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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง – ด้านการบริหารคน
Organization Planned-change Alignment and Applications (OPAA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1. ที่มา:
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่
สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จำเป็น ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพ มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การจะทำให้กลยุทธ์นี้
ประสบความสำเร็จผู้บริหารทุกระดับในองค์การจำเป็นต้องมีสมรรถนะในการบริหารและพัฒนาคนเพื่อพัฒนา
หรือปรับเปลี่ยนองค์การ การจะพัฒนาคน ทีม และองค์การจำเป็นต้องมีชุดความรู้ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
รวมถึงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากองค์การที่มีบริบทเหมือนและแตกต่างกันเพื่อส่งเสริมให้เกิด
แนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาองค์การด้วยการบริหารและพัฒนาคน
นอกจากนี ้ ผ ลงานวิ จ ั ย เรื ่ อ งการพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นภาวะผู้ น ำ (Leadership Competency
Development) (Akaraborworn & Sritanyarat, 2017*) สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ภาวะผู ้ น ำจำเป็ น ต้ อ งมี ใ น
บุคลากรทุกกลุ่ม หากแต่ผลการศึกษาพบว่าภาวะการผู้นำมีความแตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยแต่ละองค์การ
สามารถแบ่งกลุ่มคนในองค์การออกเป็น 5 ระดับเป็นอย่างน้อย คือ ระดับปฏิบัติการระดับต้น ปฏิบัติการ
อาวุโส ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้บางองค์การอาจมีการแบ่งบุคลากร
ออกเป็นสายวิชาชีพอีก 2 กลุ่ม เช่น กลุ่มชำนาญการ และกลุ่มเชี่ยวชาญ (ดูภาพที่ 1)
ดั ง นั ้ น หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมและพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารด้ า นการบริ ห ารคนและพั ฒ นาองค์ ก าร หรื อ
HR4NonHR จึ งถู กพั ฒนาขึ ้ นเพื ่ อให้ ผู ้ บริ หารที ่ มิ ใช่ ผู ้ ปฏิ บั ติ งานด้ านบริ หารบุ คคล หรื อรั บผิ ดชอบงาน
ทรัพยากรมนุษย์โดยตรงได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ภาวะผู้นำ และหลักการบริหารจัดการคน อันจะสามารถส่งผล
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์การได้ดังวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การได้สำเร็จ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Akaraborworn, C., & Sritanyarat, D. (2017). Leadership development in Thailand. In A. Ardichvili
& K. Dirani (Eds.), Leadership development in emerging market economies. (pp. 149-167). NY:
Palgrave Macmillan. ( The book is the recipient of the R. Wayne Pace HRD Book of the Year
Award).

ภาพที่ 1: สมรรถนะด้านการบริหารและภาวะผู้นำที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มบุคลากร
(ประยุกต์จาก Akaraborworn & Sritanyarat, 2017)
โดยในภาพรวมมีด้วยกัน 3 หลักสูตร
§ หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น: SupTa (Supervisory Skill for Talent Management)
§ หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง: OPAA (Organization Planned-change Alignment and
Applications)
§ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง: Visionary Leader (Visioning & Strategic Leadership)
2. วัตถุประสงค์ (Output):
2.1. เพื่อให้ผู้บริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความตระหนัก ถึงบทบาทของตนเองที่ถูกคาดหวังในการ
บริหารและการนำองค์การ
2.2. เพื่อพัฒนาชุดสมรรถนะด้านภาวะการนำ (Leadership Competency) และสมรรถนะด้านการ
บริหารคน (HR Managerial Competency) ให้กับผู้บริหารองค์การในแต่ละระดับ ซึ่งชุดสมรรถนะ
นี้มีความแตกต่างกันในแต่ละระดับบริหาร
2.3. เพื่อพัฒนากระบวนการคิด “วินิจฉัยก่อนการพัฒนา” หรือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”อันเป็นทักษะที่
สำคัญในการบริหารที่แตกต่างตามบริบทขององค์การ (Context-based Development) และความ
แตกต่างหลากหลายของบุคลากรในองค์การ (Diversity Management) โดยเรียนรู้การใช้เครื่องมือ
ในการบริหารและพัฒนา
2.4. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนบริหารศาสตร์ในด้านการบริหารและพัฒนาคนเพื่อพัฒนา
องค์การ

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome & Impact):
3.1. บุคลากรในระดับบริหารมีสมรรถนะด้านภาวะผู้นำถึงพร้อมในการบริหารจัดการคนและพัฒนา
องค์การ
3.2. องค์การมีบุคลากรระดับบริหารที่สามารถร่วมกันขับเคลื่อนองค์การให้เป็นดังวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
ส่งเสริมค่านิยมขององค์การได้
3.3. บุคลากรในองค์การเกิดความผูกพันต่อองค์การสูงขึ้น เนื่องจากสัมพันธภาพของบุคลากรกับผู้บริหาร
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความผูกพัน
4. เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุม
§ การเปลี่ยน Mindset หรือชุดความคิด เพื่อให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักรู้ใน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะผู้บริหารในแต่ละระดับ
§ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้บริหารแต่ละระดับ Skillset อันเป็นทักษะที่มาจากงานวิจัย
การพัฒนา Leadership Competency (Akaraborworn & Sritanyarat, 2017)
§ การเรียนรู้ในรูปแบบลงมือทำ หรือ Action-based Learning ผ่านเครื่องมือ หรือ Toolset
การประเมินตัวบุคคลและองค์การเพื่อการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานของผู้บริหารใน
แต่ละระดับ
5. ภาพรวมของหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง
“OPAA” (Organization Planned-change Alignment and Applications)
HR 4 Non HR :
Competency:

Change Leadership

CHANGE
Training &
Development:

ก่อน

Mindset

Middle Management
To involve everyone in the organization in executing the corporate strategy in the areas of
their responsibilities in order to achieve organizational triple bottom line performance
outcomes: Financial, Social and Environment.

Skillset (Managerial Competency)
§ Influencing(Communication)
§ Change Mgt & Teamwork
§ Entrepreneurship
§ Organization Development

Change before Being
Changed.
ระหว่างการฝึกอบรมและพัฒนา

การวิน ิจฉัยก่อนการพัฒนา:
ระดับบุคคล
q Situational Leadership (Gamebased approach)
ระดับองค์การ
q Nine Cells (Alignment)

หัว ข้อการฝึกอบรม:
q บทบาทและสมรรถนะของผู้บริหารระดับกลาง: Change Leadership
q การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
q การบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management)
q การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ (Influencing Communication)และการ
การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
q เครื่องมือการพัฒนาองค์การ (OD Interventions)

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้วยงานทรัพยากรมนุษย์

§
§
§
§

Influencing(Communication)
Change Mgt & Teamwork
Entrepreneurship
Organization Development

Toolset
Organization Development
(Changing People & Systems)

หลัง
การประเมิน:
§ การเข้าร่วมเรียนรู้เกินกว่า 70%
§ นำเสนอโครงการในรูป แบบ One page
Planning
§ Negotiation game: Convincing
change
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6. วิธีการเรียนการสอน
วิธีการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ หรือ Action-based Learning ดังนั้น
ผู้เรียนต้องพร้อมในการร่วมเรียนรู้ ก่อน-ระหว่าง-หลังการฝึกอบรม (เงื่อนไขการจบหลักสูตร)
§ ก่อนการฝึกอบรม: ผู้เรียนเข้าทำการประเมินตนเองด้วย Situational Leadership
1 สัปดาห์ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม
§ ระหว่างการฝึกอบรม: ผู้เรียนต้องเข้าเรียนด้วยตัวเองมากกว่า 80% ของระยะเวลาที่กำหนด (30 ชม)
§ หลังการฝึกอบรม: นำเสนอการจัดทำแผนพัฒนาองค์การด้วย Nine Cells
7. การให้บริการหลักสูตร
หลักสูตรมีการให้บริการใน 3 รูปแบบ
(1) อบรมในห้องเรียนเป็น Public Course ซึ่งคณะมีตารางการเปิดหลักสูตรประจำปี
(2) อบรมแบบ on-line ซึ่งคณะมีตารางการเปิดหลักสูตรประจำปี
(3) อบรมแบบ In-house ซึ่งสามารถปรับเนื้อหาได้ตามความเหมาะสมของบริบทองค์การ
8. ระยะเวลาในการเรียน
จำนวน 5 วัน ๆ ละ 6 ชม. รวม 30 ชม. สามารถออกแบบกระบวนการเรียนให้ติดต่อกัน 5 วันหรือ
แบบสัปดาห์ละ 1 วัน รวม 5 สัปดาห์ ได้ตามความเหมาะสม
OPAA u: อบรม ณ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 16 – 20 มกราคม พ.ศ. 2566
OPAA v: อบรม on-line 10 ครึ่งวันตั้งแต่วันที่ 6 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
OPAA w: อบรม ณ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
9. วิทยากร
ในแต่ละหัวข้อจะมีวิทยากร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และวิทยากรจากภายนอกสถาบัน
เพื่อเป็นกรณีศึกษาจาก Practitioner และผู้บริหารจากองค์การชั้นนำ
10. ค่าใช้จ่าย
§ OPAA รุน่ ที่ 1: คนละ 20,000 บาท อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
§ OPAA รุ่นที่ 2: อบรม on-line คนละ 15,000 บาท อบรมผ่านระบบ Zoom
§ OPAA รุ่นที่ 3: คนละ 20,000 บาท อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11. ผู้อำนวยการหลักสูตร: ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ผู้ประสานงานหลักสูตร: นายตีรภัสร์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
12. จำนวนผู้เข้าอบรม 20-40 คนต่อรุ่น

OPAA u: อบรม ณ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 16 – 20 มกราคม พ.ศ. 2566
(ค่าใช้จ่ายคนละ 20,000 บาท รวมเอกสารฝึกอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

วัน

เนื้อหา

9–13 มกราคม 2566

ผู้เรียนเข้าทำการประเมิน (Pre-assessment)

16 มกราคม 2566

9.00 – 12.00 บทบาทและสมรรถนะของผู้บริหาร
ระดับกลาง : Change Leadership

วิทยากร / กิจกรรม
Situational Leadership
ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
Nine Cells

13.00 – 16.00 การพัฒนาองค์การ (Organization
Development) ด้วยการวินิจฉัยก่อนการพัฒนา
(Diagnosis Before Development)
17 มกราคม 2566

9.00 – 16.00 ภาวะการนำเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Situational Leadership (Game-based approach)

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์
Situational Leadership
(Game-based approach)

18 มกราคม 2566

19 มกราคม 2566

20 มกราคม 2566

9.00 - 12.00การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)

ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาน

13.00 – 16.00 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ (Influencing
Communication) และการการบริหารความขัดแย้ง
(Conflict Management)

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

9.00 – 12.00 การพัฒนาองค์การด้วยแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ (TQA PMQA HA EdPEx)

อ. กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

13.00 – 16.00 การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาองค์การ

อ. กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

9.00 – 12.00 การพัฒนาองค์กรนวัตกรรม
(Innovative Organization)

รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
Innovative Organization
Canvas

13.00 – 12.00 การพัฒนาพฤติกรรมนวัตกรรม
(Innovative Work Behavior)

ดร.จารุวรรณ ยอดระฆัง

OPAA v: อบรม on-line ผ่าน Zoom 10 ครึ่งวัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
(ค่าใช้จ่ายคนละ 15,000 บาท รวมเอกสารฝึกอบรม)

วัน
1 – 3 พฤษภาคม 2566

เนื้อหา
ผู้เรียนเข้าทำการประเมิน (Pre-assessment)

วิทยากร / กิจกรรม
Situational Leadership

6 พฤษภาคม 2566

9.00 – 12.00 บทบาทและสมรรถนะของผู ้ บ ริ ห าร ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ระดับกลาง : Change Leadership
Nine Cells

9 พฤษภาคม 2566

18.00 – 21.00 การพั ฒ นาองค์ ก าร (Organization
Development) ด้ ว ยการวิ น ิ จ ฉั ย ก่ อ นการพั ฒ นา
(Diagnosis Before Development)

10 พฤษภาคม 2566

18.00 – 21.00 การพัฒนาองค์กรนวัตกรรม
(Innovative Organization)

รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
Innovative Organization
Canvas

11 พฤษภาคม 2566

18.00 – 21.00 การพัฒนาพฤติกรรมนวัตกรรม
(Innovative Work Behavior)

ดร.จารุวรรณ ยอดระฆัง

16 พฤษภาคม 2566

18.00 – 21.00 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)

ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาน

17 พฤษภาคม 2566

18.00 – 21.00 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ (Influencing รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
Communication) และการการบริ ห ารความขั ด แย้ ง
(Conflict Management)

18 พฤษภาคม 2566

18.00 – 21.00 การพั ฒ นาองค์ ก ารด้ ว ยแนวทางการ อ. กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์
พัฒนาคุณภาพ (TQA PMQA HA EdPEx)

23 พฤษภาคม 2566

18.00 – 21.00 การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาองค์การ

24 พฤษภาคม 2566

18.00 – 21.00 ภาวะการนำเพื ่ อ การเปลี ่ ย นแปลง รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
Situational Leadership (Game-based approach) ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์

25 พฤษภาคม 2566

18.00 – 21.00 ภาวะการนำเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Situational Leadership (Game-based approach)

อ. กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

Situational Leadership
(Game-based approach)

OPAA w: อบรม ณ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
(ค่าใช้จ่ายคนละ 20,000 บาท รวมเอกสารฝึกอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

วัน
10 – 14 กรกฎาคม 2566
17 กรกฎาคม 2566

เนื้อหา
ผู้เรียนเข้าทำการประเมิน (Pre-assessment)

วิทยากร / กิจกรรม
Situational Leadership

9.00 – 12.00 บทบาทและสมรรถนะของผู ้ บ ริ ห าร ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ระดับกลาง : Change Leadership
Nine Cells
13.00 – 16.00 การพั ฒ นาองค์ ก าร (Organization
Development) ด้ ว ยการวิ น ิ จ ฉั ย ก่ อ นการพั ฒ นา
(Diagnosis Before Development)

18 กรกฎาคม 2566

19 กรกฎาคม 2566

9.00 – 12.00 การพัฒนาองค์กรนวัตกรรม
(Innovative Organization)

รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
Innovative Organization
Canvas

13.00 – 12.00 การพัฒนาพฤติกรรมนวัตกรรม
(Innovative Work Behavior)

ดร.จารุวรรณ ยอดระฆัง

9.00 - 12.00 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)

ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาน

13.00 – 16.00 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ (Influencing รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
Communication) และการการบริ ห ารความขั ด แย้ ง
(Conflict Management)
20 กรกฎาคม 2566

9.00 – 12.00 การพั ฒ นาองค์ ก ารด้ ว ยแนวทางการ อ. กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์
พัฒนาคุณภาพ (TQA PMQA HA EdPEx)
13.00 – 16.00 การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาองค์การ

21 กรกฎาคม 2566

อ. กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

9.00 – 16.00 ภาวะการนำเพื ่ อ การเปลี ่ ย นแปลง รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
Situational Leadership (Game-based approach) ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์
Situational Leadership
(Game-based approach)

