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โครงการฝึกอบรม 
หลกัสตูร “การบริหารงานอดุมศึกษาระดบัต้น เพื�อการเป็นหวัหน้างานยคุใหม่ ร ุ่นที� (”   

ช�วงที่ 1: วันท่ี 20 - 21 เมษายน 2566: อบรมออนไลน�ผ�านโปรแกรม Zoom  

ช�วงที่ 2: วันท่ี 25 - 28 เมษายน 2566: อบรม ณ ห(องอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
และ ศึกษาดูงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เวลา 9.00 – 16.00น. 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบนับัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร� 

 
1. หลกัการและเหตุผล  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ--9 ที(ยดืเยื;อยาวนานมากว่า 3 ปีไดท้ําใหพ้ฤตกิรรมของ
สงัคมเปลี(ยนแปลงไปในทุกมติ ิทั ;งพฤตกิรรมผูบ้รโิภค พฤตกิรรมการทํางาน รูปแบบการใชช้วีติ การเกดิขึ;น
ของลกัษณะงานใหม่ๆ วฒันธรรมองค์กรแบบใหม่ในการทํางานจากระยะไกล (Remote Working Culture) 
ฯลฯ กบัการแข่งขนัทางธุรกิจที(รุนแรงยิ(งขึ;นที(หนีไม่พ้นการต้องนําเทคโนโลยใีหม่ๆ มาปรบัใช้ (Digital 
transformation) เพื(อปรบัปรุงประสทิธภิาพการทํางานภายในองคก์รและเพื(อมอบประสบการณ์ที(ดขีึ;นใหก้บั
ลูกคา้/ผูใ้ชบ้รกิาร จงึถอืเป็นความทา้ทายที(ทุกองคก์ร รวมไปถงึสถาบนัการศกึษาต่างๆ จะตอ้งปรบัตวัใหอ้ยู่
รอด เท่าทนักบัการเปลี(ยนแปลงที(เกดิขึ;นอย่างรวดเรว็  นํามาซึ(งความต้องการกําลงัคนที(มทีกัษะใหม่ๆ ที(
ตอบโจทยใ์หอ้งคก์รสามารถเดนิหน้าต่อไปได ้ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ทางวิชาการและบุคลากรที(มีคุณภาพ  การ
บรหิารงานอุดมศกึษาให้มคีุณภาพ สอดคล้องกบัพนัธกจิการเป็นผู้นําทางการศกึษา และก้าวทนัทดัเทยีม
สถาบนัการศกึษาอื(น ไม่เพยีงแต่ต้องอาศยัผู้นําองค์กรที(มวีสิยัทศัน์ มคีวามรู้ความสามารถและทกัษะการ
บรหิารแล้ว  แต่ยงัต้องอาศยัผู้บรหิารระดบัต้น หรอื หวัหน้างาน ที(มคีวามรู้ความสามารถและทกัษะการ
บรหิารที(สอดประสานในทศิทางเดยีวกนักบัผู้บรหิารระดบัสูงด้วย  หวัหน้างานจงึถอืเป็นตําแหน่งงานที(มี
ความสําคญัอย่างมากในการกําหนดความสําเรจ็ขององคก์ร มบีทบาทสําคญัในการช่วยขบัเคลื(อนองคก์รให้
ก้าวไปขา้งหน้าได้ เพราะเป็นผู้ประสานในการนํานโยบายของผู้บรหิารจากแผนหลกัขององค์กร (Master 
Plan) มาถ่ายทอดสู่แผนปฏบิตังิาน (Action Plan) ใหแ้ก่ระดบัปฏบิตักิารเพื(อให้บงัเกดิผลในทางปฏิบตั ิ มี
หน้าที(บังคับบัญชา ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพื(อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมาย จงึถอืเป็นตวัแทนของผู้บรหิารทุกระดบัที(ใกล้ชดิกบัพนักงานระดบัปฏิบตัิการ
มากที(สุด มบีทบาทสูงในการควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบตังิานมทีกัษะความรู้ความสามารถ ตั ;งใจทํางาน และมี
ทศันคตทิี(ดต่ีอองค์กร   หวัหน้างานจงึจําเป็นต้องมคีวามรอบรู้ มภีาวะผู้นํา มแีนวคดิและวธิกีารบรหิารที(
ทนัสมยั สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย/ีนวตักรรมเพื(อช่วยการบรหิารงานไดเ้ท่าทนัยุค ตอ้งพฒันาตนเองอยู่
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เสนอเพื(อเตรยีมพรอ้มที(จะกา้วไปสูก่ารเป็นผูบ้รหิารระดบัสูงขึ;นไปที(ดไีดใ้นอนาคต และเพื(อเป็นแรงสาํคญัใน
การขบัเคลื(อนมหาวทิยาลยัไปสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการและการพึ(งพาตนเองไดใ้นระยะยาว

สํานักสริพิฒันา สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสําคญัดงักล่าว จงึไดจ้ดัการ
อบรมโครงการพฒันาศกัยภาพผู้บรหิารงานอุดมศกึษาระดบัต้น หลกัสูตร “ การบริหารงานอ ุดมศึกษา
ระดบัต้น เพื�อการเป็นหวัหน้างานยุคใหม่ ร ุ่นที� (”  ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้ากลุ่มงาน หวัหน้าฝ่าย 
หรอืตําแหน่งที(เทียบเท่า โดยกําหนดให้เนื;อหาการอบรมมคีวามทนัยุคทนัสมยั สามารถตอบสนองได้ทั ;ง
นโยบายของสถาบนั/องคก์ารและความต้องการของผูเ้ขา้อบรม   หลกัสูตรนี;มุ่งเน้นพฒันาชุดทกัษะที(สําคญั
ในการบรหิารงานอุดมศกึษาระดบัต้นเพื(อรบัมอืกบับทบาท/ความคาดหวงัใหม่ๆ ในการเป็นหวัหน้างานยุค
วถิใีหม่ (Next Normal) ที(การทํางานจะไม่กลบัไปเป็นเหมอืนเดมิอกีต่อไป   ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะสามารถ
ปฏบิตังิานไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึ;น มคีวามเป็นมอือาชพี ทราบเทคนิคการบรหิารงานดว้ยเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมเพื(อเพิ(มประสทิธภิาพการทํางานทั ;งแบบออนไลน์ (Online) และแบบปกต ิ(On-site)  รูเ้ทคนิคการ
คิดอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจดัการตนเอง บริหารงาน บริหารคน พร้อมเป็นกําลังสนับสนุนที(มี
คุณภาพเพื(อใหม้หาวทิยาลยัสามารถดํารงอยู่ไดอ้ย่างยั (งยนืต่อไป 

2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื(อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจถงึสภาพการณ์การเปลี(ยนแปลงต่างๆ ในปัจจุบนั ความทา้ทายและ
แนวโน้มทศิทางที(องคก์รจะกา้วไปในอนาคต เพื(อการนํานโยบายของผูบ้รหิารระดบัสงูและ
ระดบักลางมาถ่ายทอดสูก่ารปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพยิ(งขึ;น สอดคลอ้งกบัสถานการณ์  

2.2 เพื(อพฒันาหวัหน้างานใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในบรบิทการบรหิารอุดมศกึษายุคใหม่ และรบัทราบ
ถงึหลกัการคดิและการตดัสนิใจอย่างเป็นระบบ เทคนิคในการบรหิารงานวถิใีหม่อย่างเป็นระบบ 
ทั ;งการบรหิารงาน บรหิารคน บรหิารทรพัยากร บรหิารขอ้มลู ใหม้ปีระสทิธภิาพประสทิธผิล  

2.3 เพื(อสรา้งความตระหนกัรูถ้งึความจําเป็นของเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื(อการบรหิารงานยุคใหม่ 
และทราบถงึเทคนิควธิใีนการบรหิารงาน ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด   

3. ผลที�คาดว่าจะได้รบั 

3.1 ทราบแนวทางในการพฒันาตนเองใหเ้ป็นหวัหน้างานมอือาชพีตามที(องคก์รคาดหวงั และมคีวาม
พรอ้มที(จะเป็นกําลงัสําคญัในการขบัเคลื(อนองคก์รตามนโยบายและกลยุทธข์องมหาวทิยาลยั 

3.2 พฒันาภาวะผูนํ้าที(เขา้ใจในหลกัจติวทิยาการทาํงานของคนในองคก์ร เพื(อสรา้งการยอมรบัจากทั ;ง
ผูบ้รหิาร-ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในแนวดิ(ง (Top-down/Bottom-up)  และการประสานงานกบัเพื(อน
ร่วมงานตําแหน่งเดยีวกนัในแนวราบ (Horizontal)    

3.3 แลกเปลี(ยนเรยีนรูแ้ละสรา้งเครอืขา่ยการบรหิารงาน เพื(อขบัเคลื(อนภารกจิของสถาบนั/หน่วยงาน 
อนัจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกนัในอนาคต 
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4. โครงสร้างหลกัสูตร 
หลกัสูตร “การบรหิารงานอุดมศกึษาระดบัต้น เพื(อการเป็นหวัหน้างานยุคใหม่ รุ่นที( /” ใช้เวลาใน

การอบรม 6 วนั ประกอบดว้ย 10 หวัขอ้วชิา รวม 36 ชั (วโมง  โดยมโีครงสรา้งหลกัสตูร ดงันี; 

1)  การบรหิารคนในยุค Next Normal 3 ชั (วโมง 
2)  การทํางานในยุคดจิทิลั 3 ชั (วโมง 
3)  การกํากบัดแูลขอ้มลูสว่นบุคคลสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัตน้ (PDPA Compliance) 3 ชั (วโมง 
4)  การบรหิารจดัการความขดัแยง้ในองคก์รและทกัษะการเจรจาต่อรอง 3 ชั (วโมง 
5)  ภาษาองักฤษเพื(อการทํางาน (English at Work) 3 ชั (วโมง 
6)  การพฒันาความคดิเชงิระบบ 3 ชั (วโมง 
7)  การวางแผนกลยุทธ:์ แนวทางเชงิประยุกต ์ 3 ชั (วโมง 
8)  การวางแผนและการบรหิารโครงการแบบมสีว่นร่วม 3 ชั (วโมง 
9)  การบริหารข�อมูลชีวิตและงานด�วยเทคนิค BigData  3 ชั (วโมง 
10) การศึกษาดูงานในเขตกรุงเทพมหานคร 6 ชั (วโมง 
11) กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์ 3 ชั (วโมง 
 รวมทั ;งสิ;น 36 ชั (วโมง 

  ( 6 วนั ) 

5. รายละเอียดหวัข้อวิชา 

หวัข้อวิชา ช ั �วโมง 
1. การบริหารคนในยุค Next Normal 3 

 ความเขา้ใจและเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ความแตกต่างดา้น
วฒันธรรม ความแตกต่างของคนยุคต่างๆ  

 เทคนิคการบรหิารคนยุคใหม่และการเขา้ถงึคนแต่ละประเภท เช่น Millennials 
Generation (Gen Y) และ Gen Z 

 การบรหิารทมีงานและสรา้งการมสีว่นร่วม (Engagement) เมื(อตอ้งปฏบิตังิานแบบ 
Hybrid/Remote Work 

 จติวทิยาการบรหิารคนสาํหรบัหวัหน้างานวถิใีหม่เพื(อพฒันาทมีงานใหไ้ดท้ั ;งงานและ
ไดใ้จ 

 ศลิปะการสั (งงาน มอบหมาย ตดิตามงานและประเมนิให้ไดผ้ล  
(Directing, Delegating, Monitoring and Evaluation) และเทคนิควธิเีมื(อตอ้ง
ปฏบิตังิานแบบ Hybrid/ Remote Work 

 การพฒันาทกัษะการเป็นโคช้และการเป็นพี(เลี;ยง (Coaching and Mentoring) 
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หวัข้อวิชา ช ั �วโมง 
 เทคนิคการให ้feedback เชงิบวกเพื(อเสรมิสรา้งกําลงัใจในการพฒันางาน 
 การพฒันาความรู/้ทกัษะของลูกน้องในยุควถิใีหม่ 

2. การทาํงานในยุคดิจิทลั  3 
  Digital Transformation และกรอบความคดิ (Mindset) เพื(อการทาํงานในยุค

ดจิทิลั 
 เครื(องมอืสนบัสนุนการทํางานในยุคดจิทิลั 
 การตระหนกัรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัและเครอืข่ายบนโลกไซเบอร ์

 

3. การกาํกบัดแูลข้อมูลส่วนบุคคลสาํหรบัผ ู้บริหารระดบัต้น (PDPA Compliance) 3 
  ทาํความรูจ้กั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  

 หลกัการกํากบัดแูลขอ้มลูที(ด ี
 การปรบัใชอ้งคค์วามรูก้บัการบรหิารจดัการองคก์รตาม PDPA (สถานการณ์

จาํลองและสนทนากลุ่มย่อย) 

 

4. การบริหารจดัการความขดัแย้งในองคก์รและทกัษะการเจรจาต่อรอง 3 

  วเิคราะหส์าเหตุ/ประเดน็สาํคญัที(ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ 
 หลกัการบรหิารและจดัการความขดัแยง้ 
 การวเิคราะห ์เรยีนรูแ้ละเขา้ใจคู่เจรจาต่อรองจากการฟัง 
 การใชเ้ทคนิคการเล่าเรื(องเพื(อใหไ้ดข้อ้มลูจากคู่เจรจา 
 การนําเอาขอ้มลูจากคู่เจรจามาใชบ้รหิารความขดัเเยง้ 
 เทคนิคการสื(อสารและการโน้มน้าวจูงใจผ่านสื(อออนไลน์เพื(อสรา้งความสมัพนัธ์

อนัด ี
 หลกีเลี(ยงความเขา้ใจผดิ เมื(อตอ้งปฏบิตังิานแบบ Hybrid/ Remote Work 

 

5. ภาษาองักฤษเพื�อการทาํงาน (English at Work) 3 
  การเสรมิสรา้งการสื(อสารภาษาองักฤษที(มปีระสทิธผิล 

 การใชป้ระโยชน์จากความผดิพลาดในการสื(อสารเป็นภาษาองักฤษในที(ทํางาน 
 การเขยีนอเีมลด์ว้ยความมั (นใจ 

 

6. การพฒันาความคิดเชิงระบบ 3 
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หวัข้อวิชา ช ั �วโมง 
  ความหมายของการคดิเชงิระบบ (Systems Thinking) 

 หลกัการคดิอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) 
 เทคนิควธิกีารคดิอย่างเป็นระบบ 
 กจิกรรมการนําหลกัการคดิอย่างเป็นระบบไปประยุกตใ์ชใ้นการวเิคราะหส์าเหตุ

และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 

7. การวางแผนกลยุทธ :์ แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์  3 
  ความสาํคญัของการวางแผน 

 องคป์ระกอบของการวางแผน 
 ความหมายของการวางแผนกลยุทธ ์
 ตวัแบบพื;นฐานของการวางแผนกลยุทธ์ 
 หลกัการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 
 หลกัการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน 
 การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
 การนํากลยุทธไ์ปสูก่ารดาํเนินงาน (Strategy Implementation) 
 กจิกรรมการวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธแ์ปลงนโยบายสูก่ารปฏบิตั ิ

 

8. การวางแผนและการบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วม 3 
  การจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธิ �ระดบัแผนงานและโครงการ 

 กระบวนการและขั ;นตอนในการจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธิ � 
 การจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธิ �ในระดบัต่างๆ 
 การวางแผนและการบรหิารโครงการแบบมสีว่นร่วม 
 แนวคดิเกี(ยวกบัการวางแผนแบบมสีว่นร่วมเชงิตรรกะ (Logical Framework) 
 การวเิคราะหก์ารมสีว่นร่วมของบุคคล/องคก์รที(เกี(ยวขอ้ง 
 การบรหิารโครงการ 
 การตดิตามแบบมุ่งผลสมัฤทธิ �  
 การประเมนิผลโครงการแบบมุ่งผลสมัฤทธิ �   
 ลกัษณะของการประเมนิผลที(มคุีณภาพ                      
 การทําใหร้ะบบการตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิ �ใชไ้ดจ้รงิในองคก์ร 

 

9. การบริหารข�อมูลชีวิตและงานด�วยเทคนิค BigData 3 
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หวัข้อวิชา ช ั �วโมง 
  การจดัการขอ้มลูดว้ยเทคนิค BigData 

 การบรหิารจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่ในที(ทํางาน 
 

 

10. การศึกษาดงูานในเขตกรเุทพมหานคร 6 
  ศกึษาดงูานสํานกังานยุคใหม่ โดยนํานวตักรรมมาใช ้  

11. กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์ 3 

รวมทั \งสิ\น ]^ ช ั �วโมง 
  หมายเหตุ รายละเอียดการอบรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงภายหลังตามความเหมาะสม 
 
6.  จาํนวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  

ขั ;นตํ(า /3 คน   

7. คณุสมบตัิและเงื�อนไขของผ ู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
7.1 เป็นผูม้คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี; 

1) เป็นขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา ดํารงตําแหน่งหวัหน้างาน / หวัหน้าฝ่าย 
หรอืเทยีบเท่า หรอื 

2) เป็นบุคลากรประเภทอื(นที(ดาํรงตําแหน่งซึ(งเทยีบไดก้บัตําแหน่งตามขอ้ (-) หรอื 
3) เป็นข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา หรอืบุคลากรประเภทอื(นที(มคีวามรู้และ

ประสบการณ์เทยีบเคยีงไดก้บัผูด้าํรงตําแหน่งตามขอ้ (-) หรอื 
4) บุคคลทั (วไปที(สนใจ 

7.2 มคีวามตั ;งใจและสามารถเขา้รบัการฝึกอบรมไดต้ลอดหลกัสตูร 

8. วิธ ีการอบรม 
เน้นแลกเปลี�ยนเรียนรู้โดยการบรรยาย / การอภปิราย / การฝึกปฏบัิติ / การถาม-ตอบ 

9. ระยะเวลาการอบรม 
จาํนวน 6 วนั รวมทั ;งสิ;น 3� ชั (วโมง 
ช�วงท่ี 1: วันที ่20 - 21 เมษายน 2566 และช�วงที่ 2: วันที่ 25 - 28 เมษายน 2566 
เวลา 9.00 – 16.00น. 

10. สถานที�ดาํเนินการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom  
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- การฝึกอบรม ณ หอ้งอบรม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- การศกึษาดงูาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

11. เกณฑก์ารประเมินการสาํเรจ็การฝึกอบรม  
1) การวดัระดบัความรูค้วามเขา้ใจรายวชิาของแต่ละบุคคล โดยพจิารณาจาก 

- ผลการทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) 
- ผลการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน (Post-test)  

2) ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมจะต้องเข้ารบัการฝึกอบรม โดยมรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ �. ของ
ระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร 

3) ผู้เข้ารบัการอบรมต้องเข้ารบัการอบรมอย่างสมํ(าเสมอ ต่อเนื(อง ตรงเวลา ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกับวิทยากร ผู้เข้าอบรมท่านอื(น และเจ้าหน้าที(  ทั ;งนี;  เพื(อให้การอบรมเป็นไปอย่าง
ราบรื(น โดยไม่ถอือภสิทิธิ �ใดๆ ทั ;งสิ;น 

4) เขา้ร่วมกจิกรรมครบถว้นตามที(กําหนดไวใ้นหลกัสตูร 

12. วิทยากร 
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒแิละมปีระสบการณ์สูงจากภายในและภายนอกสถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์ 

13. ค่าลงทะเบียนอบรม 
ค่าลงทะเบยีนอบรม  -3,... บาท ต่อคน โดยรวมค่าใชจ่้าย ดงันี;  

1) ค่าสมนาคุณวทิยากร  
2) ค่าจดัทาํเอกสารประกอบการอบรม  
3) ค่าระบบ/โปรแกรม Zoom Meeting Pro สาํหรบัการอบรมออนไลน์ 
4) ค่าหอ้ง อุปกรณ์ และเจา้หน้าที( 
5) ค่าอาหารและเครื(องดื(ม 
6) ค่าจดัทาํใบประกาศนียบตัร  
7) ค่าศกึษาดงูานจาํนวน - วนั 
8) ค่าจดัทาํประเมนิผลความพงึพอใจและแบบทดสอบวดัความรูใ้นหลกัสตูร 
9) ค่าธรรมเนียมสถาบนั 

หมายเหตุ   
- สําหรับข้าราชการสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื(อได้รับอนุมัติจาก

ผูบ้งัคบับญัชา และมสีทิธเิบกิค่าธรรมเนียมจากต้นสงักดัไดต้ามระเบยีบของทางราชการ 
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- ศษิยเ์ก่าสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรแ์นบสาํเนาใบปรญิญาบตัรแนบมาพรอ้มใบสมคัร ท่านจะ
ไดส้ทิธิ �ลด 10%) 

 

14. ข ั \นตอนการสมคัร 

    การสมคัร  ลงทะเบยีน Online ไดท้ี(  www.training.nida.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอยีดการลงทะเบยีน Online ไดท้ี(  
 Line@:   @trainingnida   
 E-Mail:   Trainingnida@gmail.com 
 Facebook:  https://www.facebook.com/trainingnida 
 Tel.   082-790-1952  
 ที(อยู่:   สาํนกัสริพิฒันา             
                      148 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั (น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 


