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โครงการฝึกอบรม  

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ONLINE) รุ่นที่ ๒ 
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

(อบรมเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์) 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(ผ่านโปรแกรม ZOOM) 

---------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารการพัฒนาประเทศมีหลากหลายปัจจัยที่ต้องขับเคลื่อนและดำเนินการร่วมกัน ทั้งนี้
ปัจจัยที ่สำคัญประการหนึ่งคือปัจจัยด้านการศึกษา ซึ ่งถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ ่งในการสร้างพลัง          
ในการพัฒนา โดยเฉพาะการศึกษาขั ้นสูงในสถาบันอุดมศึกษาที ่ต ้องผลิตบัณฑิต อันเป็นทรัพยากร               
ที ่ม ีความสำค ัญของชาต ิ  เพ ื ่อออกไปร ับใช ้ส ังคมอย ่างเต ็มภาคภ ูม ิ  ไม ่สามารถปฏ ิเสธได้ ว ่าใน
กระบวนการดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุค 
transformation ในปัจจุบันนั ้น ก็จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที ่มีความเปลี ่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะต้อง
พิจารณาให้เกิดความเข้าใจ อาทิ นโยบายของประเทศ สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
สภาพแวดล้อม โรคภัยไข้เจ ็บ ตลอดจนนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ เปลี ่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด จึง
จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที ่เกิดขึ้นอันจะนำไปสู่การกำหนด
กลยุทธ์ที ่เหมาะสมขององค์กรในอนาคต   โดยมีกระบวนการพัฒนางานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพื่อให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ผู้บริหารในองค์กรยุคใหม่นั้น จำเป็นที่จะต้อง
เพิ ่มพูนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์อยู ่ตลอดเวลา การมีความคิดสร้างสรรค์  รวมทั ้งสามารถ
บริหารงานในองค์กรที่มีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา       ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีแนวคิด 
วิธีการบริหารที่ทันสมัย รอบรู้ทันนวัตกรรมในปัจจุบัน สามารถวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจที่จะ
ดำเนินงานอย่างมุ ่งมั ่น เพื ่อเตรียมพร้อมที ่จะก้าวไปสู ่การเป็นผู ้บริหารที ่มีผล การปฏิบัติงานที ่เป็นเลิศ 
และตอบสนองต่อ เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ ในอนาคตไดต้่อไป จากความสำคัญดังกล ่าวข้างต ้น สำนักส ิร ิพ ัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ จึง
เห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยขึ้น โดยใช้ชื ่อหลักสูตรว่า “หลักสูตร การ
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ONLINE) รุ ่นที่ ๑” ให้แก่ผู ้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี คณบดี 
ผู ้อำนวยการสำนัก หรือบุคคลที ่คาดว่าจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น อันเป็นบุคลากรหลัก  ที ่มี
ความสำคัญในการเป็นผู้นำในการบริหารและการพัฒนาสถาบันการศึกษาไปสู่การบรรลุสัมฤทธิ์ผลตาม
ภารกิจ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การเพิ่มพูนความรู ้ และทักษะทางการบริหารองค์กร รวมทั้งมี
เคร ือข่ายความร ่วมมือ ที ่ เอ ื ้ออำนวยต่อการบร ิหารและการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา และจะเกิด
แรงผลักดัน อีกท้ังยังพร้อมที่จะก้าวไปสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน  
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๒. วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑ เพื ่อให้มีการแลกเปลี ่ยนและเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับการ

วิเคราะห์ความท้าทายในบริบทของการอุดมศึกษา แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการบริหารโดยทั่วไป

และการบริหารกิจการของหน่วยงาน 

      ๒.๒ เพื ่อให้มีการสำรวจและวิเคราะห์ตนเองและหน่วยงานที ่รั บผิดชอบในด้านการบริหารและ

กำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานต่อไปในอนาคต 

      ๒.๓ เพื ่อเสริมสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู ้บริหารที ่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

 

๓. โครงสร้างหลักสูตร 
การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ONLINE) รุ่นที่ ๑ ใช้เวลาในการ

อบรมรวม ๓๖ ชั่วโมง ประกอบด้วย ๑๑ หัวข้อวิชา การเสวนา ๓ ชั่วโมง และกิจกรรมสัมพันธ์ ๓ ชั่วโมง 
 

๔. รายละเอียดหัวข้อวิชา 
     ๔.๑ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในปัจจุบัน 

๔.๒ กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย               
    ๔.๓  การวางแผนกลยุทธ์อนาคตด้วย Foresight  
    ๔.๔  การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN 
Quality   
           Assurance - AUN-QA) 
    ๔.๕  Design Thinking เพื่อการบริหารสถาบันการศึกษา 
    ๔.๖  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
    ๔.๗  การบริหารงบประมาณสถาบันการศึกษา 
    ๔.๘  การพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 
    ๔.๙  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 
   ๔.๑๐  เทคโนโลยีการเรียนรู้รูปแบบใหม่สำหรับโลกอนาคต 
   ๔.๑๑ อนาคตการศึกษาไทยหลัง Pandamic 
    ๔.๑๒  เสวนา หัวข้อ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารสถาบันการศึกษาใน
ปัจจุบัน 
 ๔.๑๓  กิจกรรมสัมพันธ์ 

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 
๓ ชั่วโมง 

 
๕. วิธีการฝึกอบรม 

• เรียนรู้โดยการศึกษาเอกสาร / การบรรยาย / การเสวนา / การฝึกปฏิบัติกลุ่ม 
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๖. กลุ่มเป้าหมาย 
    ๖.๑ ผู้บริหารระดับ รองอธิการบดี คณบดี หรือผู้อำนวยการสำนัก จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
    ๖.๒ ผู้ที่คาดว่าจะดำรงตำแหน่งตามข้อ ๖.๑ 
 
๗. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 

• ผู้บริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
• ผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
• จำนวนขั้นต่ำประมาณ ๒๐ ท่าน 

 
๘. ค่าลงทะเบียน 

• ๑๓,๕๐๐.- บาท ต่อคน 
จะรวมค่าใช้จ่าย :- ๑) ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่  ๒) ค่าใบประกาศนียบัตรและค่า
ไปรษณีย์  ๓) ค่าสรุปประเมินผลความพึงพอใจการจัดอบรม ๔) ค่าธรรมเนียมสถาบัน ๕) ค่า
โปรแกรมและอุปกรณ์ออนไลน์ที่ใช้ในการจัดอบรม  

• สำหร ับข ้าราชการเข ้าร ับการอบรมได ้โดยไม ่ถ ือเป็ นว ันลาเม ื ่อได ้ร ับอน ุม ัต ิจาก
ผู้บังคับบัญชาและมีสิทธิ 

เบิกค่าธรรมเนียมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ 
 

 
๙. สถานทีอ่บรม 

• อบรม ผ่านโปรแกรม ZOOM 
 

๑๐. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
• จำนวน ๔๒ ชั่วโมง  
• จำนวน ๗ วัน 

 
๑๑. การรับรองผลการฝึกอบรม 

• ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด และเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่หลักสูตรกำหนด จึง
จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
*ผู ้ เข ้าร ับการอบรมจะต้องเปิดกล้องตลอดการอบรม และเข ้าร ่วมกิจกรรมในการอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ 
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๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ และวิธีการต่าง ๆ  ไปปรับใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำยุค

ใหม่ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์การ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเปลี ่ยนแปลงในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป 
 

๑๓. วิทยากรในหลักสูตร 
• คณาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะสาขาทั ้งภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์  
 

๑๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ๑๔.๑ หัวหน้าโครงการ 

ศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ  ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา   
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

      โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๐ 
      โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๗๒๐ 
  ๑๔.๒  ผู้บริหารโครงการ 

 นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม  ผู้จัดการโครงการฝึกอบรม 
   สำนักสิริพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   โทรศัพท์  ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗ 
 
  นางนพวัลย์ สมไกรสีห์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม 
                  สำนักสิริพัฒนา 
         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
      โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑ 
 
 
 
 
 

 


