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โครงการการพัฒนาศักยภาพนักบริหารยุทธศาสตร์ 

หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 7 - 8 
จัดโดย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รุ่นที่ 7 ระหว่างวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม – วันศุกรท์ี่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
รุ่นที่ 8 ระหว่างวันพุธที่ 26 สิงหาคม – วันศกุร์ที ่18 กันยายน ๒๕๖๓  

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
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 

วัตถุประสงค ์

๑.  เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่
เหมาะสม สามารถรับรองภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ทันต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม 

 ๒.  เพ่ือให้นักบริหารระดับกลางมีความรู้ความสามารถในการเสนอความคิดเห็นและแก้ปัญหาอันเกิดจาก
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๓.  เพ่ือพัฒนาทัศนคติค่านิยมและพฤติกรรมการบริหารโดยมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมและมุ่งผลสัมฤทธิ์
ถึงประชาชน 

๔.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีความร่วมมือระหว่างกันตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน 

๓. หัวข้อวิชาในหลักสูตร    แบ่งเป็น  ๕ กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพองค์กร 

   External factors of environment effecting organizations    

๓.๒  กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร        

๓.๓ กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      

      (HRM & HRD Strategy of the 21st Century ) 

๓.๔  กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง        

๓.๕  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการฝึกปฏิบัติการ      

4. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

 จ านวน 80 คน (รุ่นละ 40 คน จ านวน 2 รุ่น) 

5. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ที่ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 
6. วิธีการฝึกอบรม 

- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิด โดยการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   
- การอภิปรายเพื่อระดมสมอง  
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากรและระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ด้วยกัน 
- กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ 

 
7. ระยะเวลาการอบรม 

๖0 ชั่วโมง  (๑0 วัน) 

* รุ่นที่ 7  

 - สัปดาห์ที่ 1 อบรมวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 2๔ กรกฎาคม 2563 
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- สัปดาห์ที่ 2 อบรมวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 

- สัปดาห์ที่ 3 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 

- สัปดาห์ที่ 4 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 

* รุ่นที่ 8  

- สัปดาห์ที่ 1 อบรมวันพุธที่ ๒6 สิงหาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 

- สัปดาห์ที่ 2 อบรมวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 – วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 

- สัปดาห์ที่ 3 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 – วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 

- สัปดาห์ที่ 4 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 – วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 

 

8.  สถานที่จัดอบรม 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
9.  การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม 

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

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม
ทั้งหมด  

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลงานผ่านเกณฑ์ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในการจัดท าเอกสารวิชาการ 
และแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ 

จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการส าเร็จการฝึกอบรมจากสถาบัณบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 ๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าหลักการบริหาร ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมการบริหารโดยมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ถึง ประชาชน 

3. สร้างเครือข่าย เพื่อสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และระหว่าง
หน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. องค์กรภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมบุคลากรที่จะสามารถด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 

๑2.  ค่าใช้จ่าย 

 ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

๑.  ค่าสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม/สัมมนา ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่าง (ไม่รวมที่พัก และค่าพาหนะ
ของผู้อบรมที่เป็นส่วนตัว) ส าหรับการอบรมใน กทม. 

๒.  ค่าวิทยากรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งวิทยากรในภาครัฐและภาคเอกชน 

๓.  ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 

นอกเหนือจากข้อ ๑ – ๓ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มาอบรม ค่าที่พัก ค่าแท๊กซี่ ฯลฯ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากกรณีที่สามารถเบิกได้ให้เบิกจ่ายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

๑๓.  วิทยากรในหลักสูตร 

 คณาจารย์ของสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 รศ. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  อาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หัวหน้าโครงการ 

 นางเสมอมาศ ลิ้มจ าเริญ    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ 

๑5. ติดต่อสอบถามรายละเอียด 
 คุณจิตราภรณ์  ทองไทย  เบอร์โทรศัพท์ 081-923-1535 
 คุณสุพัตรา  อังคาสัย เบอร์โทรศัพท์ 02-727-3352 หรือ 087-114-5007 
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ตารางการฝึกอบรม 
หลักสูตร “นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง” รุ่นที ่๗  

ระหว่างวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

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

วันพุธที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓  

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. 
การปฐมนิเทศและ

ช้ีแจงหลักสูตร 

ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์กร 
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ 

Disruptive Technology/ Fin Tech 
พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
 กรกฎาคม ๒๕๖๓  

 

การสร้างทีมและเครือข่าย 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร 

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต 

วันศุกร์ที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓  

 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 

การตลาดเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล 

วันพุธที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓  

กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

ศาสตร์พระราชาเพ่ือการบริหารพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  อุตสาหจิต 

Big Data เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
อาจารย์ ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร 

วันศุกร์ที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓  

การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ดร.ธนาวิชญ์  จินดาประดิษฐ์ 

คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ ุ์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  

 

บทเรียนจากอดตี สู่ปัจจุบัน 
(Leadership : Lesson from the  past) 

ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท ์

 
บทเรียนจากอดตี สู่ปัจจุบัน 

(Leadership : Lesson from the  past) (ต่อ) 
ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท ์

วันศุกร์ที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  

 
 

บทเรียนจากอดีต สู่ปัจจุบัน : ฝึกปฏิบัติ  
(Leadership : Lesson from the  past) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ ุ์ 

บทเรียนจากอดีต สู่ปัจจุบัน : ฝึกปฏิบัติ  
(Leadership : Lesson from the  past) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ ุ์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  

  
 

การพัฒนาผู้บริหารสู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ศตวรรษที่ ๒๑ 

คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 

การยกระดับการจัดการความรู้สู่การสร้าง 
นวัตกรรมในองค์กร 

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

วันศุกร์ที่ ๑๔ 
 สิงหาคม ๒๕๖๓  

 
 

การน าเสนอการวิเคราะห์ บทเรียนจากอดีต สู่ปัจจุบัน  
(Leadership : Lesson from the  past) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ ุ์ 

ประเมินผล/ปิดการอบรม 

 

หมายเหตุ : ตารางและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางการฝึกอบรม 
หลักสูตร “นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง” รุ่นที่ ๘  

ระหว่างวันพุธที่ 26 สิงหาคม – วันศกุร์ที่ 18 กันยายน ๒๕๖๓  
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

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

วันพุธที่ 26 

สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. 

การปฐมนิเทศและ
ชี้แจงหลักสูตร 

ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์กร 
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ 

Disruptive Technology/ Fin Tech 
พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ 

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 

 สิงหาคม ๒๕๖๓   

กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร  

วันศุกร์ที่ 28 

สิงหาคม ๒๕๖๓ 

การสร้างทีมและเครือข่าย 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร 

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการสื่อสาร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต 

วันพุธที่ ๒ 

กันยายน ๒๕๖๓  
การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 
การตลาดเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ 

กันยายน ๒๕๖๓  

ศาสตร์พระราชาเพ่ือการบริหารพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  อุตสาหจิต 

Big Data เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
อาจารย์ ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร 

วันศุกร์ที่ ๔ 

กันยายน ๒๕๖๓  
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ดร.ธนาวิชญ์  จินดาประดิษฐ์ 

คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ ุ์ 

วันพธุที่ 9 

กันยายน ๒๕๖๓  

การยกระดับการจัดการความรู้สู่การสร้าง 
นวัตกรรมในองค์กร 

อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๓  

บทเรียนจากอดีต สู่ปัจจุบัน 
(Leadership : Lesson from the  past) 
ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท ์

บทเรียนจากอดีต สู่ปัจจุบัน 
(Leadership : Lesson from the  past) (ต่อ) 

ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท ์

วันศุกร์ที่ ๑๑ 

 กันยายน ๒๕๖๓ 

บทเรียนจากอดีต สู่ปัจจุบัน : ฝึกปฏิบัติ 
(Leadership : Lesson from the  past) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ ุ์ 

บทเรียนจากอดีต สู่ปัจจุบัน : ฝึกปฏิบัติ 
(Leadership : Lesson from the  past) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ ุ์ 
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วัน/ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วันพฤหัสบดีที่ ๑7 

กันยายน ๒๕๖๓  

การพัฒนาผู้บริหารสู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ศตวรรษที่ ๒๑ 

คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 

การสร้างและพัฒนาทักษะการคิด 
อาจารย์อนุสรณ์ ศิวะกุล  

วันศุกร์ที่ ๑8 

 กันยายน ๒๕๖๓ 

การน าเสนอการวิเคราะห์ บทเรียนจากอดีต สู่ปัจจุบัน  
(Leadership : Lesson from the  past) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ ุ์ 

ประเมินผล/ปิดการ
อบรม 

 

หมายเหตุ : ตารางและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


