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 โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มจธ. (นบก. รุ่นที่ 6-8) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันบริบทของสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยการแข่งขัน ซึ่งส่งผล  
กระทบต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  ปัจจัยสำคัญในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไปสู่
ความเติบโตอย่างยั่งยืนและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง คือ การมีผู้นำท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะ 
และมีความชำนาญด้านการบริหารงาน  บริหารคน  และบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความสามารถในการรับมือและปรับตัว  ซึ ่งผู ้บริหารระดับกลางในฐานะผู้นำหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องเกี ่ยวข้องกับการ
บริหารงาน  บริหารคน และบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารระดับกลางจึงจำเป็นต้องต้องมีสมรรถนะ 3 ด้าน  ได้แก่ ด้าน
การบริหารงาน (Hard Skills)  สมรรถนะด้านการบริหารคน (Soft Skills)  และสมรรถนะด้านการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management)  เพื่อนำพาองค์กรไปยังทิศทางท่ีต้องการและได้ผลลัพธ์ตามท่ีกำหนด  ดังนั้นการพัฒนาความเป็นผู้นำให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเป็นผู้นำท่ีสร้างแรงผลักดันเชิงบวกทั้งต่อตนเองและทีมงาน  ให้สามารถที่จะนำการ
บริหารงาน  บริหารคน  และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จและได้ผลลัพธ์ตามท่ีองค์กรมุ่งหวัง จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น
อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ภายใต้ ความท้าทายที่เกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงของโลก  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทำโครงการพัฒนา
ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT Senior Leadership) ข้ึน          
เพื ่อพัฒนาผู้ที ่ดำรงตำแหน่งผู ้บริหารระดับกลาง  และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู ้บริหารระดับกลางในอนาคต           
ให้มสีมรรถนะท่ีพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์  

2.1   เพื่อสร้างและพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง มจธ. ให้มีวิสัยทัศน์ มีทักษะและมีภาวะความเป็นผู้นำ และเป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงองค์กร (Change Leader) ท่ีจะพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ และ
ถ่ายทอดความเป็นผู้นำสู่บุคลากรรุ่นใหม่ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง   

2.2   เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้มีความรู้ ความเข้าใจบริบทการบริหารอุดมศึกษาระดับประเทศ และระดับ
โลก  และทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย 

2.3   เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางได้พัฒนาทักษะการสื่อสารระดับองค์กร และการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์อันดีทำให้เกิดเครอืข่ายในการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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3. ขอบเขตกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. รูปแบบการเรียนรู้ / วิธีการ  

 4.1 รูปแบบการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาผ่านแนวคิด 70 : 20 : 10 (Learning & Development Model)  แบ่งเป็น   
70 : การเรียนรู้และพัฒนามาจากการลงมือทำ ได้ทดลองทำ เรียนรู้ผ่านจากประสบการณ์จริงจากการ          

ทำงานจริง  ผ่าน Group Project   20 : การเรียนรู้จากบุคคลอื่นๆ และการได้รับ Feedback  ผ่านกระบวนการ Coaching   
10 : การเรียนรู้จากการเข้าอบรมอย่างเป็นทางการ (Class Room Training) ท้ังการการอบรมภายใน (In-House Training)           
และการอบรมสัมมนาภายนอก (Public Training)   



 

 

3 

4.2 การดำเนินโครงการ  แบ่งออกเป็น 2 รุ่น  ดังนี้ 
      

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ช่วงเวลาการจัดในปี 2564 ก าหนดช่วงเวลาเหมือนกับการจัดในปี 2563 
ทั้งนี้อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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5. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย  5  หมวด  ดังนี้ 

 

Kick off  (2 วัน) 
 

• เข้าใจภาพรวมโครงการ 

• รู้เขา รู้เรา ทลายกำแพงด้วยกิจกรรม Ice Breaking  
 

หมวดที่ 1 
ทักษะทางด้านสื่อสารสำหรับผู้นำ (3 วัน) 

• การสื่อสารและการพัฒนากรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership 
Mindset) ท่ีดี 

• Leader as Communicator  
 

หมวดที่ 2  
บริบททางด้านอุดมศึกษา 
(1 วัน) 

• มาตรฐานของอุดมศึกษาระดับโลกและความเป็นสากลท่ีดีของอุดมศึกษา
ไทย หรือ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาระดับโลกท่ีมี
ผลต่อกระบวนทัศน์การอุดมศึกษาไทย   

• การขับเคลื่อนพันธกิจท่ีปรับเปลี่ยนของ มจธ. สู่เป้าหมายร่วมกัน  
 

หมวดที่ 3 
ทักษะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (2 วัน) 

• Strategy to Execution  
 

 
หมวดที่ 4 
ทักษะทางด้านการบริหารงาน บริหารคน  
และบริหารงบประมาณ 
(1 วัน) 

• การบริหารงานในบริบท มจธ. 

• การบริหารงานในบริบทภายนอกองค์กร 
 

 
หมวดที่ 5 
การศึกษาดูงานภาคเอกชน และการ
บริหารอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
(5 วัน) 

• บริษัท บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด   

• Google Thailand 

• มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ   
(Top 10 จากการจัดอันดับของ The Times Higher Education Asia University Rankings 2019)  

 
หมวดที่ 6 
การจัดทำและนำเสนอรายงานการศึกษา
กลุ่มเกี่ยวกับโครงการเพื่อพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบ 

• Group Project 

• Group Coach 
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6. กลุ่มเป้าหมายและการพิจารณา 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย : ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา  ประธานสายวิชา หัวหน้าศูนย์ 

ผู้อำนวยการสำนักงาน หัวหนา้กลุ่มงาน และเลขานุการคณะหรือเทียบเท่า หรือบุคลากรท่ีหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ 

พิจารณาร่วมกันว่ามีความเหมาะสม และต้องการเตรียมความพร้อมในตำแหน่งบริหารในอนาคต จำนวน 3 รุ่นๆละ 30 คน    

การพิจารณา : ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจากดุลพินจิของหัวหน้าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ  โดย

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร  
 

7. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม 
4.1 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ที่มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควชิา  

ประธานสายวิชา หัวหน้าศูนย์ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงาน และเลขานุการคณะหรือเทียบเท่า ท่ียังไม่
เคยเข้าร่วมโครงการ  (รายชื่อตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3) 

4.2 บุคลากรที่ผู้บริหารระดับสูง (อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน) พิจารณาแล้ว             
เห็นว่ามีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเป็นผู้บริหารในอนาคตหรือเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ เตรียมคนเพื่อเป็นTalent 
Pool 

4.3 เป็นผู ้ที ่มีอายุตัวตั ้งแต่ 35 - 45 ปี  หรือขึ ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารระดับสูง          
ของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีพิจารณาร่วมกันในการเตรียมคนเพื่อเป็น Talent Pool 

4.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีเป้าหมายในการนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความชำนาญ หรือประสบการณ์ที่ได้จาก
การเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในงานท่ีรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม  โดยให้กรอกแสดงไว้ในใบสมัคร 

4.5 มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยยื่นแสดงความจำนงตามแบบฟอร์มที่กำหนดกับหน่วยงานต้นสังกัด 
และได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการได้โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามเง่ือนไขหลักสูตร  

 

8. ระยะเวลาการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2563-2564 
ปีงบประมาณ 2563 นบก.รุ่นท่ี 6 เดือนมกราคม–มีนาคม 2563/นบก.รุ่นท่ี 7 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2563 
ปีงบประมาณ 2564 นบก.รุ่นท่ี 8  เดือนมกราคม–มีนาคม 2564 
 

9. สถานที่ศึกษาดูงาน 
ในประเทศ : บริษัท บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด และหรือ Google Thailand เป็นต้น 

 ต่างประเทศ  :  มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ  (Top 10 จากการจัดอันดับของ The Times Higher  

   Education Asia University Rankings 2019)  

10. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 
ผู้ท่ีได้รับการพิจารณาให้ผา่นการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 
10.1  ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการฝึกอบรม  
 (ไม ่รวมระยะเวลาการศ ึกษาดูงาน ) ขอความร ่วมม ือ Kick off / Module 1 / Module 3 เป ็นห ัวข้อ                          

ที่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกวัน 
10.2  ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่ำกว่าร้อยละ 90 จนถึงวันเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ    

  จะไม่สามารถเข้าร่วมการศึกษาดูงานต่างประเทศได้ 
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10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีท้ังในและต่างประเทศ และกิจกรรม  

  สัมพันธ์ตามท่ีโครงการกำหนดไว้ 
10.5 มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ และ/หรือรายงานทางวิชาการท่ีได้รับมอบหมายตามระยะเวลาท่ีกำหนด   
10.6   ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีไม่สามารถเข้าอบรมได้ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยม ี 

 ผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบ 
 

11. วิทยากร 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

12. สถานที่อบรม 
 Knowledge Exchange (KX)  หรือ มจธ. (บางมด) 

 

13. ผลลัพธ์การเรียนรู้  
13.1 เพื่อสร้างและพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง มจธ. ให้เป็นผู้นำของ มจธ. ท่ีมีวิสัยทัศน์ มีทักษะและภาวะความเป็น

ผู้นำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Change Leader) ท่ีจะนำองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสรา้งสรรค์ 
และถ่ายทอดความเป็นผู้นำสู่บุคลากรรุ่นใหม่ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง   

13.2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการสื่อสารระดับองค์กร และการทำงานเป็นทีมซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธอ์ันดี
ส่งผลให้เกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกันก่อให้เกิดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและการสรา้ง
เครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

13.3 Strategic & Visionary Thinking : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และสามารถ
คาดการณ์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

13.4 Problem Solving & Decision Making : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถ
วิเคราะห์ทางเลือกเพื่อหาแนวทางท่ีถูกต้องในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

13.5 Driving for Results : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถมองภาพรวม และสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานได้เหนือ
ความคาดหวังท่ีกำหนด 

13.6 Communication : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางขององค์กร ให้บุคลากรทุก
ระดับเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ผ่านแนวทางการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) 

13.7 Develop Self & Others : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาและวางแผนการ
พัฒนารายบุคคลของทีมงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงานท้ังในระยะสัน้และระยะยาว 
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14. การประเมินผล 
การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม แบ่งการประเมินผล ดังนี้ 
14.1 ประเมินผลจากการจัดทำและนำเสนอโครงการ (Project) จากการศึกษาของกลุ่มเกี ่ยวกับโครงการเพื่อ

พัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
 14.2 ประเมินพฤติกรรมภายหลังการฝึกอบรม   เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้นำสิ่งท่ีเรียนรู้จากการฝึกอบรมไป
ใช้ในการบริหารงานในหน้าที ่ ซึ ่งนำไปสู่การเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารในทางที่ดีขึ ้นหรือไม่เพียงใด  โดยใช้
แบบสอบถามผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ/หรือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละระดับ  

10.4 ประเมินภาพรวมของการจัดโครงการ  ได้แก่  ด้านเนื้อหาของหลักสูตร  ด้านเจ้าหนา้ท่ีให้บริการ ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก  ด้านวิทยากร  และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าโครงการ 
   
15.  งบประมาณของโครงการฯ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวิทยากร  ค่าท่ีพัก  ค่าอาหาร  ค่าห้องประชุม  และกิจกรรมการศึกษาดูงานในประเทศ

และต่างประเทศ  จำนวน  160,000 บาทต่อคน 

  


