
โครงการฝกอบรม 
การพัฒนาศักยภาพนักบริหาร 

หลักสูตร “นักบริหารยุคเปลีย่นผานสูสงัคมดิจิทัล” รุนที่ ๗  
ระหวางวันจันทรที่ ๒๖ – วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒    

ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิต้ี  จังหวัดภูเก็ต 

หลักการและเหตุผล 

 สถานการณของโลกและประเทศในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกลไกของรัฐจึงจําเปนตอง
สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังน้ัน นักบริหารจึงจําเปนตองมีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศนที่
กวางไกลและรอบรูเรื่องหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมตลอดจนนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือรองรับการ
เขาสูสังคมดิจิทัล  เพ่ือใหสามารถรองรับภารกิจและงานในหนาที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีความเปนเลิศในศาสตรดานการบริหารการพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ ไดพิจารณาเห็นความสําคัญในดานการพัฒนาและการบริหารงานของนัก
บรหิาร โดยเนนเรื่องการเรียนรูดานกระบวนการบริหารจัดการสําหรับผูนําแนวใหม การใหความสําคัญกับสังคม
ดิจิทัล และสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนการสามารถสราง
เครือขายในยุคดิจิทัลได สถาบันฯ จึงไดจัดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุคเปลี่ยนผานสูสังคมดิจิทัล” ขึ้น 
เพ่ือใหนักบริหารเตรียมความพรอม ใหสามารถรองรับภารกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถและมีองคความรูที่จะนําไปใชรวมกับขอมูล ขอเท็จจริงของ
แตละหนวยงานและนําไปสูความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางนวัตกรรม อันจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ ตนเอง 
องคกรและประเทศตอไป 

วัตถุประสงค  

๑.  เพ่ือใหนักบริหาร ไดมีความรู ความเขาใจที่เพียงพอในการนํานโยบายรัฐ มาสูการปฏิบัติ พรอมทั้ง
เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๒.  เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธความสามัคคีความรวมมือระหวางกันตลอดจนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความรูความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกนัและกัน 

๓.  เพ่ือใหนักบริหาร นําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปพัฒนาหนวยงานของตนเองไดอยางเหมาะสม  

หัวขอวิชาในหลักสูตร  

๑.  การบริหารจัดการแนวใหมสําหรับนักบริหาร     ๓ ชั่วโมง 

  - ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการบริหารงาน 
- สถานการณดานเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและสิ่งแวดลอม 

-  Thailand 4.0  

- การบริหารจัดการแนวใหม 
-  การพัฒนานักบริหารสูผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

 ๒.  การสรางทักษะการใหบรกิารที่เปนเลศิ     ๖ ชั่วโมง 

 ๓.  ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา      ๓ ชั่วโมง 

 ๔.  ศาสตรพระราชาเพื่อการบริหารจัดการอยางยั่งยนื    ๓ ชั่วโมง 

 

 



จํานวนผูเขารับการอบรม 

 ประมาณ ๑๐๐ คน  

วิธีการฝกอบรม 

เนนการเรียนรูจากการประยุกตดานวิชาการไปฝกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณการ
ทํางานรวมกัน โดยวิธีการการบรรยายสัมมนา กรณีศึกษา และฝกปฏิบัติ 

ระยะเวลาการอบรม 

 ๒ วันทําการ  

คุณสมบัติผูเขารบัการอบรม 

 ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

สถานที่จัดอบรม 
ระหวางวันจันทรที่ ๒๖ – วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒   ณ จังหวัดภูเก็ต 

การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม 

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

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 นักบริหารที่ผานการอบรมจะมีองคความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชกับตนเอง หนวยงานและประเทศ 

คาใชจาย 

 ผูเขารับการอบรมไมเสียคาใชจายตลอดหลักสูตร โดยเปนคาใชจายดังตอไปน้ี 

 ๑. คาสถานที่ที่ใชในการฝกอบรม / สัมมนา 

 ๒. คาที่พักระหวางวันสัมมนา  
๓. คาอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารวางระหวางวันสัมมนา 

 ๔. คาวิทยากรฝกอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งวิทยากรในภาครัฐและภาคเอกชน 

 ๕. คาเอกสารและวัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม 

 นอกเหนือจากขอ ๑ – ๕ ซึ่งเปนคาใชจายอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวกับการฝกอบรม เชน คาใชจายในการเดินทาง
มาอบรม คาแทกซี่ ฯลฯ ผูเขารับการอบรมตองเปนผูรับผิดชอบ หากกรณีที่สามารถเบิกไดใหเบิกจายจาก
หนวยงานตนสังกัด  

วิทยากรในหลักสูตร 

 คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

รองศาสตราจารย ดร.ประพนธ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝายบริหาร  หัวหนาโครงการ 

นางเสมอมาศ ลิ้มจําเริญ   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยหัวหนาโครงการ 



 

กําหนดการฝกอบรม 

หลักสูตร “นักบริหารยุคเปลีย่นผานสูสงัคมดิจิทัล” รุนที่ ๗  
ระหวางวันจันทรที่ ๒๖ – วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒    

ณ จังหวัดภูเก็ต 

 

วันจันทรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน / รับเอกสาร 
 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปดและแนะนําหลักสูตร 
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การบรรยาย : การบริหารจัดการแนวใหมสาํหรับนักบริหาร 

- สถานการณดานเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและสิ่งแวดลอม 

- ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการบริหารงาน 

-  Thailand 4.0  

- การบริหารจัดการแนวใหม 
-  การพัฒนานักบริหารสูผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  การบรรยายและฝกปฏิบัติ : การสรางทักษะการใหบริการที่เปนเลิศ  

 ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐น.  พักรับประทานอาหารเย็น 
 ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  การบรรยายและฝกปฏิบัติ : การสรางทักษะการใหบริการที่เปนเลิศ 
      

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒     

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

 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ประเมินผลและปดการอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการฝกอบรม 
หลักสูตร “นักบริหารยุคเปลีย่นผานสูสงัคมดิจิทัล” รุนที่ ๗  
ระหวางวันจันทรที่ ๒๖ – วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒    

ณ จังหวัดภูเก็ต 

 

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

วันจันทรที่ ๒๖ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

๐๘.๓๐-

๐๙.๐๐น. 

พิธีเปดและ

แนะนําหลักสูตร 

การบริหารจัดการแนวใหม

สําหรับนักบริหาร 

อาจารยธนาวิชญ จินดา

ประดิษฐ 

 

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

การบรรยายและฝกปฏิบัติการ :  

การสรางทักษะการใหบริการที่เปนเลิศ  

ผศ.ดร.ไพฑูรย มนตพานทอง 

วันอังคารที่ ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

ศาสตรพระราชาเพ่ือการบริหารจัดการอยางย่ังยืน 

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 

รศ.ดร.ประพนธ สหพัฒนา 

(๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประเมนิผลและปดการอบรม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


