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 การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทหน้าท่ีและความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนการพฒันา
ประเทศตามนโยบายของรัฐบาลท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติฉบับท่ี 6 (2560-2564)และ
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีเก่ียวข้องในมิติต่างๆ การท่ีองค์กรจะบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จบรรลุตาม
เป้าประสงค์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น บุคลากรทุกภาคส่วนท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการบริหาร
จดัการถือได้ว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและส าคญัยิ่งส าหรับการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการองค์กรให้
เป็นไปตามวิสัยทศัน์ของประเทศ และสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยส าหรับการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาการกีฬาของชาติให้ประสบความส าเร็จดงัท่ีระบุไวว้า่ “ พฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และ
กีฬาเพื่อการอาชีพ เพื่อสร้างความสุขให้กบัสังคมและส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ”ดงันั้นจ าเป็นยิ่งท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยจะตระหนักและให้ความส าคญัในการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถในวชิาชีพ มีความพร้อมท่ีจะเขา้สู่การเปล่ียนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21บนพื้นฐานของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นพลงัท่ีส าคญัส าหรับการด าเนินการ
บริหารจดัการองคก์รใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสานต่อในการเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีจะน าประเทศไปสู่ “ไทยแลนด ์
4.0”อนัจะน ามาซ่ึงความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนืของประเทศสืบไป 
 หลกัสูตร “นวตักรรมการบริหารจดัการสู่การเปล่ียนแปลง”เป็นหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนเพื่อพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบทางดา้นการบริหารจดัการตามภาระงานใน
ระดับ6 ภายใต้โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับ 
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  ทั้งน้ีเพื่อสร้างองคค์วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และนวตักรรมใหม่เพื่อน าไปประยุกต ์
ใช้ส าหรับการบริหารจัดการองค์กรท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบโจทยก์ารพฒันาองค์กรและการกีฬาชาติตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติฉบบัท่ี 6ตลอดจนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการพฒันาโดยรวมไดอ้ยา่งย ัง่ยนืสืบไป 
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     มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 



 
โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากรตามเส้นทางการฝึกอบรมของพนักงานการกฬีาแห่งประเทศไทย 

หลกัสูตร 
“นวตักรรมการบริหารจัดการสู่การเปลีย่นแปลง” 

ส าหรับพนักงานระดับ 6 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
ในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีสถานการณ์ของโลกทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองตลอดจนความ

เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วท าให้ผูค้นในสังคมตลอดจนองคก์รทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงมีการเตรียมความพร้อมและปรับ
กระบวนทศัน์การบริหารจดัการเพื่อให้เกิดความพร้อมและน าไปสู่การแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีการต่ืนตวัและส่งเสริมการพฒันาในมิติต่างๆมาอย่าง
ต่อเน่ือง ประกอบกับรัฐบาลได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579)โดยก าหนด
วสิัยทศัน์ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมียุทธศาสตร์ 6 ดา้นประกอบดว้ย 1) ยุทธศาสตร์ดา้นความมัน่คง 2) ยุทธศาสตร์ดา้น
การสร้างความสามารถในการแข่งขนั 3) ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ 4) ยุทธศาสตร์
ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ 6) ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับความสมดุลและพฒันาระบบ
การบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความสามารถของประเทศชาติในดา้นนวตักรรมส าหรับไทย
แลนด์ 4.0 ซ่ึงยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
(พ.ศ. 2660-2564)ท่ีมีกรอบแนวคิดและหลกัการส าหรับการวางแผนท่ีมีการนอ้มน าและประยกุตใ์ชห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม  

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่ึงในองค์กรท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันา
ประเทศท่ีส าคญัโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นส่ือ 
ประกอบกบัปัจจุบนักีฬาเป็นศาสตร์ท่ีมีบทบาทส าคญัซ่ึงทัว่โลกให้การยอมรับและน ามาเป็นหน่ึงใน
ยุทธศาสตร์ของการขบัเคล่ือนการพฒันาในมิติต่างๆ ดว้ยความส าคญัดงักล่าวประเทศไทยจึงก าหนด
ทิศทางอนาคตการพฒันาด้วยการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการกีฬาตามแผนพฒันาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2560-2562) การน าแผนพฒันาฯและยุทธศาสตร์ทางการกีฬามาเป็นพลัง



ขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทการเปล่ียนแปลงของโลกเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์
สังคมท่ีดีแห่งอนาคต จึงมีความจ าเป็นท่ีบุคลากรในทุกภาคส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยซ่ึงถือได้
วา่เป็นทรัพยากรหรือทุนมนุษยท่ี์มีความส าคญั ในการมีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบทางดา้นการ
บริหารจดัการองคก์รในมิติต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีรวมทั้งการ
ปฎิบติังานให้การบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน การพฒันาศกัยภาพ
ดว้ยการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเขา้ใจในบทบาท ภารกิจ หนา้ท่ีท่ีครอบคลุมทั้งใน
ระดบันโยบายของรัฐบาล นโยบายระดบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและครอบคลุมภารกิจหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุม้ค่าในการด าเนินงาน สามารถน าองค์ความรู้ ประสบการณ์และ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีตลอดจนนวตักรรมใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทการเปล่ียนแปลง
ของโลกในศตวรรษท่ี21บนสภาวะของภยัและการแข่งขนัท่ีนบัวนัจะสูงยิง่ 

ดว้ยความส าคญัดงักล่าวฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกบัศูนยน์วตักรรม
การพฒันาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตจึงพฒันาหลกัสูตรส าหรับการจดัโครงการฝึกอบรม
พฒันาศกัยภาพบุคลากรตามเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรของพนกังานการกีฬาแห่งประเทศไทยอนัจะ
เป็นพื้นฐานส าคญัในการยกระดบัการบริหารการจดัการการกีฬาแห่งประเทศไทยสู่การเปล่ียนแปลงท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทโลกในศตวรรษท่ี21ตาม หลกัสูตร “นวตักรรมการการบริหารจดัการองค์กรสู่การ
เปล่ียนแปลง ” เพื่อเสริมสร้างโลกทศัน์ องค์ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และนวตักรรมใหม่ให้กบั
พนกังาน6ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการขบัเคล่ือนการพฒันาการกีฬาของชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยได้
อยา่งมีประสิทธิภาพสืบไป  

2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพฒันาบุคลากรให้เป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถผนึกพลงั

ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการองคก์รสู่การเปล่ียนแปลงไดต้ามมาตรฐานสากล 
2.2 เพื่อพฒันาบุคลากรให้เป็นผูท่ี้มีองคค์วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์  และประยุกตใ์ชน้วตักรรมใน

การน าไปสู่การบริหารจดัการองคก์รให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

2.3 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของบุคลากรส าหรับการบริหารจดัการ มีจิตอาสาและ
รับผดิชอบต่อสังคมในมิติต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



3. ลกัษณะของเนือ้หาหลกัสูตร 
             เน้ือหาหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพบุคลากรตามเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรของพนกังานการ
กีฬาแห่งประเทศไทย มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการบริหารจดัการเพื่อพฒันาและยกระดบั
องค์กรท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับบุคลากรซ่ึงส่งผลต่อการ
พฒันาการกีฬาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่งเป็นระบบดว้ย 1)การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 2)
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ 3)การพฒันานวตักรรมความรู้ และ 4)การน าผลการเรียนรู้ไปใชใ้นการปฏิบติั
เพื่อพฒันากระบวนทศัน์ ค่านิยม สมรรถนะในการบริหารจดัการยุคใหม่ ตลอดจนทกัษะหรือภาวะผูน้ าใน
การบริหารจดัการเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและบริบทไทยแลนด ์
4.0 
4.  ปรัชญา 
        เป็นหลกัสูตรพฒันาศกัยภาพบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ใหเ้ป็นท่ียอมรับและศรัทธาจากทุก
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งประชาชนผูม้าขอรับบริการเพื่อให ้มีวสิัยทศัน์ร่วมและสมรรถนะทางการบริหาร
จดัการท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลง สามารถน าองคค์วามรู้และกระบวนทศัน์ใหม่จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์แบบ 360 องศา พฒันาเป็นเครือข่ายระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากรดว้ยกนัภายใตจิ้ตส านึกแห่ง
ภราดรภาพ เสรีภาพและคุณภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชนต่์อองคก์รและสาธารณะโดยทัว่หนา้ 
5. แนวคิด 
      การบริหารจดัการองคก์รเพื่อการพฒันาและยกระดบัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงจะบรรลุตามวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ วตัถุประสงค์ และเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นบทบาทหนา้ท่ีหรือภารกิจท่ีส าคญัของ
บุคลากรทุกภาคส่วนท่ีจะมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ดงันั้นหลกัสูตร “นวตักรรมการบริหารจดัการสู่
การเปล่ียนแปลง” จึงเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างพลงัความร่วมมือของบุคลากรจากทุกภาคส่วน
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการบริหารจดัการ ท่ีสะทอ้น
ถึงภาวะของการมีวิสัยทศัน์และค่านิยมร่วมในการผนึกก าลงัขบัเคล่ือนการบริหารการพฒันาองคก์ร สังคม
และประเทศให้บรรลุตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12/ ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี/
แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 บนหลกัธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตอาสา สามารถ
พฒันาตนเองและสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตคุ้ณลกัษณะท่ีประกอบดว้ย 

1. มีความรอบรู้ในการบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ 
2. มีความรอบรู้ในการบริหารจดัการภายใตพ้นัธกิจและวสิัยทศัน์ขององคก์ร 
3. มีความยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรมและหลกัธรรมาภิบาล 
4. มีภาวะผูน้ าและความสามารถในการท างานเป็นทีม 



5. มีความมุ่งมัน่ในผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจดัการ 
6. มีความสามารถในการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
7. มีความสามารถในการครองตนครองคนและครองงาน 
8. มีจิตอาสามุ่งบริการและเป็นสาธารณะ 

6. โครงสร้างหลกัสูตร 
การฝึกอบรมหลกัสูตร “นวตักรรมการบริหารจดัการสู่การเปล่ียนแปลง" ประกอบดว้ย  

- การฟังบรรยาย 1 หมวด 9 รายวชิา     รวม 30      ชัว่โมง 
- การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง    รวม   10   ชัว่โมง 
- การจดัท าและน าเสนองานส่วนบุคคลหรืองานกลุ่ม รวม    10 ชัว่โมง 
- การสอบประมวลผล                                           รวม     1      ชัว่โมง 

รวมทั้งส้ิน           51         ชัว่โมง 
 หมวด  วชิาความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
  นวตักรรมการบริหารจดัการเป็นหวัใจหรือกลยุทธ์ท่ีมีความส าคญัส าหรับการน าไปสู่เป้าหมาย
แห่งความส าเร็จในการยกระดบัองค์กรเพื่อรองรับการการพฒันาและการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆจึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งอาศยัการวางแผนกลยทุธ์ การสร้างและปรับใชน้วตักรรมใหม่เพื่อน าไปสู่การบริหารจดัการตามวิสัยทศัน์
และพนัธกิจขององคก์รให้เกิดประสิทธิภาพภายใตก้รอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้ง
กบับริบทในการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี21และการเขา้สู่ไทยแลนด ์4.0  
 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมตระหนกัและเขา้ใจถึงบทบาทของตนเองในการบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้ง
กบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ทิศทางและแนวนโยบายขององคก์รทั้งในช่วงภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

2. เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ส าหรับการบริหารจดัการ
องคก์รสู่มาตรฐานสากล 

3. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีโลกทศัน์ มีองค์ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และประยุกตใ์ช้นวตักรรม
การบริหารจดัการองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบและเขา้ใจในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการอย่าง
ลึกซ้ึง มีความทนัสมยัโดยครอบคลุมประเด็นของการบริหารจดัการในยุคของการเปล่ียนแปลงและ
การแข่งขนัท่ีสูงยิง่ 
 



ขอบเขตการศึกษา 
 ยทุธศาสตร์และนวตักรรมการบริหารจดัการตาม วสิัยทศัน์ พนัธกิจ  นโยบาย และแผนพฒันาฯ
ท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบของพนัธกิจภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ 
รายวชิา 

1. ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
2. ธรรมาภิบาลการบริหารจดัการองคก์ร 
3. บริบทโลกกบัการบริหารจดัการสู่การเปล่ียนแปลง 
4. ภาวะผูน้ ากบัการบริหารจดัการสู่การเปล่ียนแปลง 
5. การวางแผนและการบริหารโครงการ 
6. นวตักรรมการการสร้างพลงัร่วมในการบริหารจดัการองคก์รสู่การเปล่ียนแปลง 
7. การส่ือสารและการใหก้ารบริการเชิงกลยทุธ์ 
8. การจดัการคุณภาพและเทคโนโลยีการบริหารจดัการองคก์ร 
9. การบริหารจดัการงานพสัดุภาครัฐ              

ขอบข่ายเนือ้หา 
- ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
การศึกษาตามรอยพระบาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กระบวนการคิดตามศาสตร์

พระราชา การประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาเพื่อการบริหารจดัการองคก์ร กรณีศึกษา 
- ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการองค์กร  
หลกัธรรมาภิบาลส าหรับการบริหารจดัการ  คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต  การสร้าง

การมีส่วนร่วม เพื่อความโปร่งใสในองค์กร การสร้างค่านิยม และวฒันธรรมองค์กร ปัญหา ทางออก   
กรณีศึกษา 

- บริบทโลกกบัการบริหารจัดการสู่การเปลีย่นแปลง 
การบริหารจดัการภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี21 การบริหารจดัการท่ีตอบ

โจทยก์ารพฒันาภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี6และยุทธศาสตร์ชาติ20ปี  การพฒันาทรัพยากรมนุษยสู่์การแข่งขนั การขบัเคล่ือนแผนกลยุทธ์
องคก์รสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม การเครือข่ายเพื่อการบริหารจดัการ  กรณีศึกษา 

  -   การวางแผนและการบริหารโครงการ 
 การวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์ กระบวนการและนวตักรรมการวางแผนการบริหาร
โครงการ  การคิดและการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ การบริหารจดัการโครงการท่ีตอบโจทยก์ารพฒันา  การ



แปลงแผนกลยทุธ์สู่การปฏิบติั ทิศทางแนวโนม้การบริหารจดัการแผนกลยทุธ์และโครงการท่ีตอบโจทย์
การเปล่ียนแปลง กรณีศึกษา 

 -   ภาวะผู้น าการบริหารจัดการสู่การเปลีย่นแปลง 
 ภาวะผูน้ ากับการท้าทายในศตวรรษท่ี 21  จิตวิทยาส าหรับให้ผูบ้ริหาร คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับการบริหารการจดัการการสร้างมนุษยสัมพนัธ์และการส่ือสารในองคก์ร การบริหารจดัการความ
ขดัแยง้และการแกว้กิฤตในองคก์ร กรณีศึกษา 
 -    นวตักรรมการสร้างพลงัร่วมในการบริหารจัดการองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง 

การจดัการแผนกลยุทธ์องค์กร การสร้างทีมงาน  สมรรถนะและการพฒันาตน  กลยุทธ์การ
ขบัเคล่ือนการพฒันา  นวตักรรมและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การสร้างแรงจูงใจและ
จิตส านึกในบรรยากาศขององค์กรแห่งความผาสุก การตดัสินใจและการแกปั้ญหา การสร้าง VR-SAT 
กรณีศึกษา 
 -   การส่ือสารและการให้การบริการเชิงกลยุทธ์ 

ความหมายและความส าคญัของการส่ือสาร ประเภทและนวตักรรมการส่ือสารในองค์กร การ
สร้างมนุษยสัมพนัธ์และศิลปะการส่ือสาร การพฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการให้การบริการเชิงกลยุทธ์ 
การวิเคราะห์พฤติกรรมและความตอ้งการของผูรั้บบริการ  มาตรฐานการให้การบริการเพื่อความเป็น
เลิศ กรณีศึกษา 

- การจัดการคุณภาพและเทคโนโลยกีารบริหารจัดการองค์กร 
หลกัการและกระบวนการการจดัการคุณภาพ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ

เส่ียง การจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการ ช่องทางและเคร่ืองมือการส่ือสารในยุค
ดิจิทลั การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ส าหรับการบริหารจดัการ กรณีศึกษา 

- การบริหารงานพสัดุภาครัฐ 
นโยบายแห่งรัฐว่าด้วยการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 วิธีการจดัซ้ือจดัจา้งและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง องค์กรสนบัสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารงานพสัดุ กรณีศึกษา  

 
 
 
 
 



7.วธีิการอบรม 
7.1 การศึกษาเอกสาร / การบรรยาย 

       7.2 การอภิปราย / แบ่งกลุ่มสัมมนา (Brainstorming) 
       7.3 กรณีศึกษา/รายงานกลุ่ม/เด่ียว 
     7.4 การประมวลความรู้ (ทดสอบ)  

     8.วทิยากร 
 วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์สูงในหัวขอ้ท่ีได้รับมอบหมาย สามารถบรรยาย
ถ่ายทอดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

9.คุณสมบัติและจ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  พนกังานการกีฬาแห่งประเทศไทย ระดบั 6 จ านวน 200 คน 

10.ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
รุ่นท่ี 1.ระหวา่งวนัท่ี 1-5  กรกฎาคม 2562 
รุ่นท่ี 2.ระหวา่งวนัท่ี 8-12 กรกฎาคม 2562 
รุ่นท่ี 3.ระหวา่งวนัท่ี 5-9  สิงหาคม 2562 
รุ่นท่ี 4.ระหวา่งวนัท่ี 19-23 สิงหาคม 2562 

11.สถานที ่
     โรงแรมอลัมีรอช ถนนรามค าแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
12.งบประมาณ 

ไดรั้บการสนบัสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย  
 13.ตัวช้ีวดัโครงการ 

1.3.1 จ  านวนผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
1.3.2 ความพึงพอใจของผูรั้บการอบรมจากแบบประเมินผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

14.ผลทีค่าดหวงั 
14.1 ผูเ้ขา้รับการพฒันาเกิดประสบการณ์การบริหารจดัการองคก์รและพฒันาตนเอง 
14.2 มีเครือข่ายในการบริหารจดัการองค์กรท่ีเขม้แข็งส าหรับการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การบริหารการ
พฒันาสู่ความส าเร็จ 

 
 
 



 
      15. การรับรองผล 

15.1 ผูผ้า่นการฝึกอบรมจะตอ้งมีเวลาในการเขา้รับการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ร้อย   
ละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด และเขา้ร่วมกิจกรรม ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด จึงจะได้รับ
วฒิุบตัรรับรองการฝึกอบรมจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 

16. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 16.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย  

                16.2 ศูนยน์วตักรรมการพฒันาทุนมนุษย ์มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
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                                 ผศ.ดร.รัฐพงศ ์บุญญานุวตัร 
  ผูอ้  านวยการศูนยน์วตักรรมการพฒันาทุนมนุษย ์มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
                                            เสนอโครงการ 

 
 
 


