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โครงการฝ	กอบรม  

หลักสตูร การพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารมหาวิทยาลยั รุ�นท่ี ๑๒ 
ระหว�างวันอังคารที่ ๑๘ - วันศุกร'ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร' 

ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร' 
---------------------------------------- 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารการพัฒนาประเทศมีหลากหลายป4จจัยท่ีต5องขับเคลื่อนและดำเนินการร8วมกัน ท้ังน้ี
ป4จจัยที่สำคัญประการหน่ึงคือป4จจัยด5านการศึกษา ซ่ึงถือได5ว8ามีความสำคัญอย8างยิ่งในการสร5างพลัง          
ในการพัฒนา โดยเฉพาะการศึกษาข้ันสูงในสถาบันอุดมศึกษาที่ต5องผลิตบัณฑิต อันเปAนทรัพยากร              
ที่มีความสำคัญของชาติ  เพื่อออกไปรับใช5สังคมอย8างเต็มภาคภูมิ ไม8สามารถปฏิเสธได5ว8าในกระบวนการ
ดังกล8าวจำเปAนจะต5องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยในกระแสโลกาภิวัตน�    
ในป4จจุบันน้ัน ก็จำเปAนต5องคำนึงถึงป4จจัยสภาพแวดล5อมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยู8ตลอดเวลา รวมทั้งส8งผล
กระทบต8อการบริหารองค�กร ท้ังท่ีเปAนป4จจัยภายในและป4จจัยภายนอกท่ีจะต5องพิจารณาให5เกิดความเข5าใจ 
อาทิ นโยบายของประเทศ สถานการณ�ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย8าง
ก5าวกระโดด รวมท้ังยุทธศาสตร�และนโยบายขององค�กร จึงจำเปAนต5องพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอันจะนำไปสู8การกำหนดกลยุทธ�ที่เหมาะสมขององค�กร   โดยมีโครงสร5างและ
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให5องค�กรสามารถดำรงอยู8ได5อย8างยั่งยืน 
ทั้งนี้ผู5บริหารในองค�กรยุคใหม8นั้น จำเปAนท่ีจะต5องเพ่ิมพูนความรู5 ทักษะ และประสบการณ�อยู8ตลอดเวลา การ
มีภาวะผู5นำ รวมท้ังสามารถบริหารงานในองค�กรที่มีสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได5อย8างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีแนวคิด วิธีการบริหารที่ทันสมัย รอบรู5ทันนวัตกรรมในป4จจุบัน สามารถวางแผนวิเคราะห�ป4ญหา
และตัดสินใจที่จะดำเนินงานอย8างมุ8งม่ัน เพ่ือเตรียมพร5อมที่จะก5าวไปสู8การเปAนผู5บริหารท่ีมีผลงานปฏิบัติงานท่ี
เปAนเลิศ และตอบสนองต8อนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และ Digital Disruption ได5ต8อไป 

จากความสำคัญดังกล8าวข5างต5น สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� จึงเห็นสมควรจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู5บริหารมหาวิทยาลัยข้ึน โดยใช5ชื่อหลักสูตรว8า “หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะ
ผู5บริหารมหาวิทยาลัย รุ8นท่ี ๑๒” ให5แก8ผู5ดำรงตำแหน8ง รองอธิการบดี คณบดี ผู5อำนวยการสำนัก หรือบุคคลท่ี
คาดว8าจะดำรงตำแหน8งดังกล8าวข5างต5น อันเปAนบุคลากรหลัก ที่มีความสำคัญในการเปAนผู5นำในการบริหารและ
การพัฒนาองค�กรไปสู8การบรรลุสัมฤทธิ์ผลตามภารกิจ อันเปAนการเสริมสร5างวิสัยทัศน� การเพ่ิมพูนความรู5 และ
ทักษะทางการบริหารองค�กร รวมท้ังมีเครือข8ายความร8วมมือ ท่ีเอ้ืออำนวยต8อการบริหารและการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา และจะเกิดแรงผลักดัน อีกทั้งยังพร5อมท่ีจะก5าวไปสู8องค�กรท่ีประสบความสำเร็จอย8างยั่งยืน  

 
๒. วัตถุประสงค' 

      ๒.๑ เพื่อให5มีการแลกเปลี่ยนและเสริมสร5างความรู5ความเข5าใจและทักษะท่ีจำเปAนเก่ียวกับการวิเคราะห�
ความท5าทายในบริบทของการอุดมศึกษา แนวคิดและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารโดยท่ัวไปและการบริหาร
กิจการของหน8วยงาน 
      ๒.๒ เพื่อให5มีการสำรวจและวิเคราะห�ตนเองและหน8วยงานที่รับผิดชอบในด5านการบริหารและกำหนด
แนวทางในการพัฒนาตนเองและหน8วยงานต8อไปในอนาคต 
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      ๒.๓ เพ่ือได5มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ�และความรู5 รวมท้ังได5เสริมสร5างสัมพันธภาพระหว8างผู5บริหาร
ของแต8ละสถาบันการศึกษาอันจะนำไปสู8การร8วมมือกันต8อไปในอนาคต 
      ๒.๔ เพ่ือเสริมสร5างสมรรถนะและเตรียมความพร5อมในการเปAนผู5บริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
๓. โครงสร�างหลักสูตร 

การฝZกอบรม หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู5บริหารมหาวิทยาลัย รุ8นท่ี ๑๒ ใช5เวลาในการอบรมรวม ๕๔ 
ชั่วโมง ประกอบด5วย ๑๓ หัวข5อวิชา การศึกษาดูงาน ๖ ช่ัวโมง  การอภิปราย ๓ ชั่วโมง และกิจกรรมกลุ8ม
สัมพันธ� ๓ ชั่วโมง 

 
๔. รายละเอียดหัวข�อวิชา 
     ๔.๑ นโยบายและยุทธศาสตร�ชาติในการพัฒนาการศึกษา 

๔.๒ กฎหมายสำหรับผู5บริหารมหาวิทยาลัย               
    ๔.๓  ป4จจัยการเปลี่ยนแปลงที่ส8งผลกระทบต8อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
    ๔.๔  ยุทธศาสตร�และนวัตกรรมการวิจัย 
    ๔.๕  การสร5างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance-AUN-QA)           
    ๔.๖  Design Thinking เพ่ือการบริหารสถาบันการศึกษา 
    ๔.๗  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
    ๔.๘  การบริหารการเงินและงบประมาณ 
    ๔.๙  การพัสดุและการจัดซ้ือจัดจ5าง 
  ๔.๑๐  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 
  ๔.๑๑  การเตรียมความพร5อมเพ่ือรองรับ Digital Disruption 
  ๔.๑๒  จริยธรรมสำหรับผู5บริหาร 
  ๔.๑๓  ภาวะผู5นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  ๔.๑๔  การศึกษาดูงานและการเสริมสร5างประสบการณ�ภายในประเทศ 
  ๔.๑๕  อภิปรายป4ญหาการบริหารมหาวิทยาลัย 
  ๔.๑๖ กิจกรรมกลุ8มสัมพันธ� 

๓ ชั่วโมง 
๓ ชั่วโมง 

 ๓ ชั่วโมง 
๓ ชั่วโมง 
๓ ชั่วโมง 
๖ ชั่วโมง 
๓ ชั่วโมง 
๓ ชั่วโมง 
๓ ชั่วโมง 
๓ ชั่วโมง 
๓ ชั่วโมง 
๓ ชั่วโมง 
๓ ชั่วโมง 
๖ ชั่วโมง 
๓ ชั่วโมง 
๓ ชั่วโมง 

 
๕. วิธีการฝ	กอบรม 

 เรียนรู5โดยการศึกษาเอกสาร / การบรรยาย / การอภิปราย / การศึกษาดูงาน 
 

๖. กลุ�มเป8าหมาย 

    ๖.๑ ผู5บริหารระดับ รองอธิการบดี คณบดี หรือผู5อำนวยการสำนัก จากสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
    ๖.๒ ผู5ท่ีคาดว8าจะดำรงตำแหน8งตามข5อ ๖.๑  
๗. จำนวนผู�เข�ารับการอบรม 

 ผู5บริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  
 ผู5บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
 จำนวนข้ันต่ำประมาณ ๒๑ ท8าน 

 
๘. ค�าลงทะเบียน 

 ๒๐,๐๐๐.- บาท  
จะรวมค8าใช5จ8าย :- ๑) ค8าเอกสารประกอบการบรรยาย ๒) ค8ากระเปlาและอุปกรณ� ๓) ค8าวิทยากร  
๔) ค8าอาหารกลางวัน (แบบกล8อง)  ๕) ค8าอาหารว8างและเคร่ืองดื่มจำนวน ๒ ม้ือต8อวัน (แบบกล8อง)  
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๖) ค8าประกาศนียบัตร  ๗) ค8าศึกษาดูงานภายในประเทศ ๑ วัน ๘) ค8าประเมินผลความพึงพอใจ  
๙) ค8าธรรมเนียมสถาบัน 

 สำหรับข5าราชการเข5ารับการอบรมได5โดยไม8ถือเปAนวันลาเม่ือได5รับอนุมัติจากผู5บังคับบัญชาและมีสิทธิ 
เบิกค8าธรรมเนียมจากต5นสังกัดได5ตามระเบียบของทางราชการ 
*ผู�เข�ารับการอบรมต�องใส�หน�ากากตลอดระยะเวลาการอบรม และรับการตรวจวัดอุณหภูมิก�อนเข�ารับการอบรม 

 
๙. สถานท่ีอบรม 

 อบรม ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�   
๑๑๘ ถนนเสรีไทย เขตบางกะป& กทม. ๑๐๒๔๐ 

 ศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือหน8วยงานอ่ืน จำนวน ๑ วัน 
 

๑๐. ระยะเวลาการฝ	กอบรม 

 จำนวน ๕๔ ชั่วโมง ระหว8างวันที่ ๑๘– ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

๑๑. การรับรองผลการฝ	กอบรม 

 ผู5ผ8านการฝZกอบรมจะต5องมีเวลาในการเข5ารับการฝZกอบรมอย8างสม่ำเสมอ เปAนเวลาไม8น5อยกว8า  
ร5อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝZกอบรมท้ังหมด และเข5าร8วมกิจกรรม (การศึกษาดูงาน) ตามท่ีหลักสูตร
กำหนด จึงจะได5รับประกาศนียบัตรรับรองการฝZกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
๑๒. ประโยชน'ท่ีคาดว�าจะได�รับ 

 ผู5เข5ารับการฝZกอบรมสามารถนำความรู5 และวิธีการต8าง ๆ ไปปรับใช5ในการพัฒนาภาวะผู5นำท้ังใน
ระดับบุคคล หน8วยงาน และองค�การ ซ่ึงจะนำไปสู8การสร5างความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาที่ยั่งยืนต8อไป 
 

๑๓. วิทยากรในหลักสูตร 

 คณาจารย�ผู5ทรงคุณวุฒิ และผู5เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งภายใน 
และภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  
 

๑๔.  ผู�รับผิดชอบโครงการ 

  ๑๔.๑ หัวหน5าโครงการ 
อาจารย�ใจชนก  ภาคอัต  ผู5อำนวยการสำนักสิริพัฒนา   
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

      โทรศัพท� ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๐ 
  ๑๔.๒  ผู5บริหารโครงการ 

 นางสาวธัญญธร อุ8นอนุโลม  ผู5อำนวยการโครงการ 
   สำนักสิริพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
   โทรศัพท�  ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗ 
  นางนพวัลย� สมไกรสีห�  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

หัวหน5ากลุ8มงานบริการฝZกอบรม 
                  สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  
      โทรศัพท� ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑ 

 


