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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธขององคกรภายหลงัสถานการณโควิด-19” รุนที่ 1  

ระหวางวันที่ 21 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2563 (สัปดาหละ 3 วัน) 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

********************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

จากการเกิดสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือ โควิด-19 ท่ัวโลก 

เปนระยะเวลาหลายเดือน จนทำใหสภาพสังคมความเปนอยู ของคนไทยกำลังกาวเขาสู ภาวะ New 

Normal (ภาวะปกติแบบใหม) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชีวิตความเปนอยูของคนไทย ซึ่ง

สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำใหบางธุรกิจหรือองคกรในประเทศตางก็ประสบปญหาและ

ประชาชนก็ตกอยูในสภาพหวาดกลัว จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีองคกรภาครัฐตองมีการปรับกลยุทธการ

ดำเนินงาน และภาคเอกชนจะตองมีการปรับแผนธุรกิจใหม ซึ่งหลีกเลี่ยงไมไดวาในอนาคตเทคโนโลยีจะเขา

มามีสวนอยางมาก โดยอาจทำให Disrupt รูปแบบองคกรหรือธุรกิจแบบเดิมๆ และธุรกิจที่ไมสามารถปรับตัว

ใหทันตอพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีดิจิทัลจะเขามามีสวนในการทำธุรกรรมตางๆ รวมทั้งการ

ทำงาน การผลิต การซ้ือขายแลกเปลี่ยน และการดำเนินทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในอนาคตแรงงานคนจะถูก

ทดแทนดวยเทคโนโลยีหรือหุนยนตมากขึ้น ผูคนจะเปลี่ยนมาเนนการทำงานที่ใชความคิดสรางสรรคและ

ความสัมพันธระหวางมนุษย  การท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาเชื่อมใหผู ผลิตตนทางติดตอไดโดยตรงกับผู ซ้ือ

ปลายทาง จึงสงผลใหธุรกิจการซื้อของออนไลน  Platform ตลาดออนไลน และการสงสินคาจะเจริญเติบโต

มากขึ้น  แตอยางไรก็ตาม บุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวของ จะไดรับผลกระทบ

หากไมมีวิธีการปรับภาพลักษณรูปแบบสินคาหรือบริการใหมก็อาจจะทำใหธุรกิจประสบปญหาได   รวมท้ังจาก

การท่ีเศรษฐกิจท่ีฝดเคืองและวิกฤติครั้งนี้ท่ีทำใหผูคนตระหนักวาสิ่งใดท่ีมีความจำเปนในชีวิตและอะไรเปนสิ่งท่ี

ฟุมเฟอย ดังนั้น การจับจายใชสอยดวยเหตุผลจะเปนที่นิยมมากกวาอารมณ ซึ่งธุรกิจหรือองคกรจะตองพรอม

รับตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และใหบริการเพ่ือสรางสวัสดิภาพและความเปนอยูท่ีดีใหแกคนในสังคมใหมาก

ข้ึน 

นอกจากนั้น การ Work from home กับ Learn from home ก็อาจจะเปนสิ ่งที ่จะเกิดขึ้นอยาง

กวางขวาง ปจจุบันการประชุมออนไลนสามารถทำไดโดยผานระบบ Conference ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช
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งานงาย ซึ่งไมไดทำใหประสิทธิภาพการทำงานแยลง จนองคกรอาจจะตระหนักถึงการลดคนทำงานลงไดใน

อนาคต เชนเดียวกันกับพ้ืนท่ีสำนักงาน ตนทุนและคาใชจายในสำนักงานก็สามารถลดลงได ผูบริหารจึงจะตอง

ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานขององคกร และควรทบทวนถึงกระบวนการบริหารจัดการองคกรรูปแบบเดิมวา

จำเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนการทำงานในแตละข้ันตอนอยางไรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไมวาจะเปนการสราง

รูปแบบโมเดลทางธุรกิจหารายไดใหมๆ การหารายไดจากชองทางอื่นที่มีทรัพยากรอยูแลว หรือปรับเปลี่ยน

กระบวนการในการเขาถึงลูกคา โดยทำใหเกิด New Growth หรือ New S-Curve เปนการสรางการเติบโตครั้ง

ใหมใหกับธุรกิจ หรืออาจเปลี่ยนกลุมเปาหมายลูกคา และสรางประสบการณใหมใหแกลูกคาก็อาจมีสวนชวยใน

การดำเนินธุรกิจตอไปได แตอยางไรก็ตามองคกรไมควรคำนึงถึงแตผลกำไรอยางเดียว อาจจะตองมีการรวมมือ

และชวยเหลือตอกัน ทำใหเกิดการพึ่งพาในประเทศกันมากขึ้น โดยสรางชุมชนในประเทศใหมีความยั่งยืน 

(self-sustained communities) ดังนั้น ผูบริหารองคกรหรือธุรกิจในประเทศไทยจึงจำเปนที่จะตองคิดใหม 

ทำใหม และใหความสำคัญกับการรวมมือกันในการรองรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหทันเวลา จนธุรกิจหรือองคกร

สามารถอยูรอดหรือเปนผูนำในธุรกิจไดอยางยั่งยืน  

จากที่กลาวมาขางตน สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดตระหนักถึงความสำคัญ

ในการปรับตัวขององคกรทุกภาคสวน จึงไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวางกลยุทธของ

องคกรหลังสถานการณโควิด-19” รุนที่ 1 ขึ้น เพื่อกอใหเกิดความตระหนักจากผูบริหารองคกรจนสามารถ

บริหารจัดการผานกระบวนการ Design Thinking  และวางกลยุทธและเปาหมายท่ีจะนำไปใชจริงกับองคกรให

รองรับกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนหลังจากสถานการณโควิด-19 ได 

 

 2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อกอใหเกิดการตระหนักถึงผลกระทบและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นตอทุกภาคสวนหลังสถานการณโค
วิด-19 และความสำคัญท่ีองคกรจะตองปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื ่อรองรับกับวิถีชิวิตความเปนอยูแบบ New 
Normal 

 2.2 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในกระบวนการ Design Thinking และวางแผนกลยุทธขององคกร
เพ่ือรองรับกับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศภายหลังสถานการณโควิด-19  

 2.3 เพื่อเสริมสรางแนวความคิดและความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรในดานตางๆ ไมวาจะเปน 
ดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร การจัดการทางสังคมและสิ ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี การนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท่ีจะเขามามีบทบาทและสงผล
กระทบท่ีสำคัญตอธุรกิจหรือองคกรภายหลังสถานการณโควิด-19 
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 2.4 เพื่อพัฒนาผูบริหารขององคกรใหมีความพรอมรับสถานการณและแนวโนมในปจจุบนั มีความรูความ
เขาใจในวิธีการบริหารจัดการองคกรรูปแบบใหมเพื่อรองรับสถานการณที่เปลี่ยนไป และสามารถแลกเปลี่ยน
แนวความคิดและประสบการณซ่ึงกันและกัน อันจะเปนประโยชนในการรวมมือทางธุรกิจในโอกาสตอไป 

 

3. โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวย  55 รายวิชา (มีรายวิชาเลือก) รวมเปนจำนวน 126 
ช่ัวโมง  ดังนี้ 
3.1หัวขอวิชาหลัก (อบรมผานโปรแกรม Microsoft teams) 

1) สถานการณในปจจุบันของประเทศไทยภายใตโควิด-19                               3 ชั่วโมง  
2) การปรับตัววิถีการใชชีวิตแบบ New Normal ในประเทศไทย  3 ชั่วโมง 

3) 
4) 
5) 

 
6) 

 
7) 
8) 

 
9) 

10) 
 

11) 
12) 
13) 

 
14) 
 
15) 
 
16) 
17) 
18) 
 
19) 

นโยบายทางดานเศรษฐกิจและการคาภายหลังสถานการณโควิด-19 
นโยบายทางดานการทองเท่ียวภายหลังสถานการณโควิด-19    
นโยบายทางด  านความส ัมพ ันธระหว  างประเทศภายหลัง
สถานการณโควิด-19       
การวางแผนรับมือความเสี่ยงขององคกรตอวิถีการใชชีวิต New 
normal  
การพยากรณเพ่ือการวางแผนกลยุทธ  
การกำหนดขอมูลสำหรับการดำเนินการทางธุรกิจและการ   
รักษาความปลอดภัยของขอมูล  
ภาวะผูนำกับการจัดการภาวะวิกฤติ  
การบร ิหารผลการปฏิบ ัต ิงานเพื ่อข ับเคล ื ่อนองค การในยุค 
Disruption  
การบริหารและพัฒนาบุคลากรหลังโควิด-19 
กฎหมายแรงงานและการจางงานภายหลังสถานการณโควิด-19   
กระบวนทัศนในการบริหารองคกรเพ่ือความอยูรอดและยั่งยืนในยุค 
New Normal   
ผลกระทบและกลยุทธในการบริหารทางดานการเงินขององคกร
ภายหลังสถานการณโควิด19  
ปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง : การอย ู รอดในว ิถ ีช ีว ิตและ
สิ่งแวดลอมแบบใหม 
เศรษฐกิจไรเงินสด (Cashless Economy) 
การจัดการการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption 
การสื่อสารในองคการภายใตบริบทใหมและในชวงเปลี่ยนแปลง 
 
*หัวขอวิชาเลือก (ผูเขาอบรมเลือก 1 ดานตามความสนใจ)  
(อบรมท่ีหองอบรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

3 ชั่วโมง 
3 ชั่วโมง 
3 ชั่วโมง 

 
3 ชั่วโมง 

 
3 ชั่วโมง 
3 ชั่วโมง 

 
3 ชั่วโมง 
3 ชั่วโมง 

 
3 ชั่วโมง 
3 ชั่วโมง 
3 ชั่วโมง 

 
3 ชั่วโมง 

 
3 ชั่วโมง 

 
3 ชั่วโมง 
3 ชั่วโมง 
3 ชั่วโมง 

 
18 ช่ัวโมง 
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 หัวขอดานบริหารธุรกิจ (หัวขอละ 3 ชั่วโมง) 
1) ระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับการตัดสินใจเชิงธุรกิจ  
2) ความเขาใจในการใชเทคโนโลยี AI และการนำไปใชในธุรกิจ 
3) Digital Transformations 
4) Insight into Innovations  
5) From Idea to Actions  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวขอดานพัฒนาการเศรษฐกิจ (หัวขอละ 3 ชั่วโมง) 
1) การวิเคราะหโครงการ 
2) ความยากจนและการแกไขปญหาของสังคม 
3) หลักประกันทางสังคม 
4) นโยบายการเงิน-การคลัง 
5) การบริหารทางการเงิน และการลงทุน 
6) เศรษฐกิจพอเพียงกับนโยบายภาครัฐ 
 
หัวขอดานสถิติประยุกต (หัวขอละ 6 ชั่วโมง) 
    *ผูเขาอบรมนำ Notebook สวนตัวมาอบรม 

1) การใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจผาน MonsoonSim 
   (กิจกรรมดำเนินธุรกิจจำลอง ผาน simulation software) 
2) การใช Power BI เพ่ือติดตามขอมูลในหนวยธุรกิจ 
    (ยกตัวอยางการใชโปรแกรม) 
3)  การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในหนวยธุรกิจ 
     (ยกตัวอยางการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Excel)   
 
หัวขอดานพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม (หัวขอละ 3 ชั่วโมง) 
1) การเสริมพลังชุมชนเพ่ือการพัฒนาในยุค Disruption 
2) ความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจเพ่ือความอยูรอดในยุค 
Disruption 
3) ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาท่ียั่งยืนในยุค Disruption 
4) การบริหารจัดการทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5) ปญหาความม่ันคงรูปแบบใหมในยุค New Normal 
6) นวัตกรรมทางสังคมในยุค New Normal 
 
หัวขอดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย (หัวขอละ 3 ชั่วโมง) 
1) บทบาทงานทรัพยากรมนุษยในยุคความปกติใหม    
2)การวิเคราะหองคการเพ่ือออกแบบระบบงานทรัพยากรมนุษย  
3) การวางแผนกำลังคนภายใตบริบทประชากรศาสตรยุคใหม 
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20) 
21) 
22) 
23) 
 

4) การสรรหาและการคัดเลือกกำลังคนในยุคความปกติใหม  
5) วัฒนธรรมองคการเเละ Employee Engagement and 
Experiences เพ่ือสงเสริมการทำงานในยุคความปกติใหม 
6) HR Analytics และ Information Security 
 
หัวจากดานบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม (หัวขอละ 3 ชั่วโมง) 
1) สารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการฟนฟูหลังโควิด-19 
2) การจัดการขยะสูเศรษฐกิจหมุนเวียนในยุคโควิด  
3) ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาองคกรในยุคหลังโควิด-19  
4) เปนธรรมดาท่ีเราตองไหวหวั่น กับวันท่ีอะไรมันเปลี่ยนไป: เขาใจ
กฎหมายสาธารณสุขเพ่ือชีวิต New Normal 
5) ความปกติใหมและกลยุทธการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
6) Smart Cities for Smart People 
 
หัวขอจากวิทยาลัยนานาชาติ  
1) ธุรกิจการนำเขาและสงออกภายหลังสถานการณโควิด-19 (3 
ชั่วโมง) 
2) การบริหารองคกรภาครัฐและเอกชนภายใตความเสี่ยง การ
ประยุกตใชซอฟแวรประกอบการตัดสินใจ (Palisade decision 
making tool) (6 ชั่วโมง) 
3) การประยุกตกระบวนการวิจัยและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
(โดยโปรแกรม SPSS) มาใชในการบริหารจัดการองคกรและ
ทรัพยากรบุคคล (6 ชั่วโมง) 
4)การวิเคราะหและบริหารสินเชื่อลูกคากลุมธุรกิจขององคกร  (3 
ชั่วโมง) 
 
กิจกรรมการฝกปฏิบัติ: Design Thinking Workshop 
การนำเสนอแผนกลยุทธ Blueprint Canvas 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
การแนะนำหลักสูตร และชี้แจงรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
           24 ชัว่โมง 

18 ชั่วโมง 
3 ชั่วโมง 
3 ชั่วโมง 

                                            รวมท้ังสิ้น           126 ชั่วโมง 
  
5. จำนวนผูเขารับการฝกอบรม   

จำนวนข้ันต่ำ 50  คน  
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6. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม    
  1) ผูบริหารระดับกลาง ขององคกรภาครฐัและภาคเอกชน 
2) ตองสามารถเขารับการฝกอบรมและรวมกิจกรรมไดตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ณ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
3) สามารถใชอุปกรณเพ่ือเขาสูระบบ (Login) โปรแกรม Microsoft teams ในชวงระยะเวลา

ออนไลนของหลักสูตร  

 
7. วิธีการฝกอบรม   

การบรรยาย  อภปิราย  การฝกปฏิบัติ  และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ   
 

8. ระยะเวลาการอบรม 

126 ชั่วโมง (21 วัน) 

 
9. วัน เวลา และสถานท่ีฝกอบรม 

-เวลา 09.00-16.00 น.  (สัปดาหละ 3-4 วัน)  

-อบรมผานโปรแกรม Microsoft teams จำนวน 54 ชัว่โมง 

-อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จำนวน 72 ชั่วโมง 

  
10. การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม 

ประเมินผลการฝกอบรม จาก 
1) ผูเขาอบรมนำเสนอ Blueprint Canvas ท่ีสามารถนำไปใชกับองคกรของตน 
2) การเขารวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรม 
 

11. คาลงทะเบียนการอบรม 

คาธรรมเนยีมการอบรมคนละ 24,000  บาท (  สองหม่ืนสี่พันบาทถวน) ครอบคลุมคาใชจายดังนี้ 
1) คาตอบแทนวิทยากรฝกอบรม   
2) คา เอกสารประกอบการฝกอบรม และคาวัสดุอุปกรณทำกิจกรรม เฉพาะในวันท่ีอบรมท่ีนิดา 
3) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารวาง จำนวน 2 มื้อตอวัน (แบบกลอง) เฉพาะในวันท่ี

อบรมท่ีนิดา 
4) คาหองท่ีใชในการฝกอบรม/คาหอง Design Thinking เฉพาะในวันท่ีอบรมท่ีนิดา 
5) คาประกาศนียบัตร และคาประเมินผล 
หมายเหตุ คาลงทะเบียนนี้ไมรวมคาท่ีพัก และคาพาหนะของผูเขาอบรม 
*วันอบรมท่ีนิดา: ผูเขาอบรมตองสวมใสหนากากตลอดระยะเวลาการอบรม และทำการตรวจวัด

อุณหภูมิกอนเขาอบรม 
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12. การรับรองผลการฝกอบรม 

ผูผานการฝกอบรมจะตองมีเวลาการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรม
ทั้งหมดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝกอบรมจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำความรู  ทักษะ และประสบการณที ่ไดรับไปปรับใชในการ
พัฒนาการบริหารจัดการขององคกรตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 2) ผูเขารับการฝกอบรมไดแผนกลยุทธ Blueprint Canvas เพ่ือนำกลับไปใชกับองคกรไดจริง 
 3) กอใหเกิดเครือขายความรวมมือผูบริหารอันจะนำไปสูการประสานประโยชนในการบริหารองคกร
อยางมีประสิทธิภาพไดในอนาคตจากประสบการณท่ีไดฝกกิจกรรมรวมกัน 
 
14.  ผูรับผิดชอบโครงการ  

  14.1 หัวหนาโครงการ 
อาจารยใจชนก  ภาคอัต  ผูอำนวยการสำนักสิริพัฒนา   
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

      โทรศัพท 0 2727 3210 
      โทรสาร 0 2375 4720 
  14.2  ผูบริหารโครงการ  

            นางสาวธัญญธร อุนอนุโลม  ผูอำนวยการโครงการ 
   สำนักสิริพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
   โทรศัพท  0 2727 3597 
 
           นางนพวัลย สมไกรสีห  หัวหนากลุมงานบริการฝกอบรม 
                                      สำนักสิริพัฒนา 
         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
      โทรศัพท 0 2727 3231 
 
 

*หมายเหตุ (ในชวงระยะเวลาอบรมออนไลน):  
1) การฝกอบรมท่ีจัดทำข้ึน ถือเปนทรัพยสินและขอมูลของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สงวน
สิทธิ์ในการเขารวมกิจกรรมสำหรับผูผานขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระคาลงทะเบียนเรียบรอยแลวเทานั้น และ
ขอความกรุณาไมเผยแพร ทำซ้ำ และคัดลอกเก็บขอมูลหลักสูตร โดยไมไดรับอนุญาต 
2) โปรดตรวจสอบคณุภาพสัญญาณอินเทอรเน็ตกอนเขาอบรม และโปรดใชหูฟง/ไมโครโฟนในการเขาอบรม 
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