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 การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่และความส าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 (2560 -2564)และ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ การที่องค์กรจะบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น บุคลากรทุกภาคส่วนที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการซึ่งถือได้ว่า
บุคลากรเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและส าคัญยิ่งส าหรับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
องค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะส่งผลต่อ
การพัฒนาการกีฬาของชาติและภารกิจต่างๆให้ประสบความส าเร็จดังที่ระบุไว้ความว่า “ พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ เพ่ือสร้างความสุขให้กับสังคมและส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ”ดังนั้นจึงจ าเป็นยิ่งที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นพลังที่ส าคัญส าหรับการด าเนินการ
บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่12 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปีที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนทีส่ าคัญส าหรับการน าประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 
4.0”อันจะน ามาซึ่งความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนของประเทศสืบไป 
 หลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง”เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากวิสัยทัศน์พันธกิจ
ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารจัดการของการกีฬาแห่งประเทศไทยในมิติต่างๆ เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะผู้ทีร่ับผิดชอบทางด้านการบริหารจัดการตามภาระงานในระดับต่างๆ ภายใต้โครงการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และน านวัตกรรมใหม่ไปประยุกต์ ใช้ส าหรับการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรและการกีฬาของชาติ ซึ่ง
จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืนสืบไป 
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย 
หลักสูตร 

“นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง” 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โลกในศตวรรษท่ี21เป็นยุคของโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อปรากการณ์อันน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วท าให้ผู้คนในสังคมตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงมีการเตรียมความพร้อมและปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความพร้อมและ
สามารถเข้าสู่การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการตื่นตัวและส่งเสริมการพัฒนาในมิติต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับรัฐบาลได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579)โดยก าหนดวิสัยทัศน์
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมียุทธศาสตร์ 6 ด้านประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับความสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของประเทศชาติในด้านนวัตกรรมส าหรับไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2660 -
2564) ที่มีกรอบแนวคิดและหลักการส าหรับการวางแผนที่มีการน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ที่ส าคัญโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ ประกอบกับ
ปัจจุบันกีฬาเป็นศาสตร์ที่มีบทบาทส าคัญซ่ึงทั่วโลกให้การยอมรับและน ามาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่างๆ ด้วยความส าคัญดังกล่าวประเทศไทยจึงก าหนดทิศทางอนาคตการพัฒนา
ด้วยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.
2560-2562)  การน าแผนพัฒนาฯและยุทธศาสตร์ทางการกีฬามาเป็นพลังขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่
ที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีแห่งอนาคตจึงมีความ
จ าเป็นที่บุคลากรในทุกภาคส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรหรือทุนมนุษย์ที่มี
ความส าคัญ ในการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางด้านการบริหารจัดการองค์กรในมิติต่างๆให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ภารกิจและอ านาจหน้าที่รวมทั้งการปฏิบัติงานให้การบริการสาธารณะเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยการฝึกอบรมให้มีความรู้
ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ หน้าที่ที่ครอบคลุมทั้งในระดับนโยบายของรัฐบาลนโยบาย
ระดับองค์กรที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า
ในการด าเนินงาน สามารถน าองค์ความรู้ ประสบการณ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมใหม่
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21บนสภาวะของภัยและการ
แข่งขันที่นับวันจะสูงยิ่ง 



ด้วยความส าคัญดังกล่าวฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์นวัตกรรม
การพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงพัฒนาหลักสูตรส าหรับการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการยกระดับการบริหารการจัดการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ด้วยหลักสูตร “นวัตกรรมการการบริหารจัดการองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง ”เพ่ือเสริมสร้างโลกทัศน์ องค์
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และนวัตกรรมใหมใ่ห้กับบุคลากรในระดับต่างๆซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อน
การพัฒนาการกีฬาของชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบไป 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถผนึกพลัง

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรฐานสากล 
2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ

น าไปสู่การบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

2.3 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของบุคลากรส าหรับการบริหารจัดการ มีจิตอาสาและ
รับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. ลักษณะของเนื้อหาหลักสูตร 
             เนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาและยกระดับองค์กรที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการกีฬาและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างเป็นระบบด้วย 1)การเรียนรู้ด้วยตนเอง  2)การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  3)การพัฒนานวัตกรรม
ความรู้ และ  4)การน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนากระบวนทัศน์ ค่านิยม สมรรถนะในการ
บริหารจัดการยุคใหม่ ตลอดจนทักษะหรือภาวะผู้น าในการบริหารจัดการเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและบริบทไทยแลนด์ 4.0 
 
4. ปรัชญา 
เป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับต่างๆให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธา
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนผู้มาขอรับบริการเพ่ือให้ มีวิสัยทัศน์ร่วมและสมรรถนะทางการ
บริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถน าองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์แบบ 360 องศา พัฒนาเป็นเครือข่ายระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรด้วยกันภายใต้
จติส านึกแห่งภราดรภาพ เสรีภาพและคุณภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสาธารณะโดยทั่วหน้า 
 
 
 
 
 



 
 
5. แนวคิด 

การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการพัฒนาและยกระดับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นบทบาทหน้าที่หรือภารกิจที่ส าคัญของ
บุคลากรทุกภาคส่วนที่จะมีส่วนร่วมในการบริหรจัดการดังนั้นหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่
การเปลี่ยนแปลง”จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังความร่วมมือของบุคลากรจากทุกภาคส่วน
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการบริหารจัดการ ที่
สะท้อนถึงภาวะของการมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมในการผนึกก าลังขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนา
องค์กร สังคมและประเทศให้บรรลุตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12/ยุทธศาสตร์
ชาติ20 ปี/แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6บนหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิต
อาสาสามารถพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
6. หลักสูตรและหัวข้อวิชาในการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง" ประกอบด้วย  
- การฟังบรรยาย 1 หมวด6รายวิชา            รวม  18   ชั่วโมง 
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    รวม   9    ชั่วโมง 
- การจัดท าและน าเสนองานส่วนบุคคลหรืองานกลุ่ม รวม   6    ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น                33   ชั่วโมง 
 หมวด  วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
  นวัตกรรมการบริหารจัดการเป็นหัวใจหรือกลยุทธ์ที่มีความส าคัญส าหรับการน าไปสู่เป้าหมาย
แห่งความส าเร็จในการยกระดับองค์กรเพ่ือรองรับการการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆจึงจ าเป็นที่
จะต้องอาศัยการวางแผนกลยุทธ์ การสร้างและปรับใช้นวัตกรรมใหม่เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับบริบทในการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0  
 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทของตนเองในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและแนวนโยบายขององค์กรทั้งในช่วงภาวะปกติและภาวะวิกฤตทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

2. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์และวางพัฒนาแผนกลยุทธ์ส าหรับการบริหาร
จัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโลกทัศน์ มีองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการอย่างลึกซึ้ง 
มีความทันสมัยโดยครอบคลุมประเด็นของการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล 

 



 
ขอบเขตการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการบริหารจัดการตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ  นโยบาย และแผนพัฒนาฯที่
เกี่ยวข้องตามกรอบของพันธกิจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ 
 
รายวิชา 

1. ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการองค์กร 
2. การวิเคราะห์และการวางแผนกยุทธ์ 
3. นวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพองค์กร4.0 
4. การสร้างพลังร่วมในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

          5.   นวัตกรรมการสื่อสารและการให้การบริการ 
          6.   สมรรถนะการพัฒนาตนและเทคโนโลยีส าหรับการจัดการองค์กร 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

- ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการองค์กร 
  ศึกษาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดการก ากับกิจการที่ดี แนวปฏิบัติและ
เทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมสาระในภาพรวมและเฉพาะในบางเรื่องที่มีความส าคัญ  การมี
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบความโปร่งใส ความคุ้มทุน การมีส่วนร่วม การบริหารกิจการ
บ้านเมืองร่วมสมัย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการองค์กร และกรณีศึกษา 

- การวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์ 
 หลักการและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์  ความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์ 
ทิศทางแนวโน้มการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรยุคใหม่ กระบวนการวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์
องค์กร การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และกรณีศึกษา 

- นวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพองค์กร 4.0 
 หลักการและแนวคิดการจัดการคุณภาพ ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการคุณภาพ
องค์กร ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการวางแผนและการบริหาร
โครงการ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกรณีศึกษา 
 -    การสร้างพลังร่วมในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
      การสร้างทีมงาน ความส าคัญและประโยชน์ของทีมงานส าหรับการบริหารจัดการองค์กร กล
ยุทธ์และกระบวนการท างานเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ นวัตกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการคิดเชิง
บวก การสร้างแรงจูงใจและจิตส านึกแห่งบรรยากาศของการท างาน การตัดสินใจและการแก้ปัญหา การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ และกรณีศึกษา 

  -    นวัตกรรมการสื่อสารและการให้การบริการ  
ความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร ประเภทและกระบวนการการสื่อสารในองค์กร การพัฒนา
บุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร เทคนิคการให้การบริการ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ
และการสร้างมาตรฐานบริการเพื่อความเป็นเลิศ และกรณีศึกษา 



- สมรรถนะการพัฒนาตนและเทคโนโลยีส าหรับการจัดการองค์กร 
                กลยุทธ์และกระบวนการการพัฒนาตนเอง การสร้างสมรรถนะสู่ความส าเร็จในการพัฒนา
องค์กร ขวัญก าลังใจความผูกพันและการมีส่วนร่วมในการจัดการองค์กร พฤติกรรมและความต้องการ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ส าหรับการบริหารจัดการ และกรณีศึกษา 
 

7. วิธีการอบรม 
1.1  การศึกษาเอกสาร / การบรรยาย 

      ๑.2 การอภิปราย / แบ่งกลุ่มสัมมนา (Brain Storming) 
      ๑.3 กรณีศึกษา 
 

8. วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูงในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย สามารถบรรยายถ่ายทอด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

9. คุณสมบัติและจ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
บุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย ระดับ 1-6 จ านวน 39 คน 
 

10.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
ระหว่างวันที่  28 - 30 พฤษภาคม 2562 
 

11.  สถานที่ในการฝึกอบรม 
    โรงแรมอัลมีรอซ ถนนรามค าแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 
12.  งบประมาณ 

ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

13. ตัวช้ีวัดโครงการ 
13.1  จ านวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
13.2  ความพึงพอใจของผู้รับการอบรมจากแบบประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 

14. ผลที่คาดหวัง 
14.1  ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาตนเอง 
14.2  มีเครือข่ายในการบริหารจัดการองค์กรที่เข้มแข็งส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารการ     
พัฒนาสู่ความส าเร็จ 
 
 



 
     15. การรับรองผล 

15.1  ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด และเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่หลักสูตรก าหนด จึงจะได้รับ
วุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

16. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          16.1  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลการกีฬาแห่งประเทศไทย 
          16.2  ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
 
 
 
 
                                                ............................................ 
 

                           ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร 
                      ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

                                    เสนอโครงการ 
 

 
 


