
 

 

๑ 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับบริหาร 

หลักสูตร “นักบริหารระดับต้นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล” รุ่นที่ ๑-๓ 

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams 

รุ่นที่ ๑  วันที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๙ และ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
รุ่นที่ ๒  วันที่ ๒๒ , ๒๓ , ๒๔ , ๓๐ และ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
รุ่นที่ ๓  วันที่ ๑๙ , ๒๐ , ๒๑ , ๒๗ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ของโลกและประเทศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลไกของรัฐจึงจ าเป็นต้อง
สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น บุคลากรขององค์กรจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
และรอบรู้เรื่องหลักการบริหารที่ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจและงานในหน้าที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้มีทักษะและทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็น  
นักบริหารระดับต้น ที่จะต้องมีความพร้อมในเชิงการบริหาร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและประสบการณ์ในเชิงบริหารคน และบริหารตนเอง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาที่สามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศ ได้พิจารณาเห็นความส าคัญในด้านการพัฒนาและการบริหารงานของนักบริหารระดับต้น จึงได้
จัดการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “นักบริหารระดับต้นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล” รุ่นที่ ๑-๓ ขึ้น เพื่อให้นักบริหาร
ระดับต้นเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมขีดความสามารถและมีองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ร่วมกับข้อมูล ข้อเท็จจริง  และน าไปสู่ความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรม อันจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง องค์กร และประเทศต่อไป  
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้นักบริหารระดับต้นได้มีความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอในการน านโยบายรัฐและกฎหมาย มาสู่การ
ปฏิบัติ พร้อมทั้งเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๒. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์  ความร่วมมือระหว่างกัน  ตลอดจนได้มี โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

๓. เพ่ือให้นักบริหารระดับต้นน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาตนเอง องค์กรและประเทศได้อย่าง
เหมาะสม  

 
 
 
 
 



 

 

๒ 
 

 
หมวดหัวข้อวิชาในหลักสูตร 

หมวดวิชา การบริหารจัดการ 
๑. พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของไทยและโลกท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กร 
๒. การบริหารจัดการแนวใหม่ยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล 
๓. การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
๔. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๕. การบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
หมวดวิชา การพัฒนาตนเอง 
๑. ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
๒. การสร้างและพัฒนาทักษะการคิด 
๓. จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือความส าเร็จ 
๔. การบริหารเวลา 
๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

๑๕๐ คน (รุ่นละ ๕๐ คน จ านวน ๓ รุ่น) 
 
วิธีการฝึกอบรม 

เน้นการเรียนรู้จากการประยุกต์ด้านวิชาการไปฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์การท างาน
ร่วมกัน โดยวิธีการบรรยาย อภิปราย และกรณีศึกษา 
 
ระยะเวลาการอบรม 

รุ่นที่ ๑  วันที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๙ และ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
รุ่นที่ ๒  วันที่ ๒๒ , ๒๓ , ๒๔ , ๓๐ และ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
รุ่นที่ ๓  วันที่ ๑๙ , ๒๐ , ๒๑ , ๒๗ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  

 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ หรือ
เทียบเท่าข้ึนไป 

  
สถานที่จัดอบรม 

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams 
 
 



 

 

๓ 
 

 
การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องท าแบบประเมินผลออนไลน์ เพ่ือประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรหลังจาก 
เสร็จสิ้นการบรรยายในแต่ละหัวข้อวิชา 

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องท าแบบประเมินผลออนไลน์ของโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลงานผ่านเกณฑ์ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
การรับรองผลการฝึกอบรม 

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลงานผ่านเกณฑ์ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการส าเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับตนเอง องค์กรและประเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
 
ค่าใช้จ่าย 

ผู้เข้ารับการอบรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร นอกเหนือจากค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากเป็นกรณีท่ีสามารถเบิกได้ให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 
วิทยากรในหลักสูตร 

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าโครงการ 
นางเสมอมาศ ลิ้มจ าเริญ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ 



 

 

๔ 
 

ตารางการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams 
หลักสูตร “นักบริหารระดับต้นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล” รุ่นที่ ๑ 

วันที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๙ และ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

วันที่ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
วันพุธที่ ๑  

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. 

พิธีเปิด/ปฐมนิเทศ
และแนะน าหลักสูตร 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
พลวัตรการ
เปลี่ยนแปลงของไทย
และโลกท่ีส่งผลกระทบ
ต่อองค์กร 
 

การบริหารจัดการแนวใหม่ยุคเปลี่ยนผ่านสู่
สังคมดิจิทัล 

วันพฤหัสบดีที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

วันศุกร์ที่ ๓  
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

การบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

การสร้างและพัฒนาทักษะการคิด จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือความส าเร็จ 

วันศุกร์ที ่๑๐  
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

การบริหารเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ประเมินผลและ 
พิธีปิดการอบรม 

  
 

 
 

  



 

 

๕ 
 

ตารางการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams 
หลักสูตร “นักบริหารระดับต้นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล” รุ่นที่ ๒ 

วันที่ ๒๒ , ๒๓ , ๒๔ , ๓๐ และ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
 

วันที่ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
วันพุธที่ ๒๒  

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. 

พิธีเปิด/ปฐมนิเทศ
และแนะน าหลักสูตร 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
พลวัตรการ
เปลี่ยนแปลงของไทย
และโลกท่ีส่งผลกระทบ
ต่อองค์กร 
 

การบริหารจัดการแนวใหม่ยุคเปลี่ยนผ่านสู่
สังคมดิจิทัล 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

วันศุกร์ที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

การบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

การสร้างและพัฒนาทักษะการคิด จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือความส าเร็จ 

วันศุกร์ที่ ๓๑  
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

การบริหารเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ประเมินผลและ 
พิธีปิดการอบรม 

 



 

 

๖ 
 

ตารางการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams 
หลักสูตร “นักบริหารระดับต้นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล” รุ่นที่ ๓ 

วันที่ ๑๙ , ๒๐ , ๒๑ , ๒๗ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  
 

วันที่ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
วันพุธที่ ๑๙  

สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. 

พิธีเปิด/ปฐมนิเทศ
และแนะน าหลักสูตร 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
พลวัตรการ
เปลี่ยนแปลงของไทย
และโลกที่ส่งผลกระทบ
ต่อองค์กร 
 

การบริหารจัดการแนวใหม่ยุคเปลี่ยนผ่านสู่
สังคมดิจิทัล 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

วันศุกร์ที่ ๒๑  
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

การบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

การสร้างและพัฒนาทักษะการคิด จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือความส าเร็จ 

วันศุกร์ที่ ๒๘  
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

การบริหารเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ประเมินผลและ 
พิธีปิดการอบรม 

 


