หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 10
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 25 กรกฎาคม 2562
โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
1. หลักการและเหตุผล
ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และนามาซึ่งความท้าทายใหม่ๆ
หลากหลาย จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ องค์การ
มหาชน หรือ บริษัทจดทะเบียน และบริษัทเอกชนต่างๆ จะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้มีองค์ความรู้ และทักษะ
ที่สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สาหรับผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรนั้น ปัจจุบันมีโครงการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ เข้ า ศึ ก ษาหาความรู้ แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพ รวมทั้ ง ยั ง เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยของผู้ บ ริ ห าร
ในระดั บ เดี ย วกัน ท าให้ การแลกเปลี่ ย นความเห็ น และประสบการณ์ อัน จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อกัน และยั งเอื้ อให้ เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย
อย่ า งไรก็ ต ามความจ าเป็ น อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ อ งค์ ก รสมั ย ใหม่ เห็ น ความส าคั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น ก็ คื อ
การวางแผนสร้างบุคลากรในระดับรองและผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้ าวขึ้นรับตาแหน่งสูงสุดของ
องค์กร (Succession Plan) ซึ่ งโครงการฝึกอบรมต่ างๆ ที่มี อยู่ในปั จจุบัน ยังขาดหลักสูตรที่ได้ ออกแบบมาเป็น การ
เฉพาะ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว
มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ก รภาครั ฐ (IRDP) จึ ง ได้ จั ด โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
Leadership Succession Program (LSP) เพื่อสนองความต้องการนั้นและนับตั้งแต่ปี 2556 และได้จัดหลักสูตร
LSP มาแล้ว 9 รุ่น

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะผู้บริหารขององค์กรรัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
องค์กรที่เกี่ย วข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน องค์กรเอกชนที่ ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรภาครัฐ
ให้มีความพร้อมสาหรับการเป็นผู้นาที่จะสามารถบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม และมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ (Leadership Skills)
2.2 เพื่ อสร้างเวที ในการแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล และความเห็ น อั น จะน าไปสู่ การสร้างองค์ ความรู้แ ละ
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมจากภาคส่วนต่างๆ และจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
ของแต่ละองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Participatory Policy Platform)
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นาองค์กร และเอื้อให้เกิด
พลังร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน (Leadership Network)

3. โครงสร้างหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 10 มีโครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 7 หมวด
การอบรม ดังนี้ (รายชื่อวิชาบางวิชาอาจมีการปรับปรุงในภายหลัง เพื่ อให้เหมาะสมกับวิทยากรและวันเวลาในการ
ฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น)
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โครงสร้างหลักสูตร
3.1 หมวดการอบรม

รายชื่อวิชา
1. The Job of the CEO

หมวดการอบรมที่ 1
การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นาองค์กร
Leadership Skills

2. การสร้างองค์กรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization)
3. กลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
(Sustainable Growth Strategy)
4. การสร้างองค์กรนวัตกรรม
(Innovative Organization)
5. การบริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)
6. เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Meeting)
7. บทบาทผู้นากับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
(Leadership and Organization Image)
8. การพัฒนาภาพลักษณ์ผู้นา
(Leadership Image Development)
9. การพัฒนาทักษะของผู้นาในการเข้าสังคม
(Social Skill Development for Leaders)
10. ผู้นาด้านจริยธรรม

(Ethical Leadership)
11. ธรรมาภิบาล : ฉบับจับต้องได้

หมวดการอบรมที่ 2
เครื่องมือการบริหารองค์กร
Management Tools

หมวดการอบรมที่ 3
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
และภาครัฐ
Regulatory Framework for Business &
Public Organizations

1. แผนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management)
2. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
(ICT Management for Executives)
3. นโยบายสิ่งแวดล้อมกับการบริหารองค์กร
(Environmental Policy and Organization Management)
4. การติดตามและประเมินผลองค์กร
(Organization Monitoring & Evaluation)
1. กระบวนการสรรหาและประเมินผลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
(Process of Recruitment & Evaluation of Public Enterprise CEOs)
2. กฎหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารองค์กรธุรกิจ
และภาครัฐ (Regulation for Directors & Executives)
3. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชน์ของผู้บริหาร
(Conflict of Interests of CEOs)
4. กฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(Anti-Corruption Regulation)
5. กฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(Public-Private Partnership Law)
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โครงสร้างหลักสูตร
3.1 หมวดการอบรม
หมวดการอบรมที่ 4
เกาะติดกระแสโลก
Emerging Issues

รายชื่อวิชา
1. บทบาทตลาดการเงินต่อองค์กร
(The Role of Financial Market)
2. ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
(World Economic Overview)
3. ความท้าทายของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
(Thailand’s Challenges in the ASEAN Community)
4. ความร่วมมือของผู้นาภาครัฐ-ผู้นาภาคเอกชน : ปัญหาและอุปสรรค

หมวดการอบรมที่ 5
ประมวลความรู้

การบูรณาการยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติ
(Holistic Strategic Implementation)
1. การศึกษาดูงานในประเทศ

หมวดการอบรมที่ 6
การศึกษาดูงาน

2. การศึกษาดูงานต่างประเทศ

หมวดการอบรมที่ 7
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
และกรณีศึกษา

3. สุนทรียศิลป์สาหรับผู้บริหาร (Art Appreciation for Executives)
1. กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาองค์กร
(CEO Simulation Session: Case Study)
2. การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
(วิสัยทัศน์ 2025 : ผู้นาไทยในเวทีอาเซียน)

3.2 หมวดการอบรมที่ 6 การศึกษาดูงาน
1) การศึกษาดูงานในประเทศ
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้า รับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เสริมสร้างทักษะและพัฒนาภาวะการเป็นผู้นารวมถึงการบริหารงานด้านต่างๆ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้ เข้ารับการอบรม ทั้งนี้จะมีการศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง วันที่ 22-23 มิถุนายน
2562
2) การศึกษาดูงานต่างประเทศ
เป็ น กิจ กรรมส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต ร โดยการเดิ น ทางศึ กษาดู งานต่ า งประเทศครั้ง นี้ ได้
กาหนดการเดิ น ทางศึก ษาดู ง าน ณ ประเทศสหรัฐ อเมริก า ระหว่ า งวั น ที่ 26 เมษายน ถึ ง 4 พฤษภาคม 2562
เป็นการศึกษาดูงานด้านการเงินและเศรษฐกิจ ด้านการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
3.3 หมวดการอบรมที่ 6 การนาเสนอผลงานทางวิชาการ และกรณีศึกษา
1) กรณี ศึกษาการแก้ไขปัญ หาองค์กร (CEO Simulation Session: Case Study) เป็น การจาลอง
สถานการณ์ ปั ญ หาขององค์ ก รเพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การอบรมร่ ว มกั น พิ จ ารณาปั ญ หาในด้ า นต่ า งๆ ที่ ผู้ น าองค์ ก ร
ต้องประสบ และพิจารณานาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาจากมุมมองต่างๆ
2) การน าเสนอผลงานทางวิช าการ โดยการแบ่ งผู้ เข้า รับ การอบรมเป็ น กลุ่ ม ย่ อยในการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการอบรม ซึ่งเน้นการพิจารณาประเด็น
ปัญหาขององค์กรภาครัฐและเอกชน และร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมตลอดจนวิสัยทัศน์ของผู้นา
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4. ระยะเวลาหลักสูตร
จั ด การอบรมทุ ก วั น พฤหั ส บดี เวลา 13.30-16.30 น. และทุ ก วั น เสาร์ เวลา 09.00-16.30 น.
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 117 ชั่วโมง
1. การอบรมและสัมมนา
87 ชั่วโมง
2. การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
3 ชั่วโมง
3. การศึกษาดูงานในประเทศ
27 ชั่วโมง

5. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 10 จานวนประมาณ 60 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ดารงตาแหน่งระดับรองผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าใน
องค์กรภาครัฐเช่น รัฐวิสาหกิจ (รวมถึงบริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนของรัฐวิสาหกิจ) และองค์การมหาชน
2. ข้าราชการตาแหน่ ง รองอธิบ ดี หรือผู้อานวยการส านั ก หรือเที ยบเท่ า หรือเจ้ าหน้ าที่ ในระดั บ
เดียวกันในองค์กรกากับดูแลองค์กรภาครัฐ
3. ผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรภาคเอกชน
4. ผู้มีความสนใจที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาให้เข้ารับการอบรม
ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องไม่อยู่ระหว่างการอบรมในหลักสูตรอื่นที่มีระยะเวลาศึกษาในช่วงเวลาเดียวกันกับหลักสูตรนี้

6. เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร
ผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตร จะต้องผ่านเงื่อนไขดังนี้
1. มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนตามหลักสูตร และเข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
2. ร่วมจัดทาและนาเสนอผลงานวิชาการ
3. เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส่งเสริมให้ผู้ เข้ารับการอบรมเพิ่ มขีดความสามารถในการพั ฒ นาหน่ วยงานให้มีศักยภาพ ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้นาบริหารการเปลี่ยนแปลง และบริหารงาน
ได้อย่างมืออาชีพ สามารถดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
2. บู ร ณาการการท างานเป็ น ที ม และองค์ ก รได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ขี ด ความสามารถใน
การก้าวสู่การแข่งขันในระดับ ภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีภาวะผู้นาที่มีความรู้ ความสามารถ การเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล
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3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เป็นแนวทางการนาไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ผู้ เข้ า รับ การอบรมมี ค วามพร้อ มในการก้ า วสู่ ก ารเป็ น ผู้ บ ริห าร ระดั บ สู ง ทั้ ง ในด้ า นความคิ ด
การกระทายึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

8. ค่าธรรมเนียม
8.1 ค่ าธรรมเนี ยมตลอดหลั ก สู ต ร จ านวน 145,000 บาท รวมค่าใช้ จ่ ายในการอบรมทุ กหั วข้อวิ ชา และ
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้แล้ว
8.1.1 การ Orientation ต่างจังหวัด จานวน 1 ครั้ง (2 วัน 1 คืน)
8.2.2 การศึกษาดูงานในประเทศ จานวน 1 ครั้ง (3 วัน 2 คืน)
8.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ชาระเพิ่มจากค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร)
เป็ น กิ จ กรรมส่ ว น หนึ่ งของห ลั ก สู ต ร โดยการเดิ น ท างศึ ก ษ าดู งาน ต่ างป ระเท ศค รั้ ง นี้ ได้ ก าห น ดการ
เดิ น ทางศึ กษาดู ง าน ณ ประเทศสหรัฐ อเมริกา เป็ น การศึ ก ษาด้ านระบบการบริหารเน้ นการศึ ก ษาดู ง านด้ า นการ
บริหารงานภาครัฐและเอกชน อาทิ หน่วยงานการกากับงานด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) การบริหารจั ดการองค์การภาคเอกชน ได้ แก่ การบริหารงานของ
Google และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ
1 กรณีเดินทางโดยตั๋วชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) และพักคู่
2 กรณีเดินทางโดยตั๋วชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) และพักเดี่ยว

ราคาต่อท่าน
175,000 บาท
202,000 บาท

หมายเหตุ
1. กรณีออกตั๋วโดยสารเอง ผู้เข้าอบรมสามารถหักค่าตั๋วโดยสารออกได้
2. กรณีมีวีซ่าสหรัฐอเมริกาแล้ว คืนค่าวีซ่า 5,000 บาท/ท่าน
3. กรณีเดินทางโดยตั๋ว BUSINESS CLASS แบบตั๋วเดี่ยว (ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะ) ชาระเพิ่ม แจ้งให้ทราบภายหลัง
บาท/ท่าน

และ ในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ IRDP ได้มอบหมายให้บริษัททัวร์เป็นผู้ดาเนินการ ในกรณีที่ผู้เข้ารับ
อบรมแจ้งความประสงค์เข้าร่วมดูงานต่างประเทศ หากมีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง หลังวันที่ 20 มีนาคม 2562
ทางบริษัททัวร์จะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ ดังนั้น IRDP ก็จะไม่สามารถคืนเงินให้กับผู้เข้าอบรมได้เช่นกัน
การเบิ กค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับการเข้าอบรมและ/หรือร่วมศึกษาดู งานต่างประเทศเป็ นกรณี ที่หน่ วยงาน
สามารถพิ จ ารณาด าเนิ น การตามกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งของแต่ ล ะหน่ ว ยงานให้ กั บ ผู้ เข้ า อบรมในสั ง กั ด ได้ ทั้ ง นี้
ค่าธรรมเนียมในข้อ 8.1 และ 8.2 สามารถนาไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 200 เปอร์เซ็นต์
ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ เรื่อง การกาหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ที่ รับลูกจ้างของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม (พ.ศ. 2548) และ IRDP หรือ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000285042 มีสถานะเป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล และสถานศึกษา ลาดับที่ 807
ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 524 พ.ศ. 2555)
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การชาระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ผู้สมัครรายใดที่ได้รับการตอบรับจาก IRDP ให้เข้าร่วมอบรมกับทางหลักสูตร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ในนามมู ลนิ ธิสถาบั นวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ เลขที่ บัญชี 069-0-02998-5
และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน มายังโทรสาร หมายเลข
02-619-5960 หรือ E-mail : lsp.irdp@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-714-5564 – 67
9. สถานที่ฝึกอบรม
สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่อยู่ : 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
2. ดร. เสรี นนทสูติ
3. นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์
4. นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร

ประธานบริหารหลักสูตร
ผู้อานวยการหลักสูตร
กรรมการหลักสูตร
กรรมการหลักสูตร

11. ติดต่อประสานงาน
คุณณิชาภา นฤวัตนิษฐา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โทรศัพท์ 02-7145566 /061-9159365
ฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-714-5564 – 67 โทรสาร 02-619-5960
เว็บไซต์ http://www.irdp.org , E-mail: lsp.irdp@gmail.com
หมายเหตุ:
 ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกาหนดการฝึกอบรมตามความเหมาะสม
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกาหนดการและ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม
 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อฝ่ายฝึกอบรม : 02-714-5564 - 67
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