โครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรภาครัฐ
หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจาปี 2564
โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักการและเหตุผล
"รู้จริง ทางานอย่างมืออาชีพ ด้วยนวัตกรรม"
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและของโลก มีความรวดเร็วและรุนแรง (Disruption)
หน่วยงานจาเป็นต้องล่วงรู้เท่าทัน ปรับตัวให้ทันการณ์ และวางแผนเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ อีก ทั้งการเกิดโรคอุบัติ
ใหม่ และความเสี่ยงใหม่ ๆ การปรับตัวให้เท่าทัน New Normal กลายเป็นวิกฤติที่ยุ่งยากต่อการฝ่าฟันไปสู่ความสาเร็จ
แม้ ว่ า หน่ ว ยงานด าเนิ น งานตามแนวทางการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) แต่ก็ยังมีความยากลาบากในการทาความเข้าใจและประยุกต์หลักต่าง ๆ ให้สามารถนาไปปฏิบัติเพื่อมุ่ง
ให้เกิดผลดีแก่ประชาชน อีกทั้งผู้บริหารจานวนมากอยู่ในความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ดาเนินงานอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
บ้างก็ถูกดาเนินคดีได้รับโทษทั้งแพ่งและอาญา การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ เป็นระบบ มีรายละเอียดที่
สามารถตอบสนองสภาพแวดล้อมขององค์การได้ แสดงถึงความโปร่งใสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของธรรมาภิบาล
ผู้บริหารจาเป็นต้องเติมความรู้ อาศัยเครื่องมือสมัยใหม่ ในการ “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” ซึ่งเป็นข้อแรก
ตามหลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั ว รัชการที่ 9 1 ที่จะต้อง “ทางานอย่างผู้ รู้จริง" หน่ว ยงาน
จาเป็นต้องพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมให้ ส ามารถ “รู้ เขา-รู้ เรา” การกาหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ การกาหนดวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก การวิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์ หรือ SFAS
(Strategic Factor Analysis Summary) ตลอดจนการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลดี โดยอาศัยยุทธศาสตร์
น่านน้าสีคราม (Blue Ocean Strategy) มากกว่ายุทธศาสตร์น่านน้าสีเลือด (Red Ocean Strategy) ใช้เทคนิคบัตร
คะแนนสมดุล (Balanced Scorecard) การกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ และ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบ ตลอดจนการกากับ ติดตามประเมินผล และการวิเคราะห์ ความคุ้มค่าทางสังคม หรือ SROI (Social
Return On Investment) โดยการวิเคราะห์ทางการเงิน ต้นทุน และงบประมาณ เป็นต้น
การเตรียมการและเตรียมพร้อมอยู่เสมอจะช่วยให้การบริหารราชการไทยตามภารกิจหลัก สามารถฝ่าฟัน
อุปสรรคทั้งหลาย หัวใจของความพร้อมอยู่ที่บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะในการบริหารงานในองค์การหรือหน่วยงาน
ภาครัฐให้สามารถจัดการปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขัดข้อง ปัญหาป้องกัน หรือปัญหาในการพัฒนา
ก็ตาม ความจาเป็นในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารภาครัฐ ได้แก่ การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
Management) โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย (Chula Unisearch,
Chulalongkorn University) มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม เห็น
ความสาคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ และสมรรถนะบุคลากรภาครัฐดังกล่าว ได้ ตระหนักถึงความจาเป็นในการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่การบริหารจัดการภาครัฐของประเทศ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างสมรรถนะในการบริหาร
จัดการแนวใหม่ของผู้บริหารภาครัฐ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางและการ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจในระบบราชการ กระจายอานาจให้ประชาชน
สามารถเขาถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว สะดวก และประหยัด รวมทั้ง จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้ บริการด้าน
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หนังสือตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทางาน จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.)
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การทาธุร กิจ การลงทุน และด้านบริ การสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ จึงได้ริเริ่ม โครงการฝึ กอบรมเพิ่ม
สมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” เป็นหลักสูตรที่บูรณาการหลักสูตร
ย่อยที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดทายุทธศาสตร์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop)
หลั ก สู ต รนี้ มุ่ ง เน้ น ความรู้ แ ละการปฏิ บั ติ ก ารครอบคลุ ม การบริ ห ารจั ด การเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic
Management) ในภาพกว้าง ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดยุทธศาสตร์ (หน้าที่ทางการบริหารในลาดับแรก) ประกอบด้วย
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ได้แก่ หลักการและเทคนิคในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
หรื อ SC (Strategic challenge) การวิ เ คราะห์ แ ละการก าหนดต าแหน่ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ หรื อ SP (Strategic
position) การวิเคราะห์และการกาหนดความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SA (Strategic advantage) การกาหนด
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หรือ SO (Strategic objective) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก การ
วิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์ หรือ SFAS (Strategic Factor Analysis Summary) การจัดทายุทธศาสตร์ด้วย TOWS
Matrix ตลอดจนการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลดี โดยอาศัยแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ POSE
(Philosophy Of Sufficient Economy) ยุทธศาสตร์น่านน้าสีคราม หรือ BOSS (Blue Ocean Strategy Scheme)
มากกว่ายุทธศาสตร์น่านน้าสีเลือด (Red Ocean Strategy) ใช้เทคนิคบัตรคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard)
การกาหนดตัวชี้วัดผลงานหลั ก หรือ KPI เป้าประสงค์ กลยุทธ์ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ การใช้ Balanced
Scorecard ในการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์แนวคิด OKRs (Objective and Key Results)
ในการขับเคลื่อนผลงาน และการจัดทาโครงการสาคัญและกรอบงบประมาณ ด้วยซอฟท์แวร์สนับสนุนอย่างมืออาชีพ
หลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop)
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามแผนที่ตั้งไว้ ที่สามารถแสดง
ความโปร่งใส (Transparency) สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) และความคุ้มค่า (Value for Money) ซึ่ง
เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญของการบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งที่ ดีข องธรรมาภิบ าล (Good Governance) การจั ด ทา
ยุทธศาสตร์มีลักษณะการดาเนินการจากบนลงล่าง (Top-Down Approach) ในส่วนของการนายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติมีลักษณะการดาเนินการจากล่างไปสู่บน (Bottom-Up Approach) หรือ เรียกว่า “คิดการใหญ่ครอบคลุมทั้ง
โลก ลงมือทาจากงานเล็กไปสู่งานใหญ่ ” (Think Globally, Act Locally) ในการดาเนินงานนั้น ความล้มเหลวเกิด
จากความผิดพลาดจากกิจกรรมเล็กเพียงกิจกรรมเดียวก็ทาให้งานใหญ่ต้องเสียหายไปทั้งหมด
ในการการน ายุ ทธศาสตร์ ไปสู่ ก ารปฏิบั ติให้ เกิ ด ผลตามแผนที่ตั้ง ไว้ อาศัยกรอบการใช้ BSC (Balanced
Scorecard) ประกอบกับ OKRs (Objective and Key Results) โดยเริ่มจากหลัก “ประสิทธิผล” ได้แก่ ความชัดเจน
ของผลผลิต ผลลัพธ์ ผลลัพธ์บั้นปลาย จนถึงผลกระทบในระยาว และใช้หลัก “ประสิทธิภาพ” ได้แก่ การจัดทา
กิจกรรมที่ชัดเจนเป็นระบบของการดาเนินงาน การมีและจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต หรือ OBC (Output-Based Costing) โดยอาศัยการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม หรือ ABC
(Activity-Based Costing) การก าหนดและจั ด ท างบประมาณแบบ SPBB (Strategic Performance Based
Budgeting) การนาผลผลิตของแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI ให้ได้
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน การจัดทาโครงสร้างแยกย่อยกิจกรรม หรือ WBS (Work Breakdown Structure)
การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ หรือ Logframe (Logical Framework) ที่บูรณาการกลยุทธ์ งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ ที่เชื่อมโยงกับการใช้ Balanced Scorecard ในการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทา
และบริ ห ารโครงการและงบประมาณภาครัฐ ซึ่งเป็น ความรู้และการปฏิบัติการที่ครอบคลุมการบริห ารแผนและ
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โครงการ หลักและวิธีการดาเนินการประเมินผล แผนและโครงการ การศึกษาความเหมาะสมและความเสี่ยงของ
โครงการ การคานวณต้นทุนผลผลิตหลัก การประเมินความคุ้มค่า (Value for Money) ของโครงการทางการเงินและ
ทางสังคม รวมทั้งการกากับและติดตามประเมินผลโครงการ ด้วยซอฟท์แวร์สนับสนุนอย่างมืออาชีพ
หลักสูตรดังกล่าว จะสร้างผู้บริหารให้เป็นนักบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ในการบริหารงานภาครัฐ การ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การกาหนดตัวชี้วัด การบริห ารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้ง การคานวณ
ต้นทุนผลผลิตหลัก การกาหนดงบประมาณ การประเมินความคุ้มค่า ตลอดจนการวางแผนและประเมินผลในระดับ
โครงการให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่ว นท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ ที่พึงประสงค์ อีกทั้งสามารถนาไปใช้ในองค์การภาคอื่น ๆ ได้อย่างเป็นสากล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถนาความรู้ ความเข้าใจ ซอฟท์แวร์ และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ ไปใช้
ในการบริหารงานสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การกาหนดยุทธศาสตร์ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การ
จัดทางบประมาณและการบริหารโครงการ และการประเมินความคุ้มค่าของการดาเนินงาน ไปใช้ได้จริงในหน่วยงาน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ
องค์การมหาชน หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานในกากับของรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานเอกชน ที่จาเป็นต้อง
มีสมรรถนะในการบริหารสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงนักธุรกิจที่เป็นเครือข่ายภาครัฐ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการ
เรียนรู้ระบบงานและการบริหารจัดการภาครัฐ

ปรัชญาของหลักสูตร
“ธรรมาภิบาล และปัญญา” ได้แก่ การยึดความถูกต้องและรู้จริง ที่นาพาให้ เกิดผลดี ขึ้นจริง กับสั งคม
ประเทศชาติ หน่วยงาน และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความสามารถนาความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ตามลาดับ
ขั้นตอนของการบริหารจัดการภาครัฐโดยใช้แนวคิดในการบริหารภาครัฐสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ตามวงจรการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Circle) ตั้งแต่การกาหนดยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้
เทคนิค Balanced Scorecard การจัดทางบประมาณและการบริหารโครงการสมัยใหม่ และการประเมินผลความ
คุ้มค่าของโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงการวิเคราะห์ผลประโยชน์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางสังคม
เศรษฐกิจและการเงิน โดยใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยหลักสูตรย่อย 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 3 วัน
ที่เป็นอิสระต่อกันแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังนี้
หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดทายุทธศาสตร์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop)
ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา เทคนิค และเครื่องมือ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจัดทาองค์ประกอบของ
แผนเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
• หลักการและเทคนิคในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
• การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก และกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
• การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC: Strategic Challenge)
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•
•
•
•
•
•
•
•

การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ (SP: Strategic Position)
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA: Strategic Advantage)
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์สมรรถนะหลักองค์การ (CC: Core Competency)
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความเสี่ยงที่ชาญฉลาด (IR: Intelligent Risk)
การวิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์ หรือ SFAS (Strategic Factor Analysis Summary)
ยุทธศาสตร์น่านน้าสีคราม (Blue Ocean Strategy)
ยุทธศาสตร์น่านน้าสีเลือด (Red Ocean Strategy)
การจัดการความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์
น่านน้าสีคราม
• การสอบทานและกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และค่านิยมร่วม
• การใช้บัตรคะนนสมดุล Balanced Scorecard ในการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
• การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
• การออกแบบกระบวนงานหลักตามแนวทางของแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map based Core
Process)
• การกาหนดเป้าประสงค์ และการกาหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI
• การกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และความคิดริเริ่ม
• การกาหนดกรอบงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
• การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์และจัดทาแผนยุทธศาสตร์
หลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop)
ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา เทคนิค และเครื่องมือ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจัดทาองค์ประกอบ
ของแผนเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
• หลักและเทคนิคการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
• แนวคิด ตัวแบบ และเทคนิควิธีในการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการ
• แนวคิดเชิงระบบ และจัดการเชิงบูรณาการองค์ประกอบทางยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
• หลักและเทคนิคในการเชื่อมโยงแผนกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
• หลักและเทคนิคในการเชื่อมโยงแผนระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน
• หลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส ประโยชน์สุขของประชาชน และปรับเปลี่ยน
ยืดหยุ่น
• เครื่องมือป้องกันความล้มเหลว และเพิ่มความสาเร็จ ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
• การวิเคราะห์ผลผลิตของแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
• การจัดทาโครงสร้างแยกย่อยกิจกรรม หรือ WBS (Work Breakdown Structure)
• การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต หรือ OBC (Output-Based Costing)
• การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม หรือ ABC (Activity-Based Costing)
• การจัดทางบประมาณแบบ SPBB (Strategic Performance Based Budgeting)
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• การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ หรือ Logframe (Logical Framework) ที่บูรณาการกลยุทธ์
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
• หลักและวิธีการดาเนินการประเมินผล แผนและโครงการ ตลอดจนใช้เครื่องมือการวางโครงข่าย
ควบคุมงานกิจกรรม เช่น PERT/CPM
• การศึกษาความเหมาะสมและความเสี่ยงของโครงการ การประเมินความคุ้มค่า (Value for Money)
ของโครงการทางการเงินและทางสังคม
• แนวคิดและเทคนิคในการบริหารและประเมินแผนและโครงการ
• การบริหารความคุ้มค่า และการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ
• การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเงิน
• การคานวณความคุ้มค่าและความเสี่ยง
• การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงิน (Financial Feasibility Study) และหลักการตัดสินใจตาม
กรอบความคุ้มค่า
• การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเทคนิค (Technical Feasibility Study) และหลักการตัดสินใจ
ตามกรอบเหตุผลสัมพันธ์
• การกากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ
• การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะเลือกเข้าอบรมหลักสูตรย่อยได้ และเข้ารับการอบรมหลักสูตรย่อยที่เหลือภายหลัง
ในรุ่นถัดๆ ไปก็ได้ เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมครบทั้ง 2 หลักสูตรย่อย ก็ถือว่าสาเร็จหลักสูตรนี้เช่นเดียวกัน อนึ่ง ผู้
ที่เคยผ่านการฝึกอบรมด้านนี้จากที่อื่นมาแล้วก็ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ เนื่องจากเป็นการเพิ่มเติมความรู้
ทักษะ และเทคนิคใหม่ๆ รวมทั้งซอฟท์แวร์สนับสนุนการจัดทาแผนและบริหารแผนสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่นาไปใช้ในการ
บริหารภาครัฐและภาคเอกชนได้ ในปัจจุบันและอนาคตได้จริง

เป้าหมายของหลักสูตร
หลักสูตรฝึกอบรม “การบริหารยุทธศาสตร์ ” มีเป้าหมายให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ สมัครเข้ารับ
การอบรมต่อเนื่องครบทั้ง 2 หลักสูตรย่อย โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่ผ่านทั้ง 2 หลักสูตรย่อยต่อเนื่องกัน จะได้รับ
วุฒิบัตรรับรองวิทยฐานะจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครอาจสนใจเฉพาะหลักสูตรย่อยใดหลักสูตรย่อยหนึ่งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเฉพาะ
หลักสูตรย่อยนั้น ๆ ก็สามารถสมัครเข้ารับการอบรมเฉพาะด้านได้ โดยจะได้หนังสือสาคัญการผ่านการอบรมเฉพาะ
หลักสูตรย่อยนั้น เมื่อมีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรย่อยที่เหลือในภายหลังจนครบ 2 หลักสูตรย่อย ภายใน 1 ปี
มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาขอปรับจากหนังสือสาคัญการผ่านการอบรมเฉพาะหลักสูตร เป็น วุฒิบัตรรับรองวิทยฐานะ
จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อานวยการหลักสูตรเป็นที่สิ้นสุด
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กาหนดการฝึกอบรม
วัน เวลาการฝึกอบรม
หลักสูตรย่อยละ 3 วันทาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
✓ หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดทายุทธศาสตร์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop)
✓ หลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop)
รุ่นที่
หลักสูตรย่อยที่ 1
หลักสูตรย่อยที่ 2
1/2564
วันที่ ๙-๑๑ มิ.ย. ๒๕64
วันที่ ๑๔-1๖ มิ.ย. ๒๕64
หมายเหตุ ช่วงเวลาในการอบรม 08.30 – 16.00 น.

สถานทีใ่ นการฝึกอบรม
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ หรือ โรงแรมในพื้นที่ของ กทม*
(หมายเหตุ : สถานที่ ใ นการฝึ ก อบรม อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสม โดยจะแจ้ งให้ ท่ า นที่
ลงทะเบียนทราบล่วงหน้าต่อไป)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นนักวางแผนและบริหารงานมืออาชีพ สามารถนาความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
ในการฝึกปฏิบัติของแต่ละหลักสูตรย่อยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้ ในระดับที่สามารถเป็นผู้นาในแวดวง
ยุทธศาสตร์ โดยมีหลักวิชาการที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลเริ่มตั้งแต่การกาหนดยุทธศาสตร์ การนายุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ การจัดทางบประมาณและการบริหารโครงการ และการประเมินความคุ้มค่าของการดาเนินงาน

เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมของหลั กสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมในแต่ล ะ
หลักสูตรย่อย และมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้บริ หารหลักสูตรกาหนด (เช่น ผลการสอบ ผลงานของการ
ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) การมี ส่ ว นในกิ จ กรรมการฝึ ก อบรม เป็ น ต้ น ) จะได้ รั บ หนั ง สื อ ส าคั ญ หรื อ วุ ฒิ บั ต รจาก
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-218-2880 ต่อ 132 โทรสาร 02-218-2888

คณะผู้บริหารหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ วัฒนา
อาจารย์ชัยรัตน์ อุดมเดชะ
ดร.พรมณี ขาเลิศ
ดร.ฐิติพรรณ อัศวินเจริญกิจ
นางภัทรนิษฐ์ ขุนเปีย
นส.สุพรรษา โตอารีย์

ผู้อานวยการหลักสูตร
รองผู้อานวยการหลักสูตร
ผู้จัดการหลักสูตร
นักวิชาการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
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กาหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์”
หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดทายุทธศาสตร์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop)
วันที่หนึ่ง
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

วันที่สอง
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
วันที่สาม
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียนและพิธีเปิด
หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การวิเคราะห์ SWOT และตาแหน่งยุทธศาสตร์ และฝึกปฏิบัติ
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยอาศัยเครื่องมือสมัยใหม่
และฝึกปฏิบัติ
การจัดทาวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues/Themes) และฝึกปฏิบัติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เทคนิคการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้บัตรคะแนนสมดุล
(Balanced Scorecard) และฝึกปฏิบัติ
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ระบบงานโครงการบุคลากร
และงบประมาณ และฝึกปฏิบัติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การกาหนดกลยุทธ์ และการริเริ่ม
การจัดทาธรรมนูญโครงการ (PC: Project Charter)/
โครงการเรือธง (Flagship Project) และฝึกปฏิบัติ
สรุปผลการอบรมและพิธีปิด
_________________________
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กาหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์”
หลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop)
วันที่หนึ่ง
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
13.00 – 16.00 น.
วันที่สอง
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
วันที่สาม
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียนและพิธีเปิด
การวิเคราะห์ผลผลิตและเป้าหมายของยุทธศาสตร์
การเชื่อมโยงระบบยุทธศาสตร์สู่กิจกรรมและงบประมาณ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การวิเคราะห์และเขียนโครงสร้างแบบเหตุผลสัมฤทธิ์ หรือ Logframe
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และงานภายในองค์การ
การวิเคราะห์โครงสร้างแยกย่อยงาน หรือ WBS
(Work Breakdown Structure)
การบริหารความคุ้มค่าและวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ
การจัดทาต้นทุนระดับกิจกรรม การจัดทาต้นทุนระดับผลผลิต
การจัดบริหารงานฐานกิจกรรม หรือ ABM (Activity Based
Management)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบริหาร/ควบคุมโครงการด้วยเทคนิควิธีสมัยใหม่
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเงิน
การคานวณความคุ้มค่า และความเสี่ยง
การประเมินและวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น
(Pre-Feasibility Study)
เกณฑ์การตัดสินใจตามกรอบความคุ้มค่า (ได้แก่ NPV, BCR, IRR, PBP,
SROI, SVTB, SVTC เป็นต้น)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความคุ้มค่าของโครงการต่าง การจัดทาข้อเสนอเพื่อได้รับอนุมัติ
งบประมาณโครงการ
สรุปผลการอบรมและพิธีปิด
_________________________
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ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ใบลงทะเบียน
หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ปี 2564
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ หรือ โรงแรมในพื้นที่ของ กทม*
รุ่นที่
1/2564

หลักสูตรย่อยที่ 1
 วันที่ ๙-๑๑ มิ.ย. ๒๕64

หลักสูตรย่อยที่ 2
 วันที่ ๑๔-๑๖ มิ.ย. ๒๕64

ชื่อ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว ………………….…………………..…………………………………………………………
ตาแหน่ง ………………………..........................................................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน .............................................................................................................................................................
ที่อยู่ (ที่ทางาน) .........................................................................................................................................................
โทรศัพท์ …………………………………………………………...... E-mail ……………….…….…….…….……………………………….
รายละเอียดการชาระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้
อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตรย่อยละ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าลงทะเบียนพร้อมกันทั้ง 2 หลักสูตรย่อย (เต็มหลักสูตร) ค่าลงทะเบียนรวม 19,500 บาท
ชาระเงินโดยวิธโี อนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่มี VAT

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี : 152 – 4 – 59566 - 5
รายละเอียดสาหรับออกใบเสร็จรับเงิน
ชื่อ ………………………………………..……….............................................................................................................
ที่อยู่……………………………….................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
เมื่อชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชาระเงินหรือใบนาฝากเงิน (Pay-in)
กลับมาที่ email : phatranist.2551@gmail.com หรือหมายเลข โทรสาร 02-218-2888

สามารถชาระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒1 พฤษภาคม 2564

สารองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภัทรนิษฐ์ ขุนเปีย
โทร : 0-2218-2880 ต่อ 132 หรือ 081 712 5699
E-mail : phatranist.2551@gmail.com
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