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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” ปี 25๖๐ 
โดย ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

หลักการและเหตุผล 
"ท างานอย่างผู้รู้จริง" 

 การบริหารงานภาครัฐให้เกิดผลดีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกที่รวดเร็วและรุนแรง
กลายเป็นวิกฤติที่ยุ่งยากต่อการฝ่าฟันไปสู่ความส าเร็จ แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐด าเนินงานตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาล (Good Governance) แต่ก็ยังมีความยากล าบากในการท าความ
เข้าใจและประยุกต์หลักต่างๆ ให้สามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือมุ่งให้เกิดผลดีแก่ประชาชน เริ่มตั้งแต่การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ไม่สามารถตอบสนองสภาพแวดล้อมขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความอ่อนด้อยใน
เรื่องของการ “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” ซึ่งเป็นข้อแรกตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1 ที่
จะต้อง “ท างานอย่างผู้รู้จริง" หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีสมรรถนะสูงใน
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์     ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมให้สามารถ  “รู้เขา-รู้เรา”   การก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก การวิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์ หรือ SFAS (Strategic Factor Analysis 
Summary) ตลอดจนการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลดี โดยอาศัยยุทธศาสตร์น่านน้ าสีคราม (Blue Ocean 
Strategy) มากกว่ายุทธศาสตร์น่านน้ าสีเลือด (Red Ocean Strategy) ใช้เทคนิคบัตรคะแนนสมดุล (Balanced 
Scorecard) การก าหนดตัวชี้วัด เป้าประสงค์ กลยุทธ์ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ตลอดจนการก ากับติดตาม
ประเมินผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางสังคม หรือ SROI (Social Return On Investment) โดยการวิเคราะห์
ทางการเงิน ต้นทุน และงบประมาณ เป็นต้น 
 การเตรียมการและเตรียมพร้อมอยู่เสมอจะช่วยให้การบริหารราชการไทยตามภารกิจหลักสามารถฝ่าฟัน
อุปสรรคทั้งหลาย หัวใจของความพร้อมอยู่ที่บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะในการบริหารงานในองค์การหรือหน่วยงาน
ภาครัฐให้สามารถจัดการปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขัดข้อง ปัญหาป้องกัน หรือปัญหาในการพัฒนา
ก็ตาม ความจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารภาครัฐ ได้แก่  การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Management) โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Unisearch, 
Chulalongkorn University) มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม เห็น
ความส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ และสมรรถนะบุคลากรภาครัฐดังกล่าว ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่การบริหารจัดการภาครัฐของประเทศ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างสมรรถนะในการบริหาร
จัดการแนวใหม่ของผู้บริหารภาครัฐ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางและการ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจในระบบราชการ กระจายอ านาจให้ประชาชน
สามารถเขาถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว สะดวก และประหยัด รวมทั้ง จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้าน
การท าธุรกิจการลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ  จึงได้ริเริ่มโครงการฝึกอบรมเพ่ิม
สมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรภาครัฐในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการหลักสูตรย่อยที่
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
 
 

                                                           
1 หนังสือตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการท างาน จัดพิพม์เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพร ะ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 
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หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดท ายุทธศาสตร์ภาครัฐ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นความรู้และการปฏิบัติการครอบคลุมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Management) ซึ่งประกอบด้วยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ หลักการและ
เทคนิคในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ การท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก การวิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์ หรือ 
SFAS (Strategic Factor Analysis Summary) ตลอดจนการน ายุทธศาสตร์ ไปปฏิบัติ ให้ เกิดผลดี โดยอาศัย
ยุทธศาสตร์น่านน้ าสีคราม (Blue Ocean Strategy) มากกว่ายุทธศาสตร์น่านน้ าสีเลือด (Red Ocean Strategy) ใช้
เทคนิคบัตรคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard) การก าหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ การใช้ Balanced Scorecard ในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการจัดท า
โครงการและงบประมาณภาครัฐ 
 
หลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามแผนที่ตั้งไว้ การจัดท ายุทธศาสตร์มีลักษณะ
การด าเนินการจากบนลงล่าง (Top-Down Approach) ในส่วนของการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติมีลักษณะการ
ด าเนินการจากล่างไปสู่บน (Bottom-Up Approach) หรือ เรียกว่า “คิดการใหญ่ครอบคลุมทั้งโลก ลงมือท าจากงาน
เล็กไปสู่งานใหญ่” (Think Globally, Act Locally) ในการด าเนินงานนั้น ความล้มเหลวเกิดจากความผิดพลาดจาก
กิจกรรมเล็กเพียงกิจกรรมเดียวก็ท าให้งานใหญ่ต้องพังคลืนลง  
 ในการการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามแผนที่ตั้งไว้ จะต้องเริ่มจากการมีทรัพยากรที่เพียงพอใน
การน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต หรือ OBC (Output-Based Costing) โดยอาศัยการ
วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม หรือ ABC (Activity-Based Costing) การก าหนดและจัดท างบประมาณแบบ PPBS 
(Planning, Programming, and Budgeting System) การน าผลผลิตของแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI ให้ได้เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน การจัดท าโครงสร้างแยกย่อยกิจกรรม 
หรือ WBS (Work Breakdown Structure) การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ หรือ Logframe (Logical 
Framework) ที่บูรณาการกลยุทธ์ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ที่เชื่อมโยงกับการใช้ Balanced Scorecard ในการ
น ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการจัดท าและบริหารโครงการและงบประมาณภาครัฐ ซึ่งเป็นความรู้และการ
ปฏิบัติการที่ครอบคลุมการบริหารแผนและโครงการ หลักและวิธีการด าเนินการประเมินผล  แผนและโครงการ 
การศึกษาความเหมาะสมและความเสี่ยงของโครงการ การค านวณต้นทุนผลผลิตหลัก การประเมินความคุ้มค่า (Value 
for Money) ของโครงการทางการเงินและทางสังคม รวมทั้งการก ากับและติดตามประเมินผลโครงการ 
 หลักสูตรดังกล่าว จะสร้างผู้บริหารภาครัฐให้เป็นนักบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ในการบริหารงานภาครัฐ 
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การก าหนดตัวชี้วัด การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งการค านวณ
ต้นทุนผลผลิตหลัก การก าหนดงบประมาณ การประเมินความคุ้มค่า ตลอดจนการวางแผนและประเมินผลในระดับ
โครงการให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ ที่พึงประสงค ์
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถน าความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการบริหารงานสมัยใหม่เชิง
ยุทธศาสตร์ของการก าหนดยุทธศาสตร์ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การจัดท างบประมาณและการ
บริหารโครงการ และการประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินงาน ไปใช้ได้จริงในหน่วยงาน  
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คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กร
มหาชน หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานในก ากับของรัฐบาล ที่จ าเป็นต้องมีสมรรถนะในการบริหาร
สมัยใหม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงนักธุรกิจที่เป็นเครือข่ายภาครัฐ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ระบบงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 
ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งเน้นการให้เกิดผลขึ้นจริง ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ตามล าดับ
ขั้นตอนของการบริหารจัดการภาครัฐโดยใช้แนวคิดในการบริหารภาครัฐสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ตามวงจรการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Circle) ตั้งแต่การก าหนดยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้
เทคนิค Balanced Scorecard การจัดท างบประมาณและการบริหารโครงการสมัยใหม่ และการประเมินผลความ
คุ้มค่าของโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงการวิเคราะห์ผลประโยชน์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเงิน โดยใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
รายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยหลักสูตรย่อย 2 หลักสูตร 
หลักสูตรละ 3 วัน ทีเ่ป็นอิสระต่อกันแตม่ีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังนี้ 
หลักสูตรย่อยท่ี 1 การจัดท ายุทธศาสตร์ภาครัฐ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาต่างๆ ดังนี้ 

 หลักการและเทคนิคในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์ หรือ SFAS (Strategic Factor Analysis Summary)  
 ยุทธศาสตร์น่านน้ าสีคราม (Blue Ocean Strategy)  
 ยุทธศาสตร์น่านน้ าสีเลือด (Red Ocean Strategy)  
 การท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และค่านิยมร่วม 
 การใช้ Balanced Scorecard ในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 การก าหนดเป้าประสงค์ และการก าหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI  
 การก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และความคิดริเริ่ม 
 การก าหนดกรอบงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  
 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 

หลักสูตรย่อยท่ี 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

 หลักและเทคนิคในการบูรณาการองค์ประกอบทางยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 การวิเคราะหผ์ลผลิตของแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลงานหลกั (KPI) เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  
 การจัดท าโครงสร้างแยกย่อยกิจกรรม หรือ WBS (Work Breakdown Structure)  
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 การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต หรือ OBC (Output-Based Costing)  
 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม หรือ ABC (Activity-Based Costing)  
 การจัดท างบประมาณแบบ PPBS (Planning, Programming, and Budgeting System)  
 การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ หรือ Logframe (Logical Framework) ที่บูรณาการกลยุทธ์ 

งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  
 หลักและวิธีการด าเนินการประเมินผล แผนและโครงการ ตลอดจนใช้เครื่องมือการวางโครงข่าย

ควบคุมงานกิจกรรม เช่น  PERT/CPM 
 การศึกษาความเหมาะสมและความเสี่ยงของ การประเมินความคุ้มค่า (Value for Money) ของ

โครงการทางการเงินและทางสังคม รวมทั้งการก ากับและติดตามประเมินผลโครงการ 
 แนวคิดและเทคนิคในการบริหารและประเมินแผนและโครงการ 
 การบริหารความคุ้มค่า และการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ 
 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเงิน 
 การค านวณความคุ้มค่าและความเสี่ยง 
 การวิเคราะห์ความเหมาะสม (Feasibility Study) และหลักการตัดสินใจตามกรอบความคุ้มค่า 
 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 
 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการด าเนินงาน 

 ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะเลือกเข้าอบรมบางหลักสูตรย่อยได้ และเข้ารับการอบรมหลักสูตรย่อยที่เหลือ
ภายหลังในรุ่นถัดๆ ไปก็ได้ เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมครบทั้ง 2 หลักสูตรย่อย ก็ถือว่าส าเร็จหลักสูตรนี้เช่นเดียวกัน 
อนึ่ง ผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมด้านนี้จากท่ีอ่ืนมาแล้วก็ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ เนื่องจากเป็นการเพ่ิมเติมความรู้ 
ทักษะ และเทคนิคใหม่ๆ ที่น าไปใช้ในการบริหารภาครัฐในปัจจุบันและอนาคตได้จริง 
 
เป้าหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ มีเป้าหมายให้บุคลากรภาครัฐสมัครเข้ารับการอบรม
ต่อเนื่องครบทั้ง 2 หลักสูตรย่อยโดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่ผ่านทั้ง 2 หลักสูตรย่อย จะได้รับวุฒิบัตรรับรองวิทยฐานะ
จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครอาจสนใจเฉพาะหลักสูตรย่อยใดหลักสูตรย่อยหนึ่งเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเฉพาะ
หลักสูตรย่อยนั้น ๆ ก็สามารถสมัครเข้ารับการอบรมเฉพาะด้านได้ โดยจะได้หนังสือส าคัญการผ่านการอบรมเฉพาะ
หลักสูตรย่อย เมื่อมีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรย่อยที่เหลือในภายหลังจนครบ 2 หลักสูตรย่อย มีสิทธิ์ขอรับ
วุฒิบัตรรับรองวิทยฐานะจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน 
 
ก าหนดการฝึกอบรม 
 วัน เวลาการฝึกอบรม 
 หลักสูตรย่อยละ 3 วันท าการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดท ายุทธศาสตร์ภาครัฐ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 หลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 

รุ่นที่ ๑/25๖๐ 
 หลักสูตรย่อยที่ 1 : ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม 25๖๐ เวลา ๐8.30 – 16.๐0 น. 

หลักสูตรย่อยที่ 2 : ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ 25๖๐ เวลา ๐8.30 – 16.๐0 น. 
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รุ่นที่ 2/25๖๐ 

เดือน พฤษภาคม 25๖๐   
รุ่นที่ 3/25๖๐ 

เดือน สิงหาคม 25๖๐   
สถานทีใ่นการฝึกอบรม 

  ณ  โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา  กรุงเทพฯ 
(หมายเหตุ  :  สถานท่ีในการฝึกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติของแต่ละหลักสูตร
ย่อยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้ โดยมีหลักวิชาการที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลเริ่มตั้งแต่การ
ก าหนดยุทธศาสตร์ การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การจัดท างบประมาณและการบริหารโครงการ และการประเมิน
ความคุ้มค่าของการด าเนินงาน  
 
เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 
 ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมในแต่ละ
หลักสูตรย่อย และมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้บริหารหลักสูตรก าหนด จะได้รับหนังสือส าคัญ หรือวุฒิบัตร
จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการฝึกอบรม  
 ค่าลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรย่อยละ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 *** ค่าลงทะเบียนพร้อมกันทั้ง 2 หลักสูตรย่อย (เต็มหลักสูตร) ค่าลงทะเบียนรวม 19,500 บาท *** 
 หมายเหตุ  -  กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนช าระค่าลงทะเบียน 
 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 

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

คณะผู้บริหารหลักสูตร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์ วัฒนา ผู้อ านวยการหลักสูตร 
2. อาจารย์ชัยรัตน์ อุดมเดชะ   รองผู้อ านวยการหลักสูตร 
3. ดร.พรมณี ข าเลิศ    ผู้จัดการหลักสูตร 
4. ดร.ปะการัง  ชื่นจิตร   นักวิชาการฝึกอบรม 
5. นางภัทรนิษฐ์ ขุนเปีย   เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
6. นายศุภกร พฤกษาจรีเวโรจน์  เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม 
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ก าหนดการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” รุ่นที่ ๑/25๖๐ 
 หลักสูตรย่อยท่ี 1 การจัดท ายุทธศาสตร์ภาครัฐ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 

 
 
วันที่หนึ่ง 
 ๐8.30 – 9.00 น.   ลงทะเบียนและพิธีเปิด 
 ๐9.00 – 12.00 น.   หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.๐0 น.   การวิเคราะห์ SWOT และต าแหน่งยุทธศาสตร์  
      การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยอาศัยเครื่องมือสมัยใหม่ 
 
 
วันที่สอง 
 ๐9.00 – 12.00 น.   การจัดท าวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues/Themes) 

และฝึกปฏิบัติ 
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 16.00 น.   เทคนิคการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้  
     Balanced Scorecard และฝึกปฏิบัติ 
 
 

วันที่สาม 
 ๐9.00 – 12.00 น.   การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ระบบงานโครงการบุคลากร  
      และงบประมาณ และฝึกปฏิบัติ 
 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.   การก าหนดกลยุทธ์ และการริเริ่ม  
      การจัดท าโครงการเรือธง (Flagship Project) 
 16.00 – 16.30 น.   สรุปผลการอบรมและพิธีปิด 
 
 
 

_________________________ 
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ก าหนดการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” รุ่นที่ ๑/25๖๐ 

หลักสูตรย่อยท่ี 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 
 

วันที่หนึ่ง 
 ๐8.30 – ๐9.00 น.   ลงทะเบียนและพิธีเปิด 
 ๐9.00 – 12.00 น.   การวิเคราะห์ผลผลิตและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
      การเชื่อมโยงระบบยุทธศาสตร์สู่กิจกรรมและงบประมาณ 
 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.   การวิเคราะห์โครงสร้างแยกย่อยงาน หรือ WBS 
 การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ 
 
 
วันที่สอง 
 ๐9.00 – 12.00 น.   การบริหารความคุ้มค่าและวิเคราะห์ผลประโยชน์ของ 
      โครงการ 
 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.   การบริหาร/ควบคุมโครงการด้วยเทคนิควิธีสมัยใหม่ 
 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเงิน 
      การค านวณความคุ้มค่า และความเสี่ยง  
 
 
วันที่สาม 
 ๐9.00 – 12.00 น.   การประเมินและวิเคราะห์ความเหมาะสม (Feasibility Study)  
      เกณฑ์การตัดสินใจตามกรอบความคุ้มค่า 
 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.   ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ 
 การจัดท าข้อเสนอของบประมาณ 
 16.00 – 16.30 น.   สรุปผลการอบรมและพิธีปิด 
 
 
 

_________________________ 
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ใบลงทะเบียน 
หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ 

ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา  กรุงเทพฯ 
 

    รุ่นที่ 1/2560 
   หลักสูตรย่อยที่ ๑  การจดัท ายุทธศาสตร์ภาครัฐ (เน้นการปฏบิัติการ หรือ Workshop) 

               ระหว่างวันท่ี  ๒๕ – ๒๗  มกราคม  25๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
    หลักสูตรย่อยท่ี 2  การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกดิผลสมัฤทธ์ิ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 

              ระหว่างวันท่ี  ๓๐  มกราคม  –  ๑  กุมภาพันธ์  25๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
    รุ่นที่ 2/2560  

เดือนพฤษภาคม 2560 
    รุ่นที่ 3/2560  

เดือนสิงหาคม 2560 
 

ชื่อ-สกุล   นาย    นาง    นางสาว ………………….…………………..………………………………………………………… 
ต าแหน่ง ………………………............................................................................................................................. ............. 
ชื่อหน่วยงาน ........................................................................................................ ..................................................... 
ที่อยู่ (ที่ท างาน) ................................................................................................................................................ ......... 
โทรศัพท์ …………………………………………………………......  E-mail ……………….…….…….…….………………………………. 
รายละเอียดการช าระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้ 

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตรย่อยละ ๙,๙๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
ค่าลงทะเบียนพร้อมกันทั้ง  ๒  หลักสูตรย่อย (เต็มหลักสูตร) ค่าลงทะเบียนรวม ๑๙,๕๐๐ บาท 
ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่มี VAT 
ช าระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์  

       ชื่อบัญชี “ศนูย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี  : ๑๕๒ – ๔ – ๕๙๕๖๖ - ๕   
รายละเอียดส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน 

       ช่ือ ………………………………………..………............................................................................................................. 
       ที่อยู่………………………………................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................................................ 

เมื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียบรอ้ยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงินหรือใบน าฝากเงิน (Pay-in) 

กลับมาที่ phatranist.2551@gmail.com  หรือหมายเลข โทรสาร ๐๒-๒๑๘-๒๘๘๘ 
สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่วันนี้ จนถงึวันที่ 1๐ มกราคม  ๒๕๖๐ 

ส ารองที่นัง่ และสอบถามรายละเอียดได้ที่  คุณภัทรนิษฐ์  ขุนเปีย  
โทร : 0-2218-2880 ต่อ 132 หรือ ๐๘๑ ๗๑๒ ๕๖๙๙ 

E-mail : phatranist.2551@gmail.com   

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เลขที่ ๒๕๔ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น ๔ 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
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แผนท่ีสถานที่ฝึกอบรม 
โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา  กรุงเทพฯ 

 
 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwitqcaYks_PAhXFMI8KHfRBARoQjRwIBw&url=http://en.thai-tour.com/map-the-sukosol-hotel&psig=AFQjCNGKFeTlxoBpXqpsAx0-p8OHOzPcdA&ust=1476151262936852

