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โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การบรหิารงานอุดมศึกษาระดบัต้น เพื่อการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่นที่ 2” (Online) 
อบรมออนไลน์ 6 วัน ผ่ำนโปรแกรม Zoom 

อบรมทุกวนัองัคำรและวนัพฤหัสบดีที ่10, 12, 17, 19, 24 และ 26 มกรำคม 2566    
เวลำ 9.00 – 16.00น. 

จัดโดย ส ำนักสิริพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล  

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ที่ยืดเยื้อยำวนำนมำกว่ำสองปีได้ท ำให้พฤติกรรมของสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติ ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมกำรท ำงำน รูปแบบกำรใช้ชีวิต กำรเกิดขึ้นของลักษณะ
งำนใหม่ๆ วัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ในกำรท ำงำนจำกระยะไกล (Remote Working Culture) ฯลฯ กอปรกับ
กำรแข่งขันทำงธุรกิจที่รุนแรงยิ่งขึ้นที่หนีไม่พ้นกำรต้องน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำปรับใช้ (Digital transformation) 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนภำยในองค์กรและเพ่ือมอบประสบกำรณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำร จึงถือ
เป็นควำมท้ำทำยที่ทุกองค์กร รวมไปถึงสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ จะต้องปรับตัวให้อยู่รอด เท่ำทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว  น ำมำซึ่งควำมต้องกำรก ำลังคนที่มีทักษะใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ให้มหำวิทยำลัย
สำมำรถเดินหน้ำต่อไปได ้ 

สถำบันอุดมศึกษำถือเป็นแหล่งรวมขององค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรและบุคลำกรที่มีคุณภำพ  กำรบริหำรงำน
อุดมศึกษำให้มีคุณภำพ สอดคล้องกับพันธกิจกำรเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำ และก้ำวทันทัดเทียมสถำบันกำรศึกษำอ่ืน 
ไม่เพียงแต่ต้องอำศัยผู้น ำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะกำรบริหำรแล้ว  แต่ยังต้องอำศัย
ผู้บริหำรระดับต้น หรือ หัวหน้ำงำน ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะกำรบริหำรที่สอดประสำนในทิศทำง
เดียวกันกับผู้บริหำรระดับสูงด้วย  หัวหน้ำงำนจึงถือเป็นต ำแหน่งงำนที่มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรก ำหนด
ควำมส ำเร็จขององค์กร มีบทบำทส ำคัญในกำรช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำได้ เพรำะเป็นผู้ประสำนใน
กำรน ำนโยบำยของผู้บริหำรจำกแผนหลักขององค์กร (Master Plan) มำถ่ำยทอดสู่แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) 
ให้แก่ระดับปฏิบัติกำรเพ่ือให้บังเกิดผลในทำงปฏิบัติ  มีหน้ำที่บังคับบัญชำ ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม และ
แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย จึงถือเป็นตัวแทนของผู้บริหำรทุกระดับที่ใกล้ชิด
กับพนักงำนระดับปฏิบัติกำรมำกที่สุด มีบทบำทสูงในกำรควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงำนมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ตั้งใจท ำงำน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร   ในขณะที่หัวหน้ำงำนเองก็ต้องรับผิดชอบทั้งเป้ำหมำยของตนเอง 
(Individual KPIs) และเป้ำหมำยของทีมงำนด้วย  หัวหน้ำงำนจึงจ ำเป็นต้องมีควำมรอบรู้ มีภำวะผู้น ำ มีแนวคิด
และวิธีกำรบริหำรที่ทันสมัย สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือช่วยกำรบริหำรงำนได้เท่ำทันยุค ต้อง
พัฒนำตนเองอยู่เสนอเพ่ือเตรียมพร้อมที่จะก้ำวไปสู่กำรเป็นผู้บริหำรระดับสูงขึ้นไปที่ ดีได้ในอนำคต และเพ่ือเป็น
แรงส ำคัญในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและกำรพ่ึงพำตนเองได้ในระยะยำว
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ส ำนักสิริพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงได้จัดกำรอบรม
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรงำนอุดมศึกษำระดับต้น หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น เพื่อการ
เป็นหัวหน้างานยุคใหม่” ให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มงำน หัวหน้ำฝ่ำย หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ โดย
ก ำหนดให้เนื้อหำกำรอบรมมีควำมทันยุคทันสมัย สำมำรถตอบสนองได้ทั้งนโยบำยของสถำบัน/องค์กำรและควำม
ต้องกำรของผู้เข้ำอบรม   หลักสูตรนี้มุ่งเน้นพัฒนำชุดทักษะที่ส ำคัญในกำรบริหำรงำนอุดมศึกษำระดับต้นเพ่ือ
รับมือกับบทบำท/ควำมคำดหวังใหม่ๆ  ในกำรเป็นหัวหน้ำงำนยุควิถีใหม่ (Next Normal) ที่กำรท ำงำนจะไม่กลับไป
เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป   ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมจะสำมำรถปฏิบัติงำนได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น มีควำมเป็นมืออำชีพ 
ทรำบเทคนิคกำรบริหำรงำนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนทั้งแบบออนไลน์ 
(Online) และแบบปกติ (On-site)  รู้เทคนิคกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถบริหำรจัดกำรตนเอง บริหำรงำน 
บริหำรคน บริหำรเวลำและเป็นผู้น ำที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมเป็นก ำลังสนับสนุนที่มีคุณภำพเพ่ือให้
มหำวิทยำลัยสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงสภำพกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ในปัจจุบัน ควำมท้ำทำยและแนวโน้ม
ทิศทำงทีอ่งค์กรจะก้ำวไปในอนำคต เพื่อกำรน ำนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงและระดับกลำงมำ
ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสถำนกำรณ์  

2.2 เพ่ือพัฒนำหัวหน้ำงำนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทกำรบริหำรอุดมศึกษำยุคใหม ่และรับทรำบถึง
หลักกำรคิดและกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ เทคนิคในกำรบริหำรงำนวิถใีหม่อย่ำงเป็นระบบ ทั้งกำร
บริหำรงำน บริหำรคน บริหำรทรัพยำกร บริหำรข้อมูล และบริหำรเวลำให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผล  

2.3 เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมจ ำเป็นในกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือกำรบริหำรงำนยุคใหม่ 
และทรำบถึงเทคนิควิธีในกำรบริหำรงำนและติดตำมงำนเมื่อต้องปฏิบัติงำนในรูปแบบ Hybrid หรือ 
Remote work ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด   

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1 ทรำบแนวทำงในกำรพัฒนำตนเองให้เป็นหัวหน้ำงำนมืออำชีพตำมท่ีองค์กรคำดหวัง เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมพร้อมที่จะเป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรตำมนโยบำย
และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 

3.2 พัฒนำภำวะผู้น ำที่เข้ำใจในหลักจิตวิทยำกำรท ำงำนของคนในองค์กร เพ่ือสร้ำงกำรยอมรับจำกทั้ง
ผู้บริหำร-ผู้ใต้บังคับบัญชำในแนวดิ่ง (Top-down/Bottom-up)  และกำรประสำนงำนกับเพ่ือน
ร่วมงำนต ำแหน่งเดียวกันในแนวรำบ (Horizontal)    

3.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรงำน เพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจของสถำบัน/หน่วยงำน อัน
จะเป็นประโยชน์ในกำรประสำนงำนระหว่ำงกันในอนำคต 
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4. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตร “กำรบริหำรงำนอุดมศึกษำระดับต้น เพ่ือกำรเป็นหัวหน้ำงำนยุคใหม่ รุ่นที่ 2” ใช้เวลำในกำร

อบรม 6 วัน ประกอบด้วย 10 หัวข้อวิชำ รวม 36 ชั่วโมง  โดยมีโครงสร้ำงหลักสูตร ดังนี้ 

1)  กำรบริหำรคนในยุค Next Normal 3 ชั่วโมง 
2)  กำรท ำงำนสู่ยุคดิจิทัล 3 ชั่วโมง 
3)  กำรก ำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับผู้บริหำรระดับต้น (PDPA Compliance) 3 ชั่วโมง 
4)  กำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้งในองค์กรและทักษะกำรเจรจำต่อรอง 3 ชั่วโมง 
5)  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรงำน (English at Work) 6 ชั่วโมง 
6)  กำรพัฒนำควำมคิดเชิงระบบ 3 ชั่วโมง 
7)  กำรวำงแผนกลยุทธ์: แนวคิดและแนวทำงเชิงประยุกต์ 3 ชั่วโมง 
8)  กำรวำงแผนและกำรบริหำรโครงกำรแบบมีส่วนร่วมตำมมำตรฐำนสำกล 6 ชั่วโมง 
9)  ธรรมำภิบำลเพื่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 3 ชั่วโมง 
10)  กำรบริหำรงำนโดยยึดหลัก Bio – Circular – Green Economy (BCG Model) 3 ชั่วโมง 
 รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง 

  ( 6 วัน ) 

5. รายละเอียดหัวข้อวิชา 

หัวข้อวิชา ชั่วโมง 
1. การบริหารคนในยุค Next Normal 3 

  ควำมเข้ำใจและเคำรพในควำมแตกต่ำงของแต่ละบุคคล ควำมแตกต่ำงด้ำนวัฒนธรรม 
ควำมแตกต่ำงของคนยุคต่ำงๆ  

 เทคนิคกำรบริหำรคนยุคใหม่และกำรเข้ำถึงคนแต่ละประเภท เช่น Millennials 
Generation (Gen Y) และ Gen Z 

 กำรบริหำรทีมงำนและสร้ำงกำรมีส่วนร่วม (Engagement) เมื่อต้องปฏิบัติงำนแบบ 
Hybrid/Remote Work 

 จิตวิทยำกำรบริหำรคนส ำหรับหัวหน้ำงำนวิถีใหม่เพ่ือพัฒนำทีมงำนให้ได้ทั้งงำนและได้ใจ 
 ศิลปะกำรสั่งงำน มอบหมำย ติดตำมงำนและประเมินให้ได้ผล  

(Directing, Delegating, Monitoring and Evaluation) และเทคนิควิธีเมื่อต้อง
ปฏิบัติงำนแบบ Hybrid/ Remote Work 

 กำรพัฒนำทักษะกำรเป็นโค้ชและกำรเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
 เทคนิคกำรให้ feedback เชิงบวกเพ่ือเสริมสร้ำงก ำลังใจในกำรพัฒนำงำน 
 กำรพัฒนำควำมรู้/ทักษะของลูกน้องในยุควิถีใหม่ 

 

2. การท างานในยุคดิจิทัล  3 
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หัวข้อวิชา ชั่วโมง 
  Digital Transformation และกรอบควำมคิด (Mindset) เพ่ือกำรท ำงำนในยุคดิจิทัล 

 ควำมส ำคัญของข้อมูลและมุมมองกำรน ำข้อมูลมำใช้ 
 เครื่องมือสนับสนุนกำรท ำงำนในยุคดิจิทัล 
 กำรตระหนักรู้ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ำยบนโลกไซเบอร์ 

 

3. การก ากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้บริหารระดับต้น (PDPA Compliance) 3 
  ท ำควำมรู้จัก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 หลักกำรก ำกับดูแลข้อมูลที่ดี 
 กำรปรับใช้องค์ควำมรู้กับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำม PDPA (สถำนกำรณ์จ ำลอง

และสนทนำกลุ่มย่อย) 

 

4. การบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์กรและทักษะการเจรจาต่อรอง 3 

  วิเครำะห์สำเหตุ/ประเด็นส ำคัญที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง 
 หลักกำรบริหำรและจัดกำรควำมขัดแย้ง 
 กำรวิเครำะห์ เรียนรู้และเข้ำใจคู่เจรจำต่อรองจำกกำรฟัง 
 กำรใช้เทคนิคกำรเล่ำเรื่องเพ่ือให้ได้ข้อมูลจำกคู่เจรจำ 
 กำรน ำเอำข้อมูลจำกคู่เจรจำมำใช้บริหำรควำมขัดเเย้ง 
 เทคนิคกำรสื่อสำรและกำรโน้มน้ำวจูงใจผ่ำนสื่อออนไลน์เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี 
 หลีกเลี่ยงควำมเข้ำใจผิด เมื่อต้องปฏิบัติงำนแบบ Hybrid/ Remote Work 

 

5. ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน (English at Work) 6 

  กำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม 
 กำรเสริมสร้ำงกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษที่มีประสิทธิผล 
 กำรใช้ประโยชน์จำกควำมผิดพลำดในกำรสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษในที่ท ำงำน 
 กำรเขียนอีเมล์ด้วยควำมมั่นใจ 

 

6. การพัฒนาความคิดเชิงระบบ 3 

  ควำมหมำยของกำรคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 
 หลักกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ (Systematic Thinking) 
 เทคนิควิธีกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 
 กำรน ำหลักกำรคิดอย่ำงเป็นระบบไปประยุกต์ใช้ในกำรวิเครำะห์สำเหตุและหำแนว

ทำงแก้ไขปัญหำ 

 

7. การวางแผนกลยุทธ์: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์  3 
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หัวข้อวิชา ชั่วโมง 
  ควำมส ำคัญของกำรวำงแผน 

 องค์ประกอบของกำรวำงแผน 
 ควำมหมำยของกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
 ตัวแบบพ้ืนฐำนของกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
 หลักกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 หลักกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 กำรก ำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
 กำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรด ำเนินงำน (Strategy Implementation) 
 กรณีศึกษำกำรวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์ 

 

8. การวางแผนและการบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานสากล 6 

  กำรจัดกำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ระดับแผนงำนและโครงกำร 
 กระบวนกำรและข้ันตอนในกำรจัดกำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 กำรจัดกำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับต่ำงๆ 
 กำรวำงแผนและกำรบริหำรโครงกำรแบบมีส่วนร่วม 
 แนวคิดเกี่ยวกับกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วมเชิงตรรกะ (Logical Framework) 
 กำรวิเครำะห์กำรมีส่วนร่วมของบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 กำรจัดท ำแผนหลัก 
 กำรบริหำรโครงกำร 
 กำรติดตำมแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 กรณีศึกษำ : กำรติดตำมแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมแนวทำงเยอรมัน สหรัฐ ออสเตรเลีย 
 กำรประเมินผลโครงกำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   
 กรณีศึกษำ : กำรประเมินผลตำมแนวทำงของธนำคำรโลก 
 ลักษณะของกำรประเมินผลที่มีคุณภำพ                      
 กำรท ำให้ระบบกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ใช้ได้จริงในองค์กร 

 

 

9. ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 3 
  ควำมหมำยของค ำว่ำคุณธรรมจริยธรรม 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
 หลักกำรของผู้น ำที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ตัวอย่ำงของนโยบำยจริยธรรมของมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ 

 

10. การบริหารงานโดยยึดหลัก Bio – Circular – Green Economy (BCG Model) 3 
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หัวข้อวิชา ชั่วโมง 
  ควำมหมำยของกำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

)Bio – Circular – Green Economy : BCG Model) ซึ่งถือเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและเป็นวำระแห่งชำติ 

 แนวทำงกำรพิจำรณำก ำหนดและด ำเนินแผนงำน/โครงกำร เพ่ือขับเคลื่อน BCG ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและยั่งยืน 

 

รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง 
  หมายเหตุ รายละเอียดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังตามความเหมาะสม 

6.  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ขั้นต่ ำ 25 คน   

7. คุณสมบัตแิละเงื่อนไขของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนหรือเจ้ำหน้ำสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำ
งำน / หัวหน้ำฝ่ำย หรือเทียบเท่ำ หรือ 

2) เป็นบุคลำกรประเภทอ่ืนที่ด ำรงต ำแหน่งซึ่งเทียบได้กับต ำแหน่งตำมข้อ )1  (หรือ  
3) เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ หรือบุคลำกรประเภทอ่ืนที่มีควำมรู้และ

ประสบกำรณ์เทียบเคียงได้กับผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมข้อ )1( หรอื 
4) บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

7.2 มีควำมตั้งใจและสำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 

8. วิธีการอบรม 
กำรฝึกอบรมออนไลน์ ผ่ำนระบบโปรแกรม Zoom  
เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกำรบรรยำย / กำรอภิปรำย / กำรฝึกปฏิบัติ / กำรถำม -ตอบ   
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9. ระยะเวลาการอบรม 
จ ำนวน 6 วัน รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง 
อบรมทุกวนัองัคำรและพฤหัสบดี   
วันที ่10, 12, 17, 19, 24 และ 26 มกรำคม 2566    
เวลำ 9.00 – 16.00น. 

10. สถานที่ด าเนินการฝึกอบรม 
  กำรฝึกอบรมออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Zoom 

11. เกณฑ์การประเมินการส าเร็จการฝึกอบรม  
1) กำรวัดระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจรำยวิชำของแต่ละบุคคล โดยพิจำรณำจำก 

- ผลกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
- ผลกำรท ำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  

2) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องเข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 ของ
ระยะเวลำกำรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

3) ผู้เข้ำรับกำรอบรมต้องเข้ำรับกำรอบรมอย่ำงสม่ ำเสมอ ต่อเนื่อง ตรงเวลำ ตลอดจนให้ควำมร่วมมือกับ
วิทยำกร ผู้เข้ำอบรมท่ำนอ่ืน และเจ้ำหน้ำที่  ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรอบรมเป็นไปอย่ำงรำบรื่น โดยไม่ถือ
อภิสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

4) เข้ำร่วมกิจกรรมและส่งงำนครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร 

12. วิทยากร 
คณำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบกำรณ์สูงจำกภำยในและภำยนอกสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  

13. ค่าลงทะเบียนอบรม 
ค่ำลงทะเบียนอบรม  9,600 บำท ต่อคน โดยรวมค่ำใช้จ่ำย ดังนี้  

1) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  
2) ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม (e-materials) 
3) ค่ำระบบ/โปรแกรม Zoom Meeting Pro ส ำหรับกำรอบรมออนไลน์ 
4) ค่ำห้อง อุปกรณ์ และเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยท ำออนไลน์ 
5) ค่ำจัดท ำและน ำส่งใบประกำศนียบัตร  
6) ค่ำจัดท ำประเมินผลควำมพึงพอใจและแบบทดสอบวัดควำมรู้ในหลักสูตร 
7) ค่ำธรรมเนียมสถำบัน 

 
 
หมำยเหตุ   
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- ส ำหรับข้ำรำชกำรสำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลำ เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ และ
มีสิทธิเบิกค่ำธรรมเนียมจำกต้นสังกัดได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

14. ขั้นตอนการสมัคร 

    การสมัคร  ลงทะเบียน Online ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถำมรำยละเอียดกำรลงทะเบียน Online ได้ที่  
 Line@:   @trainingnida   
 E-Mail:   Trainingnida@gmail.com 
 Facebook:  https://www.facebook.com/trainingnida 
 Tel.   082-790-1952  
 ที่อยู่:   ส ำนักสิริพัฒนำ อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี ชั้น 14 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  

http://www.training.nida.ac.th/
mailto:Trainingnida@gmail.com

