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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภายหลงัสถานการณ์โควิด-19” รุ่นที่ 1  

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 12 มีนาคม 2564 (สปัดาห์ละ 3 วัน) 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
********************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
จากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ทั่วโลก 

เป็นระยะเวลาหลายเดือน  จนทำให้สภาพสังคมความเป็นอยู ่ของคนไทยกำลังก้าวเข้าสู ่ภาวะ New 

Normal (ภาวะปกติแบบใหม่) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้บางธุรกิจหรือองค์กรในประเทศต่างก็ประสบปัญหาและ

ประชาชนก็ตกอยู่ ในสภาพหวาดกลัว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรภาครัฐต้องมีการปรับกลยุทธ์การ

ดำเนินงาน และภาคเอกชนจะต้องมีการปรับแผนธุรกิจใหม่ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้า

มามีส่วนอย่างมาก โดยอาจทำให้ Disrupt รูปแบบองค์กรหรือธุรกิจแบบเดิมๆ และธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัว

ให้ทันต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีส่วนในการทำธุรกรรมต่างๆ รวมทั้งการ

ทำงาน การผลิต การซื้อขายแลกเปลี่ยน และการดำเนินทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในอนาคตแรงงานคนจะถูก

ทดแทนด้วยเทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์มากขึ้น ผู้คนจะเปลี่ยนมาเน้นการทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  การที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเชื่อมให้ผู ้ผลิตต้นทางติดต่อได้โดยตรงกับผู ้ซื้อ

ปลายทาง จึงส่งผลให้ธุรกิจการซื้อของออนไลน์  Platform ตลาดออนไลน์ และการส่งสินค้าจะเจริญเติบโต

มากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตาม บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง จะได้รับผลกระทบ

หากไมม่ีวิธีการปรับภาพลักษณ์รูปแบบสินค้าหรือบริการใหมก่็อาจจะทำให้ธุรกิจประสบปัญหาได้   รวมทั้งจาก

การทีเ่ศรษฐกิจที่ฝืดเคืองและวิกฤติครั้งนี้ที่ทำให้ผู้คนตระหนักว่าสิ่งใดที่มีความจำเป็นในชีวิตและอะไรเป็นสิ่งที่

ฟุ่มเฟือย ดังนั้น การจับจ่ายใช้สอยด้วยเหตุผลจะเป็นที่นิยมมากกว่าอารมณ์ ซึ่งธุรกิจหรือองค์กรจะต้องพร้อม

รับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้บริการเพ่ือสร้างสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในสังคมให้มาก

ขึ้น 

นอกจากนั้น การ Work from home กับ Learn from home ก็อาจจะเป็นสิ ่งที ่จะเกิดขึ้นอย่าง

กว้างขวาง ปัจจุบันการประชุมออนไลน์สามารถทำได้โดยผ่านระบบ Conference ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้
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งานง่าย ซึ่งไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานแย่ลง จนองค์กรอาจจะตระหนักถึงการลดคนทำงานลงได้ ใน

อนาคต เช่นเดียวกันกับพ้ืนทีส่ำนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในสำนักงานก็สามารถลดลงได้ ผู้บริหารจึงจะต้อง

ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กร และควรทบทวนถึงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรรูปแบบเดิมว่า

จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง

รูปแบบโมเดลทางธุรกิจหารายได้ใหม่ๆ การหารายได้จากช่องทางอื่นที่มีทรัพยากรอยู่แล้ว หรือปรับเปลี่ยน

กระบวนการในการเขาถึงลูกค้า โดยทำให้เกิด New Growth หรือ New S-Curve เป็นการสร้างการเติบโตครั้ง

ใหม่ให้กับธุรกิจ หรืออาจเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายลูกค้า และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้าก็อาจมีส่วนช่วยใน

การดำเนินธรุกิจต่อไปได ้แต่อย่างไรก็ตามองค์กรไม่ควรคำนึงถึงแต่ผลกำไรอย่างเดียว อาจจะต้องมีการร่วมมือ

และช่วยเหลือต่อกัน ทำให้เกิดการพึ่งพาในประเทศกันมากขึ้น โดยสร้างชุมชนในประเทศให้มีความยั่งยืน 

(self-sustained communities) ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรหรือธุรกิจในประเทศไทยจึงจำเป็นที่จะต้องคิดใหม่ 

ทำใหม่ และให้ความสำคัญกับการร่วมมือกันในการรองรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ทันเวลา จนธุรกิจหรือองค์กร

สามารถอยู่รอดหรือเป็นผู้นำในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ

ในการปรับตัวขององค์กรทุกภาคส่วน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวางกลยุทธ์ของ

องค์กรหลังสถานการณ์โควิด-19” รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักจากผู้บริหารองค์กรจนสามารถ

บริหารจัดการผ่านกระบวนการ Design Thinking  และวางกลยุทธ์และเป้าหมายที่จะนำไปใช้จริงกับองค์กรให้

รองรับกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ได ้

 

 2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อก่อให้เกิดการตระหนักถึงผลกระทบและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อทุกภาคส่วนหลังสถานการณ์โค
วิด-19 และความสำคัญที่องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื ่อรองรับกับวิถีชิวิตความเป็นอยู่แบบ New 
Normal 

 2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ Design Thinking และวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
เพ่ือรองรับกับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด-19  

 2.3 เพื่อเสริมสร้างแนวความคิดและความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การจัดการทางสังคมและสิ ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทีจ่ะเข้ามามีบทบาทและส่งผล
กระทบที่สำคัญต่อธุรกิจหรือองค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด-19 
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 2.4 เพื่อพัฒนาผู้บริหารขององค์กรให้มีความพร้อมรับสถานการณ์และแนวโน้มในปัจจุบัน มีความรู้ความ
เข้าใจในวิธีการบริหารจัดการองค์กรรูปแบบใหม่เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และสามารถแลกเปลี่ยน
แนวความคิดและประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการร่วมมือทางธุรกิจในโอกาสต่อไป 

 

3. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย  55 รายวิชา (มีรายวิชาเลือก) รวมเป็นจำนวน 126 
ชั่วโมง  ดังนี้ 
3.1หัวข้อวิชาหลัก (อบรมผ่านโปรแกรม Microsoft teams) 

1) สถานการณใ์นปัจจุบันของประเทศไทยภายใตโ้ควิด-19                               3 ชั่วโมง  
2) การปรับตัววิถกีารใช้ชีวิตแบบ New Normal ในประเทศไทย  3 ชั่วโมง 
3) 
4) 
5) 

 
6) 

 
7) 
8) 

 
9) 

10) 
 

11) 
12) 
13) 

 
14) 
 
15) 
 
16) 
17) 

นโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการค้าภายหลังสถานการณ์โควิด-19 
นโยบายทางด้านการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด-19    
นโยบายทางด ้านความส ัมพ ันธ์ ระหว ่ างประเทศภายหลัง
สถานการณ์โควิด-19       
การวางแผนรับมือความเสี่ยงขององค์กรต่อวิถีการใช้ชีวิต New 
normal  
การพยากรณ์เพ่ือการวางแผนกลยุทธ์  
การกำหนดข้อมูลสำหรับการดำเนินการทางธุรกิจและการ   
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
ภาวะผู้นำกับการจัดการภาวะวิกฤติ  
การบร ิหารผลการปฏิบ ัต ิงานเพื ่อข ับเคล ื ่อนองค ์การในยุค 
Disruption  
การบริหารและพัฒนาบุคลากรหลังโควิด-19 
กฎหมายแรงงานและการจ้างงานภายหลังสถานการณ์โควิด-19   
กระบวนทัศน์ในการบริหารองค์กรเพ่ือความอยู่รอดและยั่งยืนในยุค 
New Normal   
ผลกระทบและกลยุทธ์ในการบริหารทางด้านการเงินขององค์กร
ภายหลังสถานการณ์โควิด19  
ปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง : การอย ู ่รอดในว ิถ ีช ีว ิตและ
สิ่งแวดล้อมแบบใหม่ 
เศรษฐกิจไร้เงินสด (Cashless Economy) 
การจัดการการเปลี่่ยนแปลงในยุค Disruption 

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 
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18) 
 
19) 

การสื่อสารในองค์การภายใต้บริบทใหม่และในช่วงเปลี่ยนแปลง 
 
*หัวข้อวิชาเลือก (ผู้เข้าอบรมเลือก 1 ด้านตามความสนใจ)  
(อบรมทีห่้องอบรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 

3 ชั่วโมง 
 

18 ชั่วโมง 

   
 หัวข้อด้านบริหารธุรกิจ (หัวข้อละ 3 ชั่วโมง) 

1) ระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับการตัดสินใจเชิงธุรกิจ  
2) ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี AI และการนำไปใช้ในธุรกิจ 
3) Digital Transformations 
4) Insight into Innovations  
5) From Idea to Actions  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อด้านพัฒนาการเศรษฐกิจ (หัวข้อละ 3 ชั่วโมง) 
1) การวิเคราะห์โครงการ 
2) ความยากจนและการแก้ไขปัญหาของสังคม 
3) หลักประกันทางสังคม 
4) นโยบายการเงิน-การคลัง 
5) การบริหารทางการเงิน และการลงทุน 
6) เศรษฐกิจพอเพียงกับนโยบายภาครัฐ 
 
หวัข้อด้านสถิติประยุกต์ (หัวข้อละ 6 ชั่วโมง) 
    *ผู้เข้าอบรมนำ Notebook สว่นตัวมาอบรม 

1) การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจผ่าน MonsoonSim 
   (กิจกรรมดำเนินธุรกิจจำลอง ผ่าน simulation software) 
2) การใช้ Power BI เพ่ือติดตามข้อมูลในหน่วยธุรกิจ 
    (ยกตัวอย่างการใช้โปรแกรม) 
3)  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในหน่วยธุรกิจ 
     (ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel)   
 
หัวข้อด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (หัวข้อละ 3 ชั่วโมง) 
1) การเสริมพลังชุมชนเพ่ือการพัฒนาในยุค Disruption 
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2) ความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจเพ่ือความอยู่รอดในยุค 
Disruption 
3) ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุค Disruption 
4) การบริหารจัดการท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5) ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ในยุค New Normal 
6) นวัตกรรมทางสังคมในยุค New Normal 
 
หัวข้อด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หัวข้อละ 3 ชั่วโมง) 
1) บทบาทงานทรัพยากรมนุษย์ในยุคความปกติใหม่    
2)การวิเคราะห์องค์การเพ่ือออกแบบระบบงานทรัพยากรมนุษย์  
3) การวางแผนกำลังคนภายใต้บริบทประชากรศาสตร์ยุคใหม่ 
4) การสรรหาและการคัดเลือกกำลังคนในยุคความปกติใหม่  
5) วัฒนธรรมองค์การเเละ Employee Engagement and 
Experiences เพ่ือส่งเสริมการทำงานในยุคความปกติใหม่ 
6) HR Analytics และ Information Security 
 
หัวจากด้านบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (หัวข้อละ 3 ชั่วโมง) 
1) สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการฟื้นฟูหลังโควิด-19 
2) การจัดการขยะสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในยุคโควิด  
3) ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาองค์กรในยุคหลังโควิด-19  
4) เป็นธรรมดาที่เราต้องไหวหวั่น กับวันที่อะไรมันเปลี่ยนไป: เข้าใจ
กฎหมายสาธารณสุขเพ่ือชีวิต New Normal 
5) ความปกติใหม่และกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
6) Smart Cities for Smart People 
 
หัวข้อจากวิทยาลัยนานาชาติ  
1) ธุรกิจการนำเข้าและส่งออกภายหลังสถานการณ์โควิด-19 (3 
ชั่วโมง) 
2) การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนภายใต้ความเสี่ยง การ
ประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ประกอบการตัดสินใจ (Palisade decision 
making tool) (6 ชั่วโมง) 
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20) 
21) 
22) 
23) 
 

3) การประยุกต์กระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
(โดยโปรแกรม SPSS) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล (6 ชั่วโมง) 
4)การวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อลูกค้ากลุ่มธุรกิจขององค์กร  (3 
ชั่วโมง) 
 
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ: Design Thinking Workshop 
การนำเสนอแผนกลยุทธ์ Blueprint Canvas 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
การแนะนำหลักสูตร และชี้แจงรายงาน 

 
 
 
 

 
            
           24 ชัว่โมง 

18 ชั่วโมง 
3 ชั่วโมง 
3 ชั่วโมง 

                                            รวมทั้งสิ้น           126 ชั่วโมง 
  
5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม   

จำนวนขั้นต่ำ 50  คน  
 

6. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม    
  1) ผู้บริหารระดับกลาง ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
2) ต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร  ณ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
3) สามารถใช้อุปกรณ์เพ่ือเข้าสู่ระบบ (Login) โปรแกรม Microsoft teams ในชว่งระยะเวลา

ออนไลน์ของหลักสูตร  

 
7. วิธีการฝึกอบรม   

การบรรยาย  อภิปราย  การฝึกปฏิบัติ  และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์   
 

8. ระยะเวลาการอบรม 

126 ชั่วโมง (21 วัน) 

 
9. วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม 
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-เวลา 09.00-16.00 น.  (สัปดาห์ละ 3-4 วัน)  

-อบรมผ่านโปรแกรม Microsoft teams จำนวน 54 ชัว่โมง 

-อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 72 ชั่วโมง 

  
10. การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม 

ประเมินผลการฝึกอบรม จาก 
1) ผู้เข้าอบรมนำเสนอ Blueprint Canvas ที่สามารถนำไปใช้กับองค์กรของตน 
2) การเข้าร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรม 
 

11. ค่าลงทะเบียนการอบรม 

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 24,000  บาท (  สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1) ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม   
2) ค่า เอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าวัสดุอุปกรณท์ำกิจกรรม เฉพาะในวันที่อบรมที่นิด้า 
3) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อต่อวัน (แบบกล่อง) เฉพาะในวันที่

อบรมที่นิด้า 
4) ค่าห้องที่ใช้ในการฝึกอบรม/ค่าห้อง Design Thinking เฉพาะในวันที่อบรมที่นิด้า 
5) ค่าประกาศนียบัตร และค่าประเมินผล 
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวมค่าที่พัก และค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม 
*วันอบรมท่ีนิด้า: ผู้เข้าอบรมต้องสวมใส่หน้ากากตลอดระยะเวลาการอบรม และทำการตรวจวัด

อุณหภูมิก่อนเข้าอบรม 
  
12. การรับรองผลการฝึกอบรม 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม
ทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรมจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ที ่ได้รับไปปรับใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แผนกลยุทธ์ Blueprint Canvas เพ่ือนำกลับไปใช้กับองค์กรได้จริง 
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 3) ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือผู้บริหารอันจะนำไปสู่การประสานประโยชน์ในการบริหารองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคตจากประสบการณ์ที่ได้ฝึกกิจกรรมร่วมกัน 
 
14.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  14.1 หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์ใจชนก  ภาคอัต  ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา   
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

      โทรศัพท์ 0 2727 3210 
      โทรสาร 0 2375 4720 
  14.2  ผู้บริหารโครงการ  

            นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม  ผู้อำนวยการโครงการ 
   สำนักสิริพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   โทรศัพท์  0 2727 3597 
 
           นางนพวัลย์ สมไกรสีห์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม 
                                      สำนักสิริพัฒนา 
         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
      โทรศัพท์ 0 2727 3231 
 
 

*หมายเหตุ (ในช่วงระยะเวลาอบรมออนไลน์):  
1) การฝึกอบรมที่จัดทำข้ึน ถือเป็นทรัพย์สินและข้อมูลของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สงวน
สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และ
ขอความกรุณาไม่เผยแพร่ ทำซ้ำ และคัดลอกเก็บข้อมูลหลักสูตร โดยไม่ได้รับอนุญาต 
2) โปรดตรวจสอบคณุภาพสัญญาณอินเทอร์เนต็ก่อนเข้าอบรม และโปรดใช้หูฟัง/ไมโครโฟนในการเขา้อบรม 

 


