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โครงการฝกอบรม 

หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร” ป 2561 

โดย ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

หลักการและเหตุผล 

"ทํางานอยางผูรูจริง" 

 การบริหารงานภาครัฐใหเกิดผลดีทามกลางการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกท่ีรวดเร็วและรุนแรง
กลายเปนวิกฤติท่ียุงยากตอการฝาฟนไปสูความสําเร็จ แมวาหนวยงานภาครัฐดําเนินงานตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีท่ีสอดคลองกับธรรมาภิบาล (Good Governance) แตก็ยังมีความยากลําบากในการทําความเขาใจและ
ประยุกตหลักตางๆ ใหสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือมุงใหเกิดผลดีแกประชาชน เริ่มตั้งแตการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ
หนวยงานท่ีไมสามารถตอบสนองสภาพแวดลอมขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความออนดอยในเรื่องของการ “ศึกษา
ขอมูลอยางเปนระบบ” ซ่ึงเปนขอแรกตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 0

1 ท่ีจะตอง “ทํางานอยาง
ผูรูจริง" หนวยงานภาครัฐจําเปนตองพัฒนาผูบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีสมรรถนะสูงในการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร ตั้งแตการวิเคราะหสภาพแวดลอมใหสามารถ “รูเขา-รูเรา” การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจประเด็น
ยุทธศาสตร คานิยมหลัก การวิเคราะหปจจัยยุทธศาสตร หรือ SFAS (Strategic Factor Analysis Summary) 
ตลอดจนการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติใหเกิดผลดี โดยอาศัยยุทธศาสตรนานน้ําสีคราม (Blue Ocean Strategy) มากกวา
ยุทธศาสตรนานน้ําสีเลือด (Red Ocean Strategy) ใชเทคนิคบัตรคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard) การกําหนด
ตัวชี้วัด เปาประสงค กลยุทธ งบประมาณ และผูรับผิดชอบ ตลอดจนการกํากับติดตามประเมินผล และการวิเคราะห
ความคุมคาทางสังคม หรือ SROI (Social Return On Investment) โดยการวิเคราะหทางการเงิน ตนทุน และ
งบประมาณ เปนตน 
 การเตรียมการและเตรียมพรอมอยูเสมอจะชวยใหการบริหารราชการไทยตามภารกิจหลักสามารถฝาฟน
อุปสรรคท้ังหลาย หัวใจของความพรอมอยูท่ีบุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะในการบริหารงานในองคการหรือหนวยงาน
ภาครัฐใหสามารถจัดการปญหาท้ังหลายท้ังปวงได ไมวาจะเปนปญหาขัดของ ปญหาปองกัน หรือปญหาในการพัฒนาก็
ตาม ความจําเปนในการเตรียมความพรอมของผูบริหารภาครัฐ ไดแก การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (Strategic 
Management) โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chula Unisearch, 
Chulalongkorn University) มีหนาท่ีในการใหบริการทางวิชาการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมสวนรวม เห็น
ความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ และสมรรถนะบุคลากรภาครัฐดังกลาว ไดตระหนักถึงความจําเปนในการ
สรางความเขมแข็งใหแกการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศ และมีความมุงม่ันในการสรางสมรรถนะในการบริหาร
จัดการแนวใหมของผูบริหารภาครัฐ ท่ีมุงตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะท่ีเปนศูนยกลางและการอํานวย
ความสะดวกแกผูใชบริการ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันความไววางใจในระบบราชการ กระจายอํานาจใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณะไดรวดเร็ว สะดวก และประหยัด รวมท้ัง จะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทํา
ธุรกิจการลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ จึงไดริเริ่มโครงการฝกอบรมเพ่ิมสมรรถนะ
ทางการบริหารของบุคลากรภาครัฐในการบริหารเชิงยุทธศาสตร เปนหลักสูตรท่ีบูรณาการหลักสูตรยอยท่ีสัมพันธ
เชื่อมโยงกัน 2 หลักสูตร ไดแก 
 

                                                           
1 หนังสือตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ดวยทศพิธราชธรรม และหลักการทํางาน จัดพิพมเผยแพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
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หลักสูตรยอยท่ี 1 การจัดทํายุทธศาสตร (เนนการปฏิบัตกิาร หรือ Workshop) 

 หลักสูตรนี้ มุงเนนความรูและการปฏิบัติการครอบคลุมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (Strategic 
Management) ซ่ึงประกอบดวยการจัดทําแผนยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ไดแก หลักการและ
เทคนิคในการจัดทําแผนยุทธศาสตร การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร การทาทาย
เชิงยุทธศาสตร การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร คานิยมหลัก การวิเคราะหปจจัยยุทธศาสตร หรือ 
SFAS (Strategic Factor Analysis Summary) ตลอดจนการนํายุทธศาสตร ไปปฏิบัติ ให เ กิดผลดี โดยอาศัย
ยุทธศาสตรนานน้ําสีคราม (Blue Ocean Strategy) มากกวายุทธศาสตรนานน้ําสีเลือด (Red Ocean Strategy) ใช
เทคนิคบัตรคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard) การกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI เปาประสงค กลยุทธ 
งบประมาณ และผูรับผิดชอบ การใช Balanced Scorecard ในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทํา
โครงการและงบประมาณภาครฐั 
 
หลักสูตรยอยท่ี 2 การบริหารยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (เนนการปฏิบัตกิาร หรือ Workshop) 

 หลักสูตรนี้มุงเนนการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลตามแผนท่ีตั้งไว การจัดทํายุทธศาสตรมีลักษณะ
การดําเนินการจากบนลงลาง (Top-Down Approach) ในสวนของการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติมีลักษณะการ
ดําเนินการจากลางไปสูบน (Bottom-Up Approach) หรือ เรียกวา “คิดการใหญครอบคลุมท้ังโลก ลงมือทําจากงาน
เล็กไปสูงานใหญ” (Think Globally, Act Locally) ในการดําเนินงานนั้น ความลมเหลวเกิดจากความผิดพลาดจาก
กิจกรรมเล็กเพียงกิจกรรมเดียวก็ทําใหงานใหญตองพังคลืนลง  
 ในการการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลตามแผนท่ีตั้งไว จะตองเริ่มจากการมีทรัพยากรท่ีเพียงพอใน
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน การวิเคราะหตนทุนผลผลิต หรือ OBC (Output-Based Costing) โดยอาศัยการ
วิเคราะหตนทุนกิจกรรม หรือ ABC (Activity-Based Costing) การกําหนดและจัดทํางบประมาณแบบ PPBS 
(Planning, Programming, and Budgeting System) การนําผลผลิตของแผนยุทธศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
วิเคราะหตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI ใหไดเปาประสงค และกลยุทธท่ีชัดเจน การจัดทําโครงสรางแยกยอยกิจกรรม 
หรือ WBS (Work Breakdown Structure) การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ หรือ Logframe (Logical 
Framework) ท่ีบูรณาการกลยุทธ งบประมาณ และผูรับผิดชอบ ท่ีเชื่อมโยงกับการใช Balanced Scorecard ในการ
นํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทําและบริหารโครงการและงบประมาณภาครัฐ ซ่ึงเปนความรูและการ
ปฏิบัติการท่ีครอบคลุมการบริหารแผนและโครงการ หลักและวิธีการดําเนินการประเมินผล แผนและโครงการ 
การศึกษาความเหมาะสมและความเสี่ยงของโครงการ การคํานวณตนทุนผลผลิตหลัก การประเมินความคุมคา (Value 
for Money) ของโครงการทางการเงินและทางสังคม รวมท้ังการกํากับและติดตามประเมินผลโครงการ 
 หลักสูตรดังกลาว จะสรางผูบริหารภาครัฐใหเปนนักบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร ในการบริหารงานภาครัฐ 
การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ การกําหนดตัวชี้วัด การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร รวมท้ังการคํานวณ
ตนทุนผลผลิตหลัก การกําหนดงบประมาณ การประเมินความคุมคา ตลอดจนการวางแผนและประเมินผลในระดับ
โครงการใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงไปสูอนาคตของราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และหนวยงาน
ภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีพึงประสงค 
 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับฝกอบรมสามารถนําความรู ความเขาใจและประสบการณในการบริหารงานสมัยใหมเชิง
ยุทธศาสตรของการกําหนดยุทธศาสตร การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ การจัดทํางบประมาณและการ
บริหารโครงการ และการประเมินความคุมคาของการดําเนินงาน ไปใชไดจริงในหนวยงาน  
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คุณสมบัติผูเขารวมการฝกอบรม 

 ผูเขารวมการฝกอบรมจากหนวยงานภาครัฐท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคกร
มหาชน หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานในกํากับของรัฐบาล ท่ีจําเปนตองมีสมรรถนะในการบริหาร
สมัยใหม นอกจากนี้ยังรวมถึงนักธุรกิจท่ีเปนเครือขายภาครัฐ ตลอดจนบุคคลท่ัวไปท่ีตองการเรียนรูระบบงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุงเนนการใหเกิดผลข้ึนจริง ผูเขารวมการฝกอบรมสามารถนําความรูความเขาใจและประสบการณ ตามลําดับ
ข้ันตอนของการบริหารจัดการภาครัฐโดยใชแนวคิดในการบริหารภาครัฐสมัยใหมเชิงยุทธศาสตรตามวงจรการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Circle) ต้ังแตการกําหนดยุทธศาสตร การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติโดยใช
เทคนิค Balanced Scorecard การจัดทํางบประมาณและการบริหารโครงการสมัยใหม และการประเมินผลความ
คุมคาของโครงการตามภารกิจของหนวยงาน รวมถึงการวิเคราะหผลประโยชน การวิเคราะหความคุมคาทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเงิน โดยใชวิธีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

รายละเอียดหลักสูตร 

 หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร” เปนหลักสูตรท่ีประกอบดวยหลักสูตรยอย 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 3 วัน 
ท่ีเปนอิสระตอกันแตมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 
หลักสูตรยอยท่ี 1 การจัดทํายุทธศาสตร (เนนการปฏิบัตกิาร หรือ Workshop) 

 ประกอบดวยเนื้อหาวิชาตางๆ ดังนี้ 

• หลักการและเทคนิคในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

• การวิเคราะหสภาพแวดลอมและกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร 

• การวิเคราะหและการสังเคราะหตําแหนงยุทธศาสตร 

• การวิเคราะหปจจัยยุทธศาสตร หรือ SFAS (Strategic Factor Analysis Summary)  

• ยุทธศาสตรนานน้ําสีคราม (Blue Ocean Strategy)  

• ยุทธศาสตรนานน้ําสีเลือด (Red Ocean Strategy)  

• การทาทายเชิงยุทธศาสตร การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และคานิยมรวม 

• การใช Balanced Scorecard ในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

• การกําหนดเปาประสงค และการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI  

• การกําหนดเปาหมาย กลยุทธ และความคิดริเริ่ม 

• การกําหนดกรอบงบประมาณ และผูรับผิดชอบ  

• การใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหยุทธศาสตร 
หลักสูตรยอยท่ี 2 การบริหารยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (เนนการปฏิบัตกิาร หรือ Workshop) 

 ประกอบดวยเนื้อหาวิชาตาง ๆ ดังนี้ 

• หลักและเทคนิคในการบูรณาการองคประกอบทางยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

• การวิเคราะหผลผลิตของแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดผลงานหลกั (KPI) เปาประสงค และกลยุทธ  

• การจดัทําโครงสรางแยกยอยกิจกรรม หรือ WBS (Work Breakdown Structure)  

• การวิเคราะหตนทุนผลผลิต หรือ OBC (Output-Based Costing)  
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• การวิเคราะหตนทุนกิจกรรม หรือ ABC (Activity-Based Costing)  

• การจดัทํางบประมาณแบบ PPBS (Planning, Programming, and Budgeting System)  

• การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ หรือ Logframe (Logical Framework) ท่ีบูรณาการกลยุทธ 
งบประมาณ และผูรับผิดชอบ  

• หลักและวิธีการดําเนินการประเมินผล แผนและโครงการ ตลอดจนใชเครื่องมือการวางโครงขาย
ควบคุมงานกิจกรรม เชน  PERT/CPM 

• การศึกษาความเหมาะสมและความเสี่ยงของโครงการ การประเมินความคุมคา (Value for Money) 
ของโครงการทางการเงินและทางสังคม รวมท้ังการกํากับและติดตามประเมินผลโครงการ 

• แนวคิดและเทคนิคในการบริหารและประเมินแผนและโครงการ 

• การบริหารความคุมคา และการวิเคราะหผลประโยชนของโครงการ 

• การวิเคราะหความคุมคาเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเงิน 

• การคํานวณความคุมคาและความเสี่ยง 

• การวิเคราะหความเหมาะสม (Feasibility Study) และหลักการตัดสินใจตามกรอบความคุมคา 

• การกํากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

• การใชคอมพิวเตอรชวยในการดําเนินงาน 
 ท้ังนี้ ผูท่ีมีความประสงคจะเลือกเขาอบรมบางหลักสูตรยอยได และเขารับการอบรมหลักสูตรยอยท่ีเหลือ
ภายหลังในรุนถัดๆ ไปก็ได เม่ือผูเขาอบรมผานการอบรมครบท้ัง 2 หลักสูตรยอย ก็ถือวาสําเร็จหลักสูตรนี้เชนเดียวกัน 
อนึ่ง ผูท่ีเคยผานการฝกอบรมดานนี้จากท่ีอ่ืนมาแลวก็ควรเขารับการอบรมหลักสูตรนี้ เนื่องจากเปนการเพ่ิมเติมความรู 
ทักษะ และเทคนิคใหมๆ ท่ีนําไปใชในการบริหารภาครัฐในปจจุบันและอนาคตไดจริง 
 

เปาหมายของหลักสูตร 

 หลักสูตรฝกอบรมการบริหารเชิงยุทธศาสตรภาครัฐ มีเปาหมายใหบุคลากรภาครัฐสมัครเขารับการอบรม
ตอเนื่องครบท้ัง 2 หลักสูตรยอยโดยผูเขารวมฝกอบรมท่ีผานท้ัง 2 หลักสูตรยอย จะไดรับวุฒิบัตรรับรองวิทยฐานะจาก
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 อยางไรก็ตาม ผูสมัครอาจสนใจเฉพาะหลักสูตรยอยใดหลักสูตรยอยหนึ่งเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเฉพาะ
หลักสูตรยอยนั้น ๆ ก็สามารถสมัครเขารับการอบรมเฉพาะดานได โดยจะไดหนังสือสําคัญการผานการอบรมเฉพาะ
หลักสูตรยอย เม่ือมีโอกาสเขารวมฝกอบรมหลักสูตรยอยท่ีเหลือในภายหลังจนครบ 2 หลักสูตรยอย มีสิทธิ์ขอรับ
วุฒิบัตรรับรองวิทยฐานะจากศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเชนเดียวกัน 
 

กําหนดการฝกอบรม 

 วัน เวลาการฝกอบรม 

 หลักสูตรยอยละ 3 วันทําการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 หลักสูตรยอยท่ี 1 การจัดทํายุทธศาสตร (เนนการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 หลักสูตรยอยท่ี 2 การบริหารยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (เนนการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 

รุนท่ี 1/2561 

 หลักสูตรยอยท่ี 1 ระหวางวันท่ี  31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น. 
หลักสูตรยอยท่ี 2 ระหวางวันท่ี 5 – 7 กุมภาพันธ 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น. 
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รุนท่ี 2/2561 

หลักสูตรยอยท่ี 1 ระหวางวันท่ี  23 - 25 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น. 
หลักสูตรยอยท่ี 2 ระหวางวันท่ี 28 - 30 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น. 

รุนท่ี 3/2561 

หลักสูตรยอยท่ี 1 ระหวางวันท่ี 22 - 24 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น. 
หลักสูตรยอยท่ี 2 ระหวางวันท่ี 27 - 29 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น. 

สถานท่ีในการฝกอบรม 

  ณ  โรงแรมในกรุงเทพฯ 
(หมายเหตุ  :  สถานท่ีในการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยจะแจงใหทราบลวงหนา) 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผูเขารวมการฝกอบรมสามารถนําความรูความเขาใจและประสบการณในการฝกปฏิบัติของแตละหลักสูตร
ยอยไปประยุกตใชในหนวยงานของตนเองได โดยมีหลักวิชาการท่ีทันสมัยและเปนมาตรฐานสากลเริ่มตั้งแตการ
กําหนดยุทธศาสตร การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ การจัดทํางบประมาณและการบริหารโครงการ และการประเมิน
ความคุมคาของการดําเนินงาน  
 

เกณฑการผานการฝกอบรม 

 ผูเขารวมอบรมตองเขารวมกิจกรรมของหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาการฝกอบรมในแตละ
หลักสูตรยอย และมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑและเง่ือนไขท่ีผูบริหารหลักสูตรกําหนด จะไดรับหนังสือสําคัญ หรือวุฒิบัตร
จากศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

คาใชจายในการเขารวมการฝกอบรม  

 คาลงทะเบียนเพ่ือเขารับการฝกอบรม หลักสูตรยอยละ 9,900 บาท (เกาพันเการอยบาทถวน) 
 *** คาลงทะเบียนพรอมกันท้ัง 2 หลักสูตรยอย (เต็มหลักสูตร) คาลงทะเบียนรวม 19,500 บาท *** 
 หมายเหตุ  -  กรุณาสํารองท่ีนั่งลวงหนากอนชําระคาลงทะเบียน 

 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้น 4 

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร 02-218-2880 ตอ ๑๓๒ โทรสาร  02-218-2888 
 

คณะผูบริหารหลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย ดร.ดํารงค วัฒนา ผูอํานวยการหลักสูตร 
2. อาจารยชัยรัตน อุดมเดชะ   รองผูอํานวยการหลักสูตร 
3. ดร.พรมณี ขําเลิศ    ผูจัดการหลักสูตร 
4. ดร.ปะการัง  ชื่นจิตร   นักวิชาการฝกอบรม 
5. นางภัทรนิษฐ ขุนเปย   เจาหนาท่ีฝกอบรม 
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กําหนดการฝกอบรม 

หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร”  

 หลักสูตรยอยท่ี 1 การจัดทํายุทธศาสตร (เนนการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 

 

วันท่ีหนึ่ง 

 08.30 – 9.00 น.   ลงทะเบียนและพิธีเปด 
 09.00 – 12.00 น.   หลักการวิเคราะหและสังเคราะหเชิงยุทธศาสตร 
 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.   การวิเคราะห SWOT และตําแหนงยุทธศาสตร  
      การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร โดยอาศัยเครื่องมือสมัยใหม 
 

วันท่ีสอง 

 09.00 – 12.00 น.   การจัดทําวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และ 
      ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues/Themes) 

และฝกปฏิบัติ 
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 16.00 น.   เทคนิคการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติโดยใช  
     Balanced Scorecard และฝกปฏิบัติ 
 

วันท่ีสาม 

 09.00 – 12.00 น.   การถายทอดยุทธศาสตรสูระบบงานโครงการบุคลากร  
      และงบประมาณ และฝกปฏิบัติ 
 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.   การกําหนดกลยุทธ และการริเริ่ม  
      การจัดทําโครงการเรือธง (Flagship Project) 
 16.00 – 16.30 น.   สรุปผลการอบรมและพิธีปด 
 
 
 

_________________________ 
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กําหนดการฝกอบรม 

หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร”  

หลักสูตรยอยท่ี 2 การบริหารยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ (เนนการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 

 

วันท่ีหนึ่ง 

 08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียนและพิธีเปด 
 09.00 – 12.00 น.   การวิเคราะหผลผลิตและเปาหมายของยุทธศาสตร 
      การเชื่อมโยงระบบยุทธศาสตรสูกิจกรรมและงบประมาณ 
 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.   การวิเคราะหโครงสรางแยกยอยงาน หรือ WBS 
 การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ 
 
วันท่ีสอง 

 09.00 – 12.00 น.   การบริหารความคุมคาและวิเคราะหผลประโยชนของ 
      โครงการ 
 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.   การบริหาร/ควบคุมโครงการดวยเทคนิควิธีสมัยใหม 
 การวิเคราะหความคุมคาเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเงิน 
      การคํานวณความคุมคา และความเสี่ยง  
 

วันท่ีสาม 

 09.00 – 12.00 น.   การประเมินและวิเคราะหความเหมาะสม (Feasibility Study)  
      เกณฑการตัดสินใจตามกรอบความคุมคา 
 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.   ฝกปฏิบัติการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ 
 การจัดทําขอเสนอของบประมาณ 
 16.00 – 16.30 น.   สรุปผลการอบรมและพิธีปด 
 
 
 

_________________________ 
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ใบลงทะเบียน 

หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร” ป 2561 

ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ 
 

    รุนท่ี 1/2561 

   หลักสูตรยอยท่ี 1 ระหวางวันท่ี  31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น. 
   หลักสูตรยอยท่ี 2 ระหวางวันท่ี 5 - 7 กุมภาพันธ 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น. 

    รุนท่ี 2/2561 

   หลักสูตรยอยท่ี 1 ระหวางวันท่ี  23-25 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น. 
   หลักสูตรยอยท่ี 2 ระหวางวันท่ี 28-30 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น. 

   รุนท่ี 3/2561 

   หลักสูตรยอยท่ี 1 ระหวางวันท่ี  22-24 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น. 
   หลักสูตรยอยท่ี 2 ระหวางวันท่ี 27-29 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น. 

 

ชื่อ-สกุล   นาย    นาง    นางสาว ………………….…………………..………………………………………………………… 
ตําแหนง ……………………….......................................................................................................................................... 
ชือ่หนวยงาน ............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู (ท่ีทํางาน) ......................................................................................................................................................... 
โทรศัพท …………………………………………………………......  E-mail ……………….…….…….…….………………………………. 
รายละเอียดการชําระเงินคาลงทะเบียน ดังนี้ 

อัตราคาลงทะเบียน หลักสูตรยอยละ 9,900 บาท (เกาพันเการอยบาทถวน)  
คาลงทะเบียนพรอมกันท้ัง 2  หลักสูตรยอย (เต็มหลักสูตร) คาลงทะเบียนรวม 19,500 บาท 
ไมตองหักภาษี ณ ท่ีจาย และไมมี VAT 
ชําระเงินโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร  

       ช่ือบัญชี “ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” เลขท่ีบัญชี  : 152 – 4 – 59566 - 5   

รายละเอียดสําหรับออกใบเสร็จรับเงิน 

       ชื่อ ………………………………………..………............................................................................................................. 
       ท่ีอยู………………………………................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................................ 

เมื่อชําระเงินคาลงทะเบียนเรียบรอยแลว กรุณาสงหลักฐานการชําระเงินหรือใบนําฝากเงิน (Pay-in) 

กลับมาท่ี phatranist.2551@gmail.com  หรือหมายเลข โทรสาร 02-218-2888 
สามารถชําระเงินคาลงทะเบียนไดตั้งแตวันนี้ จนถึงวันท่ี 15 มกราคม 2561 

สํารองท่ีนั่ง และสอบถามรายละเอียดไดท่ี  คุณภัทรนิษฐ  ขุนเปย  

โทร : 0-2218-2880 ตอ 132 หรือ 081 712 5699 

E-mail : phatranist.2551@gmail.com  

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เลขท่ี ๒๕๔ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้น ๔ 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 


