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หลักสูตร “Synergy for Management” (Synergy) รุนที่ 9 

ระหวางวันที่ 14 มีนาคม - 25 เมษายน 2566 

โดย มูลนธิิสถาบันวจิัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP) 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 โลกในยุคปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมาย การเปลี่ยนแปลงที่ ชัดเจนที่สุดคือ 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำใหการติดตอสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันสามารถทำได

โดยไมมีขอบเขตดวยความเร็วเพียงไมก่ีวินาที กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบใหเกิดความจำเปนที่ตอง

ปรับเปลี่ยนเพื่อใหทันกับโลกในยุคปจจุบัน ซ่ึงรวมถึงการบริหารองคกรดวย ซึ่งการจะนำพาองคกรใหไปสูการ

เปลี่ยนแปลงนั้น ตองอาศัยความรวมมือกับบุคลากรทุกฝายในองคกร แตปญหาสำคัญที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

องคกรขนาดกลางที่กำลังเติบโตและองคกรขนาดใหญ คือ Silo Culture โดยพฤติกรรมของบุคลากรที่ติดอยูใน

ขอบเขตความรับผิดชอบของตนเพียงฝายเดียว (Silo) จนทำใหเขาถึงและประสานงานไดยาก ทำใหเกิดการละเลย

ความความสัมพันธกับฝายอ่ืนๆ ขาดความเขาใจรวมกัน ขาดการแบงปนขอมูลระหวางฝาย ทำใหองคกรไมสามารถ

ขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมสามารถนำพาองคกรไปสูการเปลี่ยนแปลงไดทันตอการแขงขันทั้งใน

ระดับประเทศ ภูมิภาค และระหวางประเทศได   

จากประเด็นดังกลาว มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP) จึงจัดโครงการอบรม

หลักสูตร “Synergy for Management” (Synergy) เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรระดับฝาย ทั้งในองคกรภาค

รัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการ องคการมหาชน หรือ บริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชน ไดมีโอกาสแบงปนขอมูล ใน

ขอบเขตความรับผิดชอบของตนและแลกเปลี่ยนการเรียนรูใหกับผูบริหารระดับฝายของฝายอ่ืน ใหทราบถึงบทบาท

หนาที่  ปญหาและอุปสรรคที่ เกิดข้ึน เพื่อใหแตละฝายเกิดความเขาใจซึ่งและกัน ซึ่งจะนำไปสูความรวมมือ  

และความสัมพันธอันดีของผูบริหารแตละฝาย อันจะนำไปสูความเขาใจภาพรวมและเปาหมายสูงสุดขององคกร  
 

2. วัตถุประสงคของหลักสตูร 
  

2.1 เพื่อสงเสริมความเขาใจในบทบาทหนาที่การทำงานของผูบริหารระดับฝายขององคกร

รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ องคกรมหาชน และภาคเอกชน ใหมีความเขาใจปญหาและอุปสรรคของแตละฝาย พรอมทั้ง

พัฒนาภาวะความเปนผูนำ เพื่อเตรียมพรอมสูการบริหารงานอยางมืออาชีพ 

   2.2 เพื่อเปดโอกาสในการเรียนรูและแบงปนขอมูล อันจะนำไปสูการสรางองคความรูใหมและความ

เขาใจรวมกันระหวางผูเขารับการอบรมจากภาคสวนตางๆ เพื่อนำไปบริหารองคกรใหบรรลุตามเปาประสงค  

 2.3 ปรับเปลี่ยนทัศนคติผูเขาอบรมใหเกิดพลังคิดบวกตอองคกร ตอฝายตนเองและฝายอ่ืนเพื่อ

นำไปสูความรวมมือในการประสานงานการทำงานอยางสมานฉันท  

   2.4 เพื่อสรางเครือขายระหวางผูเขารับการอบรมเพื่อใหเกิดการรวมมือในการขับเคลื่อนภารกิจของ

องคกรไปสูเปาหมายรวมกัน  
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3. โครงสรางหลักสูตร“Synergy for Management” (Synergy) 

 บรรยายใหความรูเก่ียวกับ แนวคิดและทฤษฎีและองคความรูจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ 

           มีรายวิชา จำนวน 10 หัวขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

คร้ังที่  หัวขอ ชม. 

1 ความทาทายในการจัดการองคกรสมัยใหม 3 

2 หมวดทรัพยากรบุคคล 3 

3 หมวดบัญชี และ การเงิน 3 

4 หมวดการตลาดและการขาย  3 

5 หมวดการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 3 

6 หมวดการพัฒนาบุคลิกภาพ 6 

7 หมวดกฎหมาย  3 

8 หมวดจัดซื้อจัดจาง  3 

9 หมวดการทำงานเปนทีมอยางมปีระสิทธิภาพ  3 

10 หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 

4. การแลกเปลี่ยนการเรียนรู (Synergy Session) 

  เปดโอกาสใหผูเขาอบรมแบงปนขอมูลเพื่อเปนการ Synergy Session ของตัวแทนแตละฝาย 

เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงการทำงาน บทบาทปญหาและอุปสรรคของแตละฝายอยางแทจริง เพื่อนำขอมูลที่ได 

มาวิเคราะหและปรับใชในการทำงานประสานแตละฝายในองคกร 
 

5. ระยะเวลาหลักสูตร  
 

  กำหนดการจัดอบรมทุกวันอังคาร 14 มีนาคม - 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น.     

และการแลกเปลี่ยนความรู เวลา 16.30 - 17.00 น. โดยแบงการอบรมออกเปน  

   5.1 การบรรยาย    36   ชั่วโมง   

  5.2 การแลกเปลี่ยนการเรียนรู  2.5   ชั่วโมง 

  5.2 กิจกรรมดูงานตางประเทศ   วันที่ 18 เม.ย. -  22 เม.ย 2566 ( 5 วัน 3 คืน) 
 

6. กลุมเปาหมาย 

 
* ทั้งนี้ผูสมัครจะตองไมอยูระหวางการอบรมในหลักสูตรอื่นที่มีระยะเวลาศึกษาในชวงเวลาเดียวกันกับหลักสูตรนี้ 

** หากมีจำนวนผูเขาอบรมนอยกวาที่กำหนด ทางหลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนจากจัดการอบรมรวมกับรุนตอไป 

กลุมเปาหมาย 

รองผูบริหารสูงสุด 

ผูชวยผูบริหารสูงสุด 

ผูอำนวยการฝาย, รองผูอำนวยการฝาย และผูจัดการ 

ผูบริหารสูงสุด 
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8.  เงื่อนไขการผานหลักสูตร 

   1. มีเวลาเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายครบถวนตามหลักสูตร และเขารับการ

ฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร  

2. เขารวมกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานในตางประเทศ เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร  
 

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

   1. เขาใจการบริหารองคกรแบบสมานฉันทสงเสริมใหผูเขารับการอบรมเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของ

แตละฝายเพิ่มกอใหเกิดความรวมมือกันในการประสานการทำงานเพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ขององคกร 

  2. บูรณาการการทำงานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการกาวสูการแขงขันใน

ระดับภูมิภาค โดยมุงเนนการพัฒนาใหมีภาวะผูนำที่มีความรู ความสามารถ การเสริมสรางวิสัยทัศนที่กาวไกล  

  3. ไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ระหวางผูเขารับการอบรมในแตละองคกร และนำ

ประยุกตและปรับใช ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

   4. ผูเขารับการอบรมมีความสภาวะในการกาวสูการเปนผูนำเพิ่มข้ึน ทั้งในดานความคิด การกระทำ

ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมที่เปนแบบอยางที่ดี  
 

10. คาธรรมเนียมหลักสูตร จำนวน 119,000 บาท (ไมมีภาษีมูลคาเพ่ิม) เปนราคาเหมาจายสำหรับการลงทะเบียน

ฝกอบรมตลอดหลักสูตร และรวมการศึกษาดูงานตางประเทศ เมื่อผูสมัครไดรับการตอบรับการเขารวมอบรมกับทาง

หลักสูตรแลว กรุณาโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย ในนามมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

องคกรภาครัฐ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 และสงหลักฐานการโอนเงินจาก พรอมระบุรายละเอียดในการออก

ใบเสร็จรับเงิน มายัง E-mail : irdp.synergy@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-714-5567 
 

หมายเหตุ การศึกษาดูงานตางประเทศเดินทางโดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยัด+หองพักคู ทั้งนี้หากทานมีความประสงค

จะพักเดี่ยว หรือ เดินทางโดยชั้นธุรกิจ จะมีคาใชจายเพิ่มเติม  
 

การเบิกคาใชจายเพิ่มเติมสำหรับการเขาอบรมและ/หรือรวมศึกษาดูงานเปนกรณีที่หนวยงานสามารถพิจารณา

ดำเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวของของแตละหนวยงานใหกับผูเขาอบรมในสังกัดได ทั้งนี้ คาธรรมเนียมในขอ 10 

สามารถนำไปลดหยอนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 200 เปอรเซ็นต ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ 

เร่ือง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน ที่รับลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขาศึกษา

หรือฝกอบรม (พ.ศ. 2548) และ IRDP หรือ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 

0993000285042 มีสถานะเปนองคการ สถานสาธารณกุศล และสถานศึกษา ลำดับที่  807 ของประกาศ

กระทรวงการคลังฯ วาดวยภาษเีงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 524 พ.ศ. 2555) 
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11. สถานที่ฝกอบรม   

                 โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร กรุงเทพ (Eastin Grand Hotel Sathorn)   

 เลขที่ : 33/1 ถนนสาทรใต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
                    

แผนที ่โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร กรุงเทพ (Eastin Grand Hotel Sathorn) 
 

 

  
 

 

 

12. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

   1. ศาสตราจารย ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ประธานบริหารหลักสูตร 

   2. ดร. เสรี นนทสูติ   ผูอำนวยการหลักสูตร 
 

 

14. ติดตอประสานงาน 

  คุณชฎาธาร อินพันทัง     เจาหนาที่ฝายฝกอบรมอาวุโส    โทรศัพท  098-281-4953 

คุณเอ้ือการย พิทักษวัฒนนนท เจาหนาที่ฝายฝกอบรม       โทรศัพท  082-687-0103 
 

ฝายฝกอบรม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP)  

เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

  เว็บไซต http://www.irdp.org , E-mail: irdp.synergy@gmail.com 

 

 

หมายเหตุ: 

• ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวิทยากร วันและเวลาอบรม สถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสม 

• คาธรรมเนียมดังกลาวเปนคาใชจายตอ 1 ทาน และขอความกรุณาชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายในวันที่ 

7 มีนาคม 2566 

• ขอสงวนสิทธิ์การอบรมและเดินทางศึกษาดูงานตางประเทศ สำหรับผูเขาอบรมเทานั้น 

• กรณีไมสามารถเขารวมอบรมได จะตองแจงลวงหนาอยางนอย 20 วันทำการกอนการอบรม มฉิะนั้นทาง

หลักสูตรขอคิดคาใชจายตามจริงในการดำเนนิการ 

 

การเดินทาง จากสถานีรถไฟฟา BTS สถานีสุรศักดิ์ ใช

ทางออกหมายเลข 4 จะเห็นทางเชื่อมระหวาง BTS 

กับโรงแรมอีสติน แกรนด สาทร กรุงเทพ 

http://www.irdp.org/
mailto:irdp.synergy@gmail.com
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