรยายในแตละหัวขอวิชา 
 ๒. ผูรับผิดชอบโครงการสังเกตการณระหวางการฝกอบรมเพ่ือประเมินการเรียนรู และการมีสวนรวมของ
ผูเขารับการฝกอบรม 
 ๓. ผูเขารับการฝกอบรมกรอกแบบประเมินผลโครงการเม่ือเสร็จสิ้นการฝกอบรม 
 ๔. ผูเขารับการฝกอบรมจัดทําผลงานวิชาการ และผานการประเมินจากท่ีปรึกษาโครงการ 
 

๑๐.  การรับรองผลการฝกอบรม 
 ๑.  ผูเขารับการอบรมตองเขารับการปฐมนิเทศและเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

๒. ผูเขารับการฝกอบรมตองมีเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝกอบรม
ท้ังหมด (โดยจะไมอนุญาตใหลาการอบรมในภาคการศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ) 

๓. ผูเขารับการฝกอบรมมีผลงานผานเกณฑประเมินจากอาจารยท่ีปรึกษา ในการจัดทําเอกสารวิชาการ 
และแกไขผลงานตามขอเสนอแนะแลวเสร็จ 

จะไดรบัประกาศนียบัตรรบัรองผลการสําเร็จการฝกอบรมจากสถาบัณบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 



๓ 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําหลักการบริหาร ความรู และประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชในการ

ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. สรางเครือขาย เพ่ือสามารถประสานประโยชนในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานและระหวาง

หนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. องคกรเตรียมพรอมผูบริหารท่ีจะสามารถดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนตอไป 
 

๑๒. คาใชจาย 
 ผูเขารับการอบรมไมเสียคาใชจายตลอดหลักสูตร โดยเปนคาใชจายดังตอไปนี้ 

๑.  คาสถานท่ีท่ีใชในการฝกอบรม/สัมมนา คาอาหารกลางวันคาอาหารวาง (ไมรวมท่ีพัก และคา
พาหนะของผูอบรมท่ีเปนสวนตัว) สําหรับการอบรมในกทม. 

๒.  คาวิทยากรฝกอบรมตลอดหลักสูตร ท้ังวิทยากรในภาครัฐและภาคเอกชน 
๓.  คาเอกสารและวัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม 
๔.  คาพาหนะในการเดินทางศึกษาดูงาน 
๕.  คาใชจายเดินทางโดยรถบัสหรือเครื่องบิน (ชั้นประหยัด)  คาท่ีพัก (หองคู)  คาพาหนะเดินทางใน
จังหวัด คาอาหาร  อาหารวาง  ตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการในตางจังหวัด 

นอกเหนือจากขอ ๑ – ๕ ซ่ึงเปนคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีไมเก่ียวกับการฝกอบรม เชน คาใชจายในการเดินทางมา
อบรม คาท่ีพัก คาแทกซ่ี ฯลฯ ผูเขารับการอบรมตองเปนผูรับผิดชอบ หากกรณีท่ีสามารถเบิกไดใหเบิกจายจาก
หนวยงานตนสังกัด  
 
๑๓.  วิทยากรในหลักสูตร 
 คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ อาทิ คุณจีราวรรณ  บุญเพ่ิม/ ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญ
วงศ/ รองศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ วรรณรัตน/ รองศาสตราจารย ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท และจากภาคเอกชน
ท่ีมากดวยประสบการณ อาทิ คุณปริญญ พานิชภักดิ์/ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธกับลูกคา บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) / คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีจันทรสหโอสถ จํากัด 
 
๑๔. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ผศ.ดร.เกษมศานต โชติชาครพันธุ  รองอธิการบดีฝายวางแผน  หัวหนาโครงการ 
 นางเสมอมาศ ลิ้มจําเริญ  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  รองหัวหนาโครงการ 
 
๑๕. ติดตอสอบถามรายละเอียด 
 คุณจิตราภรณ  ทองไทย  เบอรโทรศัพท ๐๘๑-๙๒๓-๑๕๓๕ 
 คุณสุพัตรา  อังคาสัย เบอรโทรศัพท ๐๒-๗๒๗-๓๓๕๒ หรือ ๐๘๗-๑๑๔-๕๐๐๗ 

  



๔ 

กําหนดการบรรยายหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตรระดับกลาง รุนที่ ๑ 
ระหวางวันที่ ๗ มีนาคม - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

 
วัน/ เวลา ๐๙.๐๐  – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันพุธ ๗  

มีนาคม ๒๕๖๑ 
การปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
สรางเครือขายการปฏิสัมพันธและความรวมมือ 
   

วันพฤหัสบดี ๘ 
 มีนาคม ๒๕๖๑ 

ปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอประสิทธิภาพองคกร 
(External factors of environment effecting organizations) 
 วันศุกร ๙  

มีนาคม ๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดี ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 

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

วันศุกร ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดี ๒๒  
มีนาคม ๒๕๖๑ 

กลยุทธการบริหารจัดการองคกร 
 

วันศุกร ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดี ๒๙  
มีนาคม ๒๕๖๑ 

วันศุกร ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 

วันพุธ ๑๘  
เมษายน ๒๕๖๑ 

บทเรียนจากอดีต สูปจจุบัน (Leadership : Lesson from the  past) 
ศึกษา เรียนรูประวัติศาสตรของไทย ท้ังแนวคิด กลยุทธ การบริหารจัดการ และความเปนอยู
ของผูนําในอดีต อันจะนํามาสูการวิเคราะหถึงปญหา เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา และนํามา
ประยุกตใชในปจจุบัน 
 

วันพฤหัสบดี ๑๙  
เมษายน ๒๕๖๑ 

วันศุกร ๒๐  
เมษายน ๒๕๖๑ 

วันเสาร ๒๑  
เมษายน ๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดี ๒๖  
เมษายน ๒๕๖๑ 

กลยุทธการพัฒนาตนเอง 
 

วันศุกร ๒๗  
เมษายน ๒๕๖๑ 

 


	๓.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร       ๒๔ ชั่วโมง

