
 
โครงการฝกอบรม 

การพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
หลักสูตร “ผูบริหารยุคเปล่ียนผานสูสังคมดิจิทัล”  

รุนท่ี ๓ – รุนท่ี ๖ 
ระหวางเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

 

หลักการและเหตุผล 

 สถานการณของโลกและประเทศในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกลไกของรัฐจึงจําเปนตอง
สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้น ผูบริหารจึงจําเปนตองมีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศนท่ี
กวางไกลและรอบรูเรื่องหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมตลอดจนนโยบาย Thailand ๔.๐ เพ่ือรองรับ
การเขาสูสังคมดิจิทัล  เพ่ือใหสามารถรองรับภารกิจและงานในหนาท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีความเปนเลิศในศาสตรดานการบริหารการพัฒนาท่ีสามารถ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ ไดพิจารณาเห็นความสําคัญในดานการพัฒนาและการบริหารงานของผูบริหาร 
โดยเนนเรื่องการเรียนรูดานกระบวนการบริหารจัดการสําหรับผูนําแนวใหม การใหความสําคัญกับสังคมดิจิทัล 
และสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนการสามารถสรางเครือขายใน
ยุคดิจิทัลได สถาบันฯ จึงไดจัดการอบรมหลักสูตร “ผูบริหารยุคเปล่ียนผานสูสังคมดิจิทัล” ข้ึน เพ่ือใหผูบริหาร
เตรียมความพรอม ใหสามารถรองรับภารกิจท้ังในปจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถและมีองคความรูท่ีจะนําไปใชรวมกับขอมูล ขอเท็จจริงของแตละ
หนวยงานและนําไปสูความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางนวัตกรรม อันจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ ตนเอง องคกร
และประเทศตอไป 

วัตถุประสงค  

๑.  เพ่ือใหผูบริหาร ไดมีความรู ความเขาใจท่ีเพียงพอในการนํานโยบายรัฐ มาสูการปฏิบัติ พรอมท้ัง
เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๒.  เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธค์วามสามคัคคีวามรว่มมอืระหว่างกนัตลอดจนไดม้โีอกาส

แลกเปลีย่นความรูค้วามคดิเหน็และประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 

๓.  เพ่ือใหผูบริหาร นําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปพัฒนาหนวยงานของตนเองไดอยางเหมาะสม  

หัวขอวิชาในหลักสูตร  

๑.  การบริหารจัดการแนวใหมสําหรับผูบริหาร     ๙ ช่ัวโมง 

  - ปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการบริหารงาน 
- สถานการณดานเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและสิ่งแวดลอม 

-  Thailand ๔.๐  

- การบริหารจดัการแนวใหม 
-  การพัฒนาผูบริหารสูผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

 ๒.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา      ๓ ช่ัวโมง 

 ๓.  ศาสตรพระราชาเพ่ือการบริหารจัดการอยางย่ังยืน    ๓ ช่ัวโมง 

 



 

 

จํานวนผูเขารับการอบรม 

 ประมาณ ๔๐๐ คน (รุนละ ๑๐๐ คน จํานวน ๔ รุน)  

วิธีการฝกอบรม 

เน้นการเรยีนรูจ้ากการประยุกต์ดา้นวชิาการไปฝึกปฏบิตั ิแลกเปลี่ยนความคดิและประสบการณ์

การทาํงานรว่มกนั โดยวธิกีารการบรรยายสมัมนา กรณศีกึษา และฝึกปฏบิตั ิ

ระยะเวลาการอบรม 

 รุนละ ๒ วันทําการ  

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

 ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

สถานท่ีจัดอบรม 
รุนท่ี ๓  ระหวางวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ – วันศุกรท่ี ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ จังหวัดสุราษฎรธานี 
รุนท่ี ๔  ระหวางวันอังคารท่ี ๙ – วันพุธท่ี ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒   ณ จังหวัดพิษณุโลก 

รุนท่ี ๕  ระหวางวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘  - วันศุกรท่ี ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรม บีพี สมิหลา  
จังหวัดสงขลา 

รุนท่ี ๖  ระหวางวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕  - วันศุกรท่ี ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรม เซ็นทาราและ 
  คอนเวนชันเซ็นเตอร จังหวัดอุดรธานี 

การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม 

 ๑.  ผูเขารับการฝกอบรมกรอกแบบประเมินรายวิชาเพ่ือประเมินหัวขอวิชาและวิทยากรหลังจากเสร็จ
สิ้นการบรรยายในแตละหัวขอวิชา 
 ๒.  ผูรับผิดชอบโครงการสังเกตการณระหวางการฝกอบรมเพ่ือประเมินการเรียนรู และการมีสวนรวม
ของผูเขารับการฝกอบรม 
 ๓.  ผูเขารบัการฝกอบรมกรอกแบบประเมินผลโครงการเม่ือเสร็จสิ้นการฝกอบรม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูบริหารท่ีผานการอบรมจะมีองคความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตใชกับตนเอง หนวยงานและประเทศ 

คาใชจาย 

 ผูเขารับการอบรมไมเสียคาใชจายตลอดหลักสูตร โดยเปนคาใชจายดังตอไปนี ้
 ๑. คาสถานท่ีท่ีใชในการฝกอบรม / สัมมนา 

 ๒. คาท่ีพักระหวางวันสัมมนา  
๓. คาอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารวางระหวางวันสัมมนา 

 ๔. คาวิทยากรฝกอบรมตลอดหลักสูตร ท้ังวิทยากรในภาครัฐและภาคเอกชน 

 ๕. คาเอกสารและวสัดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม 

 
 
 
 



 

 

 นอกเหนือจากขอ ๑ – ๕ ซ่ึงเปนคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีไมเก่ียวกับการฝกอบรม เชน คาใชจายในการเดินทาง
มาอบรม คาแทกซ่ี ฯลฯ ผูเขารับการอบรมตองเปนผูรับผิดชอบ หากกรณีท่ีสามารถเบิกไดใหเบิกจายจาก
หนวยงานตนสังกัด  

วิทยากรในหลักสูตร 

 คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

รองศาสตราจารย ดร.ประพนธ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝายบริหาร  หัวหนาโครงการ 

นางเสมอมาศ ลิ้มจําเริญ   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยหัวหนาโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กําหนดการฝกอบรม 

หลักสูตร “ผูบริหารยุคเปล่ียนผานสูสังคมดิจิทัล” รุนท่ี ๔ 

ระหวางวันอังคารท่ี ๙ – วันพุธท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรม วังจันทร ริเวอรวิว จังหวัดพิษณุโลก 

 
 

วันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน / รับเอกสาร 
 ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  พิธีเปดและแนะนําหลักสูตร 
 ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  การบรรยาย : การบริหารจัดการแนวใหมสําหรับผูบริหาร 

- สถานการณดานเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและสิ่งแวดลอม 

- ปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการบริหารงาน 

-  Thailand ๔.๐  

- การบริหารจดัการแนวใหม 
-  การพัฒนาผูบริหารสูผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  การฝกปฏิบัติ : การบริหารจัดการแนวใหมสําหรับผูบริหาร 
 ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐น.  พักรับประทานอาหารเย็น 
 ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  การฝกปฏิบัติ : การบริหารจัดการแนวใหมสําหรับผูบริหาร 
 

วันพุธท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การบรรยาย : ศาสตรพระราชาเพ่ือการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  การบรรยาย : ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 

 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ประเมินผลและปดการอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการฝกอบรม 
หลักสูตร “ผูบริหารยุคเปล่ียนผานสูสังคมดิจิทัล” รุนท่ี ๔ 
ระหวางวันอังคารท่ี ๙ – วันพุธท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

ณ โรงแรม วังจันทร ริเวอรวิว จังหวัดพิษณุโลก 

 

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

วันอังคารท่ี ๙ 

กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

 

๐๘.๓๐-

๐๙.๐๐น. 

พิธีเปดและ

แนะนาํหลักสูตร 

การบรรยายและฝกปฏิบัติการ : การบริหารจดัการแนว

ใหมสําหรับผูบริหาร 

อาจารยพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 

 

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

การบรรยายและฝก

ปฏิบัติการ : การบริหาร

จัดการแนวใหมสําหรับ

ผูบริหาร 

อาจารยพัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ 

วันพุธท่ี ๑๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ศาสตรพระราชาเพ่ือการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา  

รศ.ดร.ประพนธ สหพัฒนา 

(๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.ประเมินผลและปดการอบรม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


