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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่น 3 ประจําปี 2562 
โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

หลักการและเหตุผล 
"รู้จริง ทํางานอย่างมืออาชีพ ด้วยนวัตกรรม" 

 การบริหารงานของหน่วยงานไม่สามารถปรับได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกท่ีรวดเร็ว
และรุนแรง (Disruptive Changes) กลายเป็นวิกฤติท่ียุ่งยากต่อการฝ่าฟันไปสู่ความสําเร็จ แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐ
ดําเนินงานตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท่ีสอดคล้องกับธรรมาภิบาล (Good Governance) แต่ก็ยังมี
ความยากลําบากในการทําความเข้าใจและประยุกต์หลักต่าง ๆ ให้สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือมุ่งให้เกิดผลดีแก่ประชาชน 
อีกทั้งผู้บริหารจํานวนมากอยู่ในความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ดําเนินงานอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บ้างก็ถูกดําเนินคดีได้รับ
โทษท้ังแพ่งและอาญา การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีเป็นระบบ มีรายละเอียดที่สามารถตอบสนอง
สภาพแวดล้อมขององค์การได้ แสดงถึงความโปร่งใสซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีของธรรมาภิบาล  

ผู้บริหารจําเป็นต้องเติมความรู้ อาศัยเครื่องมือสมัยใหม่ในการ “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” ซ่ึงเป็นข้อแรก
ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 91 ท่ีจะต้อง “ทํางานอย่างผู้รู้จริง" หน่วยงานภาครัฐ
จําเป็นต้องพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ต้ังแต่การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมให้สามารถ “รู้เขา-รู้เรา” การกําหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ การกําหนดวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ต้ังแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก การวิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์ หรือ SFAS  
(Strategic Factor Analysis Summary) ตลอดจนการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลดี โดยอาศัยยุทธศาสตร์
น่านนํ้าสีคราม (Blue Ocean Strategy) มากกว่ายุทธศาสตร์น่านนํ้าสีเลือด (Red Ocean Strategy) ใช้เทคนิคบัตร
คะแนนสมดุล (Balanced Scorecard) การกําหนดตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ กลยุทธ์ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
ตลอดจนการกํากับติดตามประเมินผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางสังคม หรือ SROI (Social Return On 
Investment) โดยการวิเคราะห์ทางการเงิน ต้นทุน และงบประมาณ เป็นต้น 
 การเตรียมการและเตรียมพร้อมอยู่เสมอจะช่วยให้การบริหารราชการไทยตามภารกิจหลักสามารถฝ่าฟัน
อุปสรรคทั้งหลาย หัวใจของความพร้อมอยู่ที่บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะในการบริหารงานในองค์การหรือหน่วยงาน
ภาครัฐให้สามารถจัดการปัญหาท้ังหลายท้ังปวงได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขัดข้อง ปัญหาป้องกัน หรือปัญหาในการพัฒนา
ก็ตาม ความจําเป็นในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารภาครัฐ ได้แก่ การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Management) โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Unisearch, 
Chulalongkorn University) มีหน้าท่ีในการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม เห็น
ความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ และสมรรถนะบุคลากรภาครัฐดังกล่าว ได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่การบริหารจัดการภาครัฐของประเทศ และมีความมุ่งม่ันในการสร้างสมรรถนะในการบริหาร
จัดการแนวใหม่ของผู้บริหารภาครัฐ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางและการ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันความไว้วางใจในระบบราชการ กระจายอํานาจให้ประชาชน
สามารถเขาถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว สะดวก และประหยัด รวมทั้ง จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้าน
การทําธุรกิจการลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ จึงได้ริเริ่มโครงการฝึกอบรมเพ่ิม
                                                            
1 หนังสือตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทํางาน จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
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สมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรภาครัฐในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เป็นหลักสูตรท่ีบูรณาการหลักสูตรย่อยท่ี
สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดทํายุทธศาสตร์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 หลักสูตรน้ีมุ่งเน้นความรู้และการปฏิบัติการครอบคลุมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Management) ในภาพกว้าง ซ่ึงเป็นเรื่องของการจัดยุทธศาสตร์ (หน้าท่ีทางการบริหารในลําดับแรก) ประกอบด้วย 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์และการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้แก่ หลักการและเทคนิคในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการกําหนดตําแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ การท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่านิยมหลัก การวิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์ หรือ SFAS (Strategic Factor Analysis Summary) การจัดทํา
ยุทธศาสตร์ด้วย TOWS Matrix ตลอดจนการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลดี โดยอาศัยยุทธศาสตร์น่านนํ้าสีคราม 
(Blue Ocean Strategy) มากกว่ายุทธศาสตร์น่านนํ้าสีเลือด (Red Ocean Strategy) ใช้เทคนิคบัตรคะแนนสมดุล 
(Balanced Scorecard) การกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก หรือ KPI เป้าประสงค์ กลยุทธ์ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
การใช้ Balanced Scorecard ในการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทําโครงการสําคัญและกรอบ
งบประมาณ ด้วยซอฟท์แวร์สนับสนุนอย่างมืออาชีพ 
หลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 หลักสูตรน้ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามแผนท่ีต้ังไว้ การจัดทํา
ยุทธศาสตร์มีลักษณะการดําเนินการจากบนลงล่าง (Top-Down Approach) ในส่วนของการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติมีลักษณะการดําเนินการจากล่างไปสู่บน (Bottom-Up Approach) หรือ เรียกว่า “คิดการใหญ่ครอบคลุมท้ัง
โลก ลงมือทําจากงานเล็กไปสู่งานใหญ่” (Think Globally, Act Locally) ในการดําเนินงานน้ัน ความล้มเหลวเกิด
จากความผิดพลาดจากกิจกรรมเล็กเพียงกิจกรรมเดียวก็ทําให้งานใหญ่ต้องเสียหายไปท้ังหมด  
 ในการการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามแผนท่ีต้ังไว้ เริ่มจากหลัก “ประสิทธิผล” ได้แก่ ความ
ชัดเจนของผลผลิต ผลลัพธ์ ผลลัพธ์บ้ันปลาย จนถึงผลกระทบในระยาว และใช้หลัก “ประสิทธิภาพ” ได้แก่ การจัดทํา
กิจกรรมท่ีชัดเจนเป็นระบบของการดําเนินงาน การมีและจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต หรือ OBC (Output-Based Costing) โดยอาศัยการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม หรือ ABC 
(Activity-Based Costing)  การกําหนดและจัดทํางบประมาณแบบ  SPBB (Strategic Performance Based 
Budgeting) การนําผลผลิตของแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดผลงานหลัก หรือ KPI ให้ได้
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ท่ีชัดเจน การจัดทําโครงสร้างแยกย่อยกิจกรรม หรือ WBS (Work Breakdown Structure) 
การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ หรือ Logframe (Logical Framework) ท่ีบูรณาการกลยุทธ์ งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ ท่ีเช่ือมโยงกับการใช้ Balanced Scorecard ในการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทํา
และบริหารโครงการและงบประมาณภาครัฐ ซ่ึงเป็นความรู้และการปฏิบัติการท่ีครอบคลุมการบริหารแผนและ
โครงการ หลักและวิธีการดําเนินการประเมินผล แผนและโครงการ การศึกษาความเหมาะสมและความเสี่ยงของ
โครงการ การคํานวณต้นทุนผลผลิตหลัก การประเมินความคุ้มค่า (Value for Money) ของโครงการทางการเงินและ
ทางสังคม รวมทั้งการกํากับและติดตามประเมินผลโครงการ ด้วยซอฟท์แวร์สนับสนุนอย่างมืออาชีพ 
 หลักสูตรดังกล่าว จะสร้างผู้บริหารให้เป็นนักบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ในการบริหารงานภาครัฐ การ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การกําหนดตัวช้ีวัด การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งการคํานวณ
ต้นทุนผลผลิตหลัก การกําหนดงบประมาณ การประเมินความคุ้มค่า ตลอดจนการวางแผนและประเมินผลในระดับ
โครงการให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีพึงประสงค์ อีกทั้งสามารถนําไปใช้ในองค์การภาคอ่ืน ๆ ได้อย่างเป็นสากล 
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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถนําความรู้ ความเข้าใจ ซอฟท์แวร์ และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ ไปใช้
ในการบริหารงานสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ ต้ังแต่การกําหนดยุทธศาสตร์ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การ
จัดทํางบประมาณและการบริหารโครงการ และการประเมินความคุ้มค่าของการดําเนินงาน ไปใช้ได้จริงในหน่วยงาน  
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
 ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ          
องค์การมหาชน หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานในกํากับของรัฐบาล รวมท้ังหน่วยงานเอกชน ท่ีจําเป็นต้อง
มีสมรรถนะในการบริหารสมัยใหม่ นอกจากน้ียังรวมถึงนักธุรกิจที่เป็นเครือข่ายภาครัฐ ตลอดจนบุคคลท่ัวไปท่ีต้องการ
เรียนรู้ระบบงานและการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ปรัชญาของหลักสูตร 
 “ธรรมาภิบาล และปัญญา” ท่ีนําพาให้เกิดผลดีข้ึนจริงกับสังคมประเทศชาติ หน่วยงาน และผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม มีความสามารถนําความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ตามลําดับข้ันตอนของการบริหารจัดการภาครัฐโดย
ใช้แนวคิดในการบริหารภาครัฐสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ตามวงจรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Circle) 
ต้ังแต่การกําหนดยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้เทคนิค Balanced Scorecard การจัดทํา
งบประมาณและการบริหารโครงการสมัยใหม่ และการประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน 
รวมถึงการวิเคราะห์ผลประโยชน์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจและการเงิน โดยใช้วิธีการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
 
รายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” เป็นหลักสูตรท่ีประกอบด้วยหลักสูตรย่อย 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 3 วัน 
ท่ีเป็นอิสระต่อกันแต่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน ดังน้ี 
หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดทํายุทธศาสตร์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 ประกอบด้วยเน้ือหาวิชาต่างๆ ดังน้ี 

 หลักการและเทคนิคในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ตําแหน่งยุทธศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์ หรือ SFAS (Strategic Factor Analysis Summary)  
 ยุทธศาสตร์น่านนํ้าสีคราม (Blue Ocean Strategy)  
 ยุทธศาสตร์น่านนํ้าสีเลือด (Red Ocean Strategy)  
 การท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และค่านิยมร่วม 
 การใช้ Balanced Scorecard ในการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 การกําหนดเป้าประสงค์ และการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก หรือ KPI  
 การกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และความคิดริเริ่ม 
 การกําหนดกรอบงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  
 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
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หลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 ประกอบด้วยเน้ือหาวิชาต่าง ๆ ดังน้ี 

 หลักและเทคนิคในการบูรณาการองค์ประกอบทางยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 หลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส ประโยชน์สุขของประชาชน และปรับเปลี่ยน

ยืดหยุ่น 
 การวิเคราะห์ผลผลิตของแผนยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPI) เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  
 การจัดทําโครงสร้างแยกย่อยกิจกรรม หรือ WBS (Work Breakdown Structure)  
 การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต หรือ OBC (Output-Based Costing)  
 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม หรือ ABC (Activity-Based Costing)  
 การจัดทํางบประมาณแบบ SPBB (Strategic Performance Based Budgeting)  
 การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ หรือ Logframe (Logical Framework) ท่ีบูรณาการกลยุทธ์ 

งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  
 หลักและวิธีการดําเนินการประเมินผล แผนและโครงการ ตลอดจนใช้เครื่องมือการวางโครงข่าย

ควบคุมงานกิจกรรม เช่น  PERT/CPM 
 การศึกษาความเหมาะสมและความเสี่ยงของโครงการ การประเมินความคุ้มค่า (Value for Money) 

ของโครงการทางการเงินและทางสังคม รวมท้ังการกํากับและติดตามประเมินผลโครงการ 
 แนวคิดและเทคนิคในการบริหารและประเมินแผนและโครงการ 
 การบริหารความคุ้มค่า และการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ 
 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเงิน 
 การคํานวณความคุ้มค่าและความเส่ียง 
 การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงิน (Financial Feasibility Study) และหลักการตัดสินใจตาม

กรอบความคุ้มค่า 
 การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเทคนิค (Technical Feasibility Study) และหลักการตัดสินใจ

ตามกรอบเหตุผลสัมพันธ์ 
 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 
 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการดําเนินงาน 

 ท้ังน้ี ผู้ท่ีมีความประสงค์จะเลือกเข้าอบรมบางหลักสูตรย่อยได้ และเข้ารับการอบรมหลักสูตรย่อยท่ีเหลือ
ภายหลังในรุ่นถัดๆ ไปก็ได้ เม่ือผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมครบท้ัง 2 หลักสูตรย่อย ก็ถือว่าสําเร็จหลักสูตรน้ีเช่นเดียวกัน 
อน่ึง ผู้ท่ีเคยผ่านการฝึกอบรมด้านน้ีจากท่ีอ่ืนมาแล้วก็ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรน้ี เน่ืองจากเป็นการเพิ่มเติมความรู้ 
ทักษะ และเทคนิคใหม่ๆ ท่ีนําไปใช้ในการบริหารภาครัฐในปัจจุบันและอนาคตได้จริง 
 
เป้าหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ มีเป้าหมายให้บุคลากรภาครัฐสมัครเข้ารับการอบรมต่อเน่ือง
ครบท้ัง 2 หลักสูตรย่อยโดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมท่ีผ่านท้ัง 2 หลักสูตรย่อย จะได้รับวุฒิบัตรรับรองวิทยฐานะจาก
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครอาจสนใจเฉพาะหลักสูตรย่อยใดหลักสูตรย่อยหน่ึงเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเฉพาะ
หลักสูตรย่อย ก็สามารถสมัครเข้ารับการอบรมเฉพาะด้านได้ โดยจะได้หนังสือสําคัญการผ่านการอบรมเฉพาะ
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หลักสูตรย่อยน้ัน เม่ือมีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรย่อยท่ีเหลือในภายหลังจนครบ 2 หลักสูตรย่อย มีสิทธ์ิขอปรับ
จากหนังสือสําคัญการผ่านการอบรมเฉพาะหลักสูตร เป็นวุฒิบัตรรับรองวิทยฐานะจากศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ท้ังน้ีจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้อํานวยการหลักสูตรเป็นที่สิ้นสุด 
 
กําหนดการฝึกอบรม 
 วัน เวลาการฝึกอบรม 
 หลักสูตรย่อยละ 3 วันทําการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 หลักสูตรย่อยท่ี 1 การจัดทํายุทธศาสตร์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 หลักสูตรย่อยท่ี 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 

 
รุ่นท่ี หลักสูตรย่อยท่ี 1 หลักสูตรย่อยท่ี 2 

3/2562 วันท่ี 21-23 ส.ค.62 วันท่ี 26-28 ส.ค.62 
หมายเหตุ ช่วงเวลาในการอบรม 08.30 – 16.00 น. 

สถานท่ีในการฝึกอบรม 
 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ หรือ โรงแรมในพ้ืนท่ีของ กทม* 

(หมายเหตุ  :  สถานท่ีในการฝึกอบรม อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ท่านท่ี
ลงทะเบียนทราบล่วงหน้าต่อไป) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติของแต่ละหลักสูตร
ย่อยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้ โดยมีหลักวิชาการท่ีทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลเริ่มต้ังแต่การ
กําหนดยุทธศาสตร์ การนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การจัดทํางบประมาณและการบริหารโครงการ และการประเมิน
ความคุ้มค่าของการดําเนินงาน  
 
เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 
 ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมในแต่ละ
หลักสูตรย่อย และมีผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีผู้บริหารหลักสูตรกําหนดจะได้รับหนังสือสําคัญ หรือวุฒิบัตร
จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการฝึกอบรม  
 ค่าลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรย่อยละ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 *** ค่าลงทะเบียนพร้อมกันท้ัง 2 หลักสูตรย่อย (เต็มหลักสูตร) ค่าลงทะเบียนรวม 19,500 บาท *** 
 หมายเหตุ  -  กรุณาสํารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนชําระค่าลงทะเบียน 
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช้ัน 4 

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร 02-218-2880 ต่อ 132 โทรสาร  02-218-2888 
 

คณะผู้บริหารหลักสูตร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ วัฒนา ผู้อํานวยการหลักสูตร 
2. อาจารย์ชัยรัตน์ อุดมเดชะ   รองผู้อํานวยการหลักสูตร 
3. ดร.พรมณี ขําเลิศ    ผู้จัดการหลักสูตร 
4. นางภัทรนิษฐ์ ขุนเปีย   เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม 
5. นส.สุพรรษา โตอารีย์   เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม 

 
กําหนดการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์”  
 หลักสูตรย่อยท่ี 1 การจัดทํายุทธศาสตร์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 

 
วันท่ีหนึ่ง 
 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนและพิธีเปิด 
 09.00 – 12.00 น.  หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.  การวิเคราะห์ SWOT และตําแหน่งยุทธศาสตร์  
     การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยอาศัยเครื่องมือสมัยใหม่ 
วันท่ีสอง 
 09.00 – 12.00 น.  การจัดทําวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues/Themes) และฝึกปฏิบัติ 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.  เทคนิคการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้  

    Balanced Scorecard และฝึกปฏิบัติ 
วันท่ีสาม 
 09.00 – 12.00 น.  การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ระบบงานโครงการบุคลากร  
     และงบประมาณ และฝึกปฏิบัติ 
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.  การกําหนดกลยุทธ์ และการริเริ่ม  
     การจัดทําโครงการเรือธง (Flagship Project) 
 16.00 – 16.30 น.  สรุปผลการอบรมและพิธีปิด 

_________________________  
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กําหนดการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์”  

หลักสูตรย่อยท่ี 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 

วันท่ีหนึ่ง 
 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนและพิธีเปิด 
 09.00 – 12.00 น.  การวิเคราะห์ผลผลิตและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
     การเช่ือมโยงระบบยุทธศาสตร์สู่กิจกรรมและงบประมาณ 
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.  การวิเคราะห์โครงสร้างแยกย่อยงาน หรือ WBS 
     การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ 
วันท่ีสอง 
 09.00 – 12.00 น.  การบริหารความคุ้มค่าและวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ 
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.  การบริหาร/ควบคุมโครงการด้วยเทคนิควิธีสมัยใหม่ 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเงิน 
     การคํานวณความคุ้มค่า และความเสี่ยง  
วันท่ีสาม 
 09.00 – 12.00 น.  การประเมินและวิเคราะห์ความเหมาะสม (Feasibility Study)  
     เกณฑ์การตัดสินใจตามกรอบความคุ้มค่า 
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ 

การจัดทําข้อเสนอของบประมาณ 
 16.00 – 16.30 น.  สรุปผลการอบรมและพิธีปิด 
 
 

_________________________ 
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ใบลงทะเบียน 
หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นท่ี 3 ปี 2562 

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ หรือ โรงแรมในพ้ืนท่ีของ กทม* 
 

รุ่นท่ี หลักสูตรย่อยท่ี 1 หลักสูตรย่อยท่ี 2 
 รุ่นท่ี 3/2562  วันท่ี 21-23 ส.ค. 62  วันท่ี 26-28 ส.ค. 62 

 
 

ช่ือ-สกุล   นาย    นาง    นางสาว ………………….…………………..………………………………………………………… 

ตําแหน่ง ……………………….......................................................................................................................................... 

ช่ือหน่วยงาน ............................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ (ที่ทํางาน) ......................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์ …………………………………………………………......  E-mail ……………….…….…….…….………………………………. 

รายละเอียดการชําระเงินค่าลงทะเบียน ดังน้ี 
อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตรย่อยละ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
ค่าลงทะเบียนพร้อมกันท้ัง 2  หลักสูตรย่อย (เต็มหลักสูตร) ค่าลงทะเบียนรวม 19,500 บาท  
ไม่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และไม่มี VAT 
ชําระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์  

       ช่ือบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขท่ีบัญชี  : 152 – 4 – 59566 - 5   
รายละเอียดสําหรับออกใบเสร็จรับเงิน 

       ช่ือ ………………………………………..………............................................................................................................. 

       ท่ีอยู่………………………………................................................................................................................................. 

       ............................................................................................................................................................................ 

       ............................................................................................................................................................................ 
 

เม่ือชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชําระเงินหรือใบนําฝากเงิน (Pay-in) 
กลับมาที่ phatranist.2551@gmail.com  หรือหมายเลข โทรสาร 02-218-2888 

สามารถชําระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 ส.ค. 2562 
 

สํารองท่ีน่ัง และสอบถามรายละเอียดได้ท่ี  คุณภัทรนิษฐ์  ขุนเปีย  
โทร : 0-2218-2880 ต่อ 132 หรือ 081 712 5699 

E-mail : phatranist.2551@gmail.com  

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เลขท่ี 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 


