คานา
การกี ฬาแห่ งประเทศไทยเป็ นองค์กรที่ มีบทบาทหน้าที่ และความสาคัญต่อการขับเคลื่ อนการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ ส อดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ 6 (2560-2564)และ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ เ กี่ ย วข้อ งในมิ ติ ต่ า งๆ การที่ อ งค์ก รจะบริ ห ารจัด การให้ ป ระสบความส าเร็ จ บรรลุ ต าม
เป้ าประสงค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลนั้น บุคลากรทุกภาคส่ วนที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริ หาร
จัดการถื อได้ว่า เป็ นทรัพ ยากรที่ มี คุณค่า และส าคัญยิ่งสาหรั บการมี ส่ วนร่ วมในการบริ หารจัดการองค์ก รให้
เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของการกี ฬาแห่ งประเทศไทยสาหรับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการกี ฬาของชาติให้ประสบความสาเร็ จดังที่ระบุไว้วา่ “ พัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิ ศ และ
กี ฬาเพื่อการอาชี พ เพื่อสร้ างความสุ ขให้กบั สังคมและส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมการกี ฬาเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิ จให้ก ับประเทศ”ดัง นั้นจาเป็ นยิ่งที่ การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยจะตระหนักและให้ความสาคัญในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถในวิชาชีพ มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง สามารถเป็ นพลังที่สาคัญสาหรับการดาเนิ นการ
บริ หารจัดการองค์กรให้เป็ นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติตลอดจนยุทธศาสตร์ ชาติ20ปี ในการ
สร้ างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสานต่อในการเป็ นพลังขับเคลื่อนที่จะนาประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์
4.0”อันจะนามาซึ่ งความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนของประเทศสื บไป
หลักสู ตร “นวัตกรรมการบริ หารจัดการสู่ การเปลี่ยนแปลง”เป็ นหลักสู ตรที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของการกีฬาแห่ งประเทศไทยซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการบริ หารจัดการตามภาระงานใน
ระดับ 3-5 ภายใต้โครงการบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ วมมื อทางวิช าการระหว่า งการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยกับ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และนวัตกรรมใหม่เพื่อนาไปประยุกต์
ใช้ ส าหรั บ การบริ ห ารจัด การองค์ ก รที่ ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นปลงของโลกในศตวรรษที่ 21ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสามารถตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรและการกี ฬาชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12แผนพัฒนาการกีฬาแห่ งชาติฉบับที่ 6ตลอดจนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ ชาติ
20 ปี ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อการพัฒนาโดยรวมได้อย่างยัง่ ยืนสื บไป

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเส้ นทางการฝึ กอบรมของพนักงานการกีฬาแห่ งประเทศไทย
หลักสู ตร
“นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่ การเปลีย่ นแปลง”
สาหรับพนักงานระดับ 3-5
1. หลักการและเหตุผล
ในยุค โลกาภิ วตั น์ที่ ส ถานการณ์ ข องโลกทั้ง ด้า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งตลอดจนความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วทาให้ผคู ้ นในสังคมตลอดจนองค์กรทั้ง
ภาครั ฐและเอกชนจาเป็ นต้องปรั บ ตัวให้ท นั ต่ อการเปลี่ ย นแปลงมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มและปรั บ
กระบวนทัศน์การบริ หารจัดการเพื่อให้เกิดความพร้ อมและนาไปสู่ การแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล
ประเทศไทยเป็ นหนึ่ ง ในประเทศที่ มี การตื่ นตัวและส่ ง เสริ ม การพัฒนาในมิ ติต่า งๆมาอย่า ง
ต่อเนื่ อง ประกอบกับรั ฐบาลได้มีก ารประกาศยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมียุทธศาสตร์ 6 ด้านประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ ดา้ นความมัน่ คง 2) ยุทธศาสตร์ ดา้ น
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพ 4) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ ดา้ นการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ ดา้ นการปรับความสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถของประเทศชาติในด้านนวัตกรรมสาหรับไทย
แลนด์ 4.0 ซึ่ งยุทธศาสตร์ ดังกล่ าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2660-2564)ที่มีกรอบแนวคิดและหลักการสาหรับการวางแผนที่มีการน้อมนาและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่ วม
การกี ฬ าแห่ งประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในองค์กรที่มี บทบาทสาคัญในการขับเคลื่ อนการพัฒนา
ประเทศที่ ส าคัญโดยเฉพาะการสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มทางเศรษฐกิ จและสัง คมโดยใช้กิจกรรมกี ฬ าเป็ นสื่ อ
ประกอบกับปั จจุบนั กี ฬาเป็ นศาสตร์ ที่มีบทบาทสาคัญซึ่ งทัว่ โลกให้การยอมรับและนามาเป็ นหนึ่ งใน
ยุทธศาสตร์ ของการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่างๆ ด้วยความสาคัญดังกล่าวประเทศไทยจึงกาหนด
ทิศทางอนาคตการพัฒนาด้วยการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการกี ฬาตามแผนพัฒนาการกี ฬา
แห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 6 (พ.ศ.2560-2562) การนาแผนพัฒนาฯและยุทธศาสตร์ ท างการกี ฬ ามาเป็ นพลัง
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อนาไปสู่ การสร้างสรรค์
สังคมที่ดีแห่งอนาคต จึงมีความจาเป็ นที่บุคลากรในทุกภาคส่ วนของการกีฬาแห่ งประเทศไทยซึ่ งถือได้

ว่าเป็ นทรัพยากรหรื อทุนมนุษย์ที่มีความสาคัญ ในการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางด้านการ
บริ หารจัดการองค์กรในมิติต่างๆให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ภารกิจและอานาจหน้าที่รวมทั้งการ
ปฏิบตั ิงานให้การบริ การสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน การพัฒนาศักยภาพ
ด้วยการฝึ กอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ หน้าที่ที่ครอบคลุ มทั้งใน
ระดับนโยบายของรัฐบาล นโยบายระดับองค์กรที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบให้
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล คุ ม้ ค่าในการดาเนิ นงาน สามารถนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมใหม่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริ บทการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่21บนสภาวะของภัยและการแข่งขันที่นบั วันจะสู งยิง่
ด้วยความสาคัญดังกล่าวฝ่ ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่ งประเทศไทยร่ วมกับศูนย์นวัตกรรม
การพัฒนาทุนมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ต จึงพัฒนาหลักสู ตรสาหรับการจัดโครงการฝึ กอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเส้นทางการฝึ กอบรมบุคลากรของพนักงานการกีฬาแห่ งประเทศไทยอันจะ
เป็ นพื้นฐานสาคัญในการยกระดับการบริ หารการจัดการการกีฬาแห่ งประเทศไทยสู่ การเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องกับบริ บทโลกในศตวรรษที่21ตาม หลักสู ตร “นวัตกรรมการการบริ หารจัดการองค์กรสู่ การ
เปลี่ ยนแปลง ” เพื่อเสริ มสร้ างโลกทัศน์ องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และนวัตกรรมใหม่ให้กบั
พนักงานระดับ3-5ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาของชาติและการกีฬาแห่ งประเทศ
ไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสื บไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็ นผูท้ ี่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ดี สามารถผนึ กพลัง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการองค์กรสู่ การเปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรฐานสากล
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็ นผูท้ ี่มีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
การนาไปสู่ การบริ หารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2.3 เพื่อเสริ มสร้ างเครื อข่า ยการมี ส่วนร่ วมของบุ ค ลากรสาหรับการบริ หารจัดการ มีจิตอาสาและ
รับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

3. ลักษณะของเนือ้ หาหลักสู ตร
เนื้ อหาหลักสู ตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเส้นทางการฝึ กอบรมบุคลากรของพนักงานการ
กี ฬาแห่ งประเทศไทย มี ความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาและยกระดับ
องค์ก รที่ ห ลากหลาย ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพัฒ นาสมรรถนะที่ จ าเป็ นส าหรั บ บุ ค ลากรซึ่ งส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนาการกีฬาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเป็ นระบบด้วย 1)การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 2)
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3)การพัฒนานวัตกรรมความรู้ และ 4)การนาผลการเรี ยนรู้ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์ ค่านิ ยม สมรรถนะในการบริ หารจัดการยุคใหม่ ตลอดจนทักษะหรื อภาวะผูน้ าใน
การบริ หารจัดการเพื่อนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และบริ บทไทยแลนด์
4.0
4. ปรัชญา
เป็ นหลักสู ตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็ นที่ยอมรับและศรัทธาจากทุก
ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนผูม้ าขอรับบริ การเพื่อให้ มีวสิ ัยทัศน์ร่วมและสมรรถนะทางการบริ หาร
จัดการที่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถนาองค์ความรู ้และกระบวนทัศน์ใหม่จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
ประสบการณ์แบบ 360 องศา พัฒนาเป็ นเครื อข่ายระหว่างผูบ้ ริ หารกับบุคลากรด้วยกันภายใต้จิตสานึ กแห่ ง
ภราดรภาพ เสรี ภาพและคุณภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสาธารณะโดยทัว่ หน้า
5. แนวคิด
การบริ หารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาและยกระดับ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์
พันธกิ จ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นบทบาทหน้าที่หรื อภารกิจที่สาคัญของ
บุคลากรทุกภาคส่ วนที่จะมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ดังนั้นหลักสู ตร “นวัตกรรมการบริ หารจัดการสู่
การเปลี่ยนแปลง” จึงเป็ นหลักสู ตรที่ มุ่งเน้นการเสริ มสร้ างพลังความร่ วมมือของบุคลากรจากทุกภาคส่ วน
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ทางการบริ หารจัดการ ที่สะท้อน
ถึงภาวะของการมีวิสัยทัศน์และค่านิ ยมร่ วมในการผนึ กกาลังขับเคลื่อนการบริ หารการพัฒนาองค์กร สังคม
และประเทศให้บ รรลุ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี /
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 บนหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตอาสา สามารถ
พัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลภายใต้คุณลักษณะที่ประกอบด้วย
1. มีความรอบรู ้ในการบริ หารจัดการอย่างมืออาชีพ
2. มีความรอบรู ้ในการบริ หารจัดการภายใต้พนั ธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
3. มีความยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
4. มีภาวะผูน้ าและความสามารถในการทางานเป็ นทีม
5. มีความมุ่งมัน่ ในผลสัมฤทธิ์ ในการบริ หารจัดการ

6. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่ อง
7. มีความสามารถในการครองตนครองคนและครองงาน
8. มีจิตอาสามุ่งบริ การและเป็ นสาธารณะ
6. โครงสร้ างหลักสู ตร
การฝึ กอบรมหลักสู ตร “นวัตกรรมการบริ หารจัดการสู่ การเปลี่ยนแปลง" ประกอบด้วย
- การฟังบรรยาย 1 หมวด 6 รายวิชา
รวม 18
ชัว่ โมง
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รวม 9
ชัว่ โมง
- การจัดทาและนาเสนองานส่ วนบุคคลหรื องานกลุ่ม รวม 6
ชัว่ โมง
- การสอบประมวลผล
รวม 1
ชัว่ โมง
รวมทั้งสิ้ น
34
ชัว่ โมง
หมวด วิชาความรู้ เฉพาะตาแหน่ ง
นวัตกรรมการบริ หารจัดการเป็ นหัวใจหรื อกลยุทธ์ที่มีความสาคัญสาหรับการนาไปสู่ เป้ าหมาย
แห่ งความสาเร็ จในการยกระดับองค์กรเพื่อรองรับการการพัฒนาและการเปลี่ ยนแปลงในมิติต่างๆจึงจาเป็ นที่
จะต้องอาศัยการวางแผนกลยุทธ์ การสร้างและปรับใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อนาไปสู่ การบริ หารจัดการตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง และสอดคล้อง
กับบริ บทในการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21และการเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทของตนเองในการบริ หารจัดการที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและแนวนโยบายขององค์กรทั้งในช่วงภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ ข้ารับ การอบรมสามารถวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์สาหรับการบริ หารจัดการ
องค์กรสู่ มาตรฐานสากล
3. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมี โลกทัศน์ มีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
การบริ หารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
4. เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจในบริ บทที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการการอย่าง
ลึกซึ้ ง มีความทันสมัยโดยครอบคลุมประเด็นของการบริ หารจัดการในยุคของการเปลี่ยนแปลงและ
การแข่งขันที่สูงยิง่

ขอบเขตการศึกษา
ยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการบริ หารจัดการตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนพัฒนาฯ
ที่เกี่ยวข้องตามกรอบของพันธกิจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ
รายวิชา
1. ธรรมาภิบาลการบริ หารจัดการองค์กร
2. บริ บทโลกกับการบริ หารจัดการสู่ การเปลี่ยนแปลง
3. การจัดการคุณภาพและเทคโนโลยีการบริ หารจัดการองค์กร
4. นวัตกรรมการสร้างพลังร่ วมในการบริ หารจัดการองค์กรสู่ การการเปลี่ยนแปลง
5. การบริ หารงานพัสดุภาครัฐ
6. การสื่ อสารและการให้การบริ การเชิงกลยุทธ์
ขอบข่ ายเนือ้ หา
- ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการองค์ กร
หลักธรรมาภิบาลสาหรับการบริ หารจัดการ คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต การ
สร้ า งการมี ส่ วนร่ ว มเพื่ อ ความโปร่ ง ใสในองค์ก ร การสร้ า งค่ า นิ ย มและวัฒ นธรรมองค์ก ร ปั ญ หา
ทางออก กรณี ศึกษา
- บริบทโลกกับการบริหารจัดการสู่ การเปลีย่ นแปลง
การบริ หารจัดการภายใต้การเปลี่ ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21 การบริ หารจัดการที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการกีฬาแห่ งชาติ
ฉบับที่6 และยุทธศาสตร์ ชาติ20ปี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การแข่งขัน การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
องค์กรสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม การเครื อข่ายเพื่อการบริ หารจัดการ กรณี ศึกษา
- นวัตกรรมการสร้ างพลังร่ วมในการบริหารจัดการองค์ กรสู่ การเปลี่ยนแปลง
การจัดการแผนกลยุทธ์ องค์ก ร การสร้ างที มงาน สมรรถนะและการพัฒนาตน กลยุทธ์ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนา นวัตกรรมและ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ การคิดเชิงบวก การสร้างแรงจูงใจและ
จิตสานึ กในบรรยากาศขององค์กรแห่ งความผาสุ ก การตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา การสร้างVR-SAT
กรณี ศึกษา
- การจัดการคุณภาพและเทคโนโลยีการบริหารจัดการองค์ กร
หลักการและกระบวนการการจัดการคุณภาพ ระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความ
เสี่ ยง การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการช่องทางและ เครื่ องมือสื่ อสารในยุคดิจิทลั
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สาหรับการบริ หารจัดการ และกรณี ศึกษา

- การบริหารงานพัสดุภาครัฐ
นโยบายแห่งรัฐว่าด้วยการบริ หารงานพัสดุภาครัฐ พ.ร.บ.การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 วิธีการจัดซื้ อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ ยวข้อง องค์กรสนับสนุ นดูแลการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริ หารงานพัสดุ กรณี ศึกษา
- การสื่ อสารและการให้ การบริการเชิ งกลยุทธ์
ความหมายและความสาคัญของการสื่ อสาร ประเภทและนวัต กรรมการสื่ อสารในองค์กร การ
สร้างมนุ ษยสัมพันธ์และศิลปะการสื่ อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการให้การบริ การเชิ งกลยุทธ์
การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผูร้ ับบริ การ มาตรฐานการให้การบริ การเพื่อความเป็ น
เลิศ กรณี ศึกษา
7.วิธีการอบรม
7.1 การศึกษาเอกสาร / การบรรยาย
7.2 การอภิปราย / แบ่งกลุ่มสัมมนา (Brainstorming)
7.3 กรณี ศึกษา/รายงาน
7.4 การประมวลความรู้ (ทดสอบ)
8.วิทยากร
วิท ยากรผูท้ รงคุ ณวุฒิที่ มี ค วามรู้ และประสบการณ์ สู งในหัวข้อที่ ไ ด้รับมอบหมาย สามารถบรรยาย
ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
9.คุณสมบัติและจานวนของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ระดับ 3- 5 จานวน 100 คน
10.ระยะเวลาในการฝึ กอบรม
รุ่ นที่ 1.ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิ งหาคม 2562
รุ่ นที่ 2.ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2562
11.สถานที่
โรงแรมอัลมีรอช ถนนรามคาแหง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
12.งบประมาณ
ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
13.ตัวชี้วดั โครงการ
1.3.1 จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นไปตามเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
1.3.2 ความพึงพอใจของผูร้ ับการอบรมจากแบบประเมินผล ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

14.ผลทีค่ าดหวัง
14.1 ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาเกิดประสบการณ์การบริ หารจัดการองค์กรและพัฒนาตนเอง
14.2 มีเครื อข่ายในการบริ หารจัดการองค์กรที่เข้มแข็งสาหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การบริ หารการ
พัฒนาสู่ ความสาเร็ จ
15. การรับรองผล
15.1 ผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 80 ของระยะเวลาการฝึ กอบรมทั้งหมด และเข้าร่ วมกิ จกรรม ตามที่หลักสู ตรกาหนด จึงจะได้รับ
วุฒิบตั รรับรองการฝึ กอบรมจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
16. ผู้รับผิดชอบโครงการ
16.1 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย
16.2 ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

………………………
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวตั ร
ผูอ้ านวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เสนอโครงการ

