
หลักสูตร การจัดทํายุทธศาสตร 

 

หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานองคกรใหเกิดผลดีทามกลางการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกท่ีรวดเร็วและ

รุนแรง กลายเปนวิกฤติท่ียุงยากตอการฝาฟนไปสูความสําเร็จ แมวาหนวยงานภาครัฐดําเนินงานตามแนว

ทางการบริหาร กิจการบานเมืองท่ีดีท่ีสอดคลองกับธรรมาภิบาล (Good Governance) แตก็ยังมีความ

ยากลําบากในการทําความเขาใจและประยุกตหลักตางๆ ใหสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือมุงใหเกิดผลดีตอองคกร 

เริ่มตั้งแตการจัดทําแผน ยุทธศาสตรขององคกรท่ีไมสามารถตอบสนองสภาพแวดลอม จึงจําเปนตองพัฒนา

ผูบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีสมรรถนะสูงในการบริหารเชิงยุทธศาสตร ตั้งแตการวิเคราะห

สภาพแวดลอม การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร คานิยมหลัก การวิเคราะหปจจัยยุทธศาสตร 

ตลอดจนการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติใหเกิดผลดี การกําหนดตัวชี้วัด เปาประสงค กลยุทธ งบประมาณ และ

ผูรับผิดชอบ ตลอดจนการกํากับติดตามประเมินผล  

 

วัตถุประสงค  

 -  เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการ และเทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

 -  เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในการกําหนดเปาประสงค และการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน 

 -  เพ่ือใหผูเขาอบรมมีสามารถนําความรู ความเขาใจท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 

เนื้อหาหลักสูตร 

- หลักการและเทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

- การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร 

- การวิเคราะหและการสังเคราะหตําแหนงยุทธศาสตร 

- การวิเคราะหปจจัยยุทธศาสตร หรือ SFAS (Strategic Factor Analysis Summary) 

- ยุทธศาสตรนานน้ําสีคราม (Blue Ocean Strategy)  

- ยุทธศาสตรนานน้ําสีเลือด (Red Ocean Strategy)  

- การทาทายเชิงยุทธศาสตร การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและคานิยมรวม  

- การใช Balanced Scorecard ในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  

- การกําหนดเปาประสงค และการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI  

- การกําหนดเปาหมาย กลยุทธ และความคิดริเริ่ม  

- การกําหนดกรอบงบประมาณ และผูรับผิดชอบ  

- การใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหยุทธศาสตร 
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วิทยากร 

 รองศาสตราจารย ดร.ดํารงค วัฒนา ปจจุบันดํารงตําแหนงอาจารยประจําคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ท่ีปรึกษาคณะทํางานศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางการบริหารราชการ สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ 

 

กลุมเปาหมาย  

- พนักงานระดับ 4 – 11 ท่ีตองการเรียนรู หรือไดรับมอบหมายงานเขียนแผนงาน/โครงการ ฝาย/สํานักละ 3 คน

ยกเวน สธร. จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้น 61 คน 

 

วิธีการฝกอบรม   

 -  บรรยาย ทฤษฎีและกิจกรรม Workshop 

 

ระยะเวลาและสถานท่ี 

- วันท่ี 24 , 26 และ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ หองประชุม 2 ชั้น 9   

 

กําหนดการฝกอบรม 

เวลา กําหนดการ 

วันท่ี 24 มิถุนายน 2562 

08.30 น. – 09.00 น.  

 

ลงทะเบียนและพิธีเปด 

09.00 น. – 12.00 น.  หลักการวิเคราะหและสังเคราะหเชิงยุทธศาสตร 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 16.00 น. การวิเคราะห SWOT และตําแหนงยุทธศาสตร 

การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร โดยอาศัยเครื่องมือสมัยใหม 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 

09.00 น. – 12.00 น. 
 

การจัดทําวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และ 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues/Themes) และฝกปฏิบัติ 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 16.00 น. เทคนิคการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติโดยใช Balanced Scorecard 

และฝกปฏิบัติ 
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วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 

09.00 น. – 12.00 น. 

การถายทอดยุทธศาสตรสูระบบงานโครงการบุคลากร 

และงบประมาณ และฝกปฏิบัติ 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 16.00 น. การกําหนดกลยุทธ และการริเริ่ม 

การจัดทําโครงการเรือธง (Flagship Project) 

16.00 น. – 16.30 น. ทดสอบความรูหลังอบรม Post – test  

** หมายเหตุ :  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

การประเมินผลการฝกอบรม 

 -  ประเมินปฏิกิริยาของผูเขาอบรม (Reaction Evaluation) โดยแบบสอบถาม เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ

ของผูเขาอบรมทันทีหลังการอบรมหลักสูตรนั้นๆ  

 - ประเมินการเรียนรู (Learning Evaluation) โดยแบบทดสอบ หลังการฝกอบรม เพ่ือวัดระดับความรู 

ของผูเขาอบรม 

 

เกณฑการผานการฝกอบรม 

 - ผูเขาอบรมตองเขารับการฝกอบรม ไมต่ํากวารอยละ 70 ของระยะเวลาท่ีกําหนด  

- ผูเขาอบรมตองมีผลทดสอบความรูหลังอบรม Post – test ไมต่ํากวารอยละ 70 

 

งบประมาณ 

(1) คาใชจายในการดําเนินงาน  250,000 บาท  

(2) คาอาหารและเครื่องดื่ม  22,800 บาท 

 รวมคาใชจาย   272,800 บาท 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

 - ฝายทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 1224/ 1214 

 

ผูประสานงานหลักสูตร 

 - น.ส.จิตปภา  ถาวรสถิตย พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากร

และระบบงาน ฝายทรัพยากรบุคคล โทร. 1214 
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แบบฟอรม แจงรายช่ือเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร การจัดทํายุทธศาสตร 

วันท่ี 24 , 26 และ 27 มิถุนายน 2562 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ หองประชุม 2 ช้ัน 9  

                         

สังกัด    

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1    

2    

3    

(กรุณาเขียนดวยตัวบรรจง) 

 

 

 

ท่ี................................       วันท่ี......................................... 

เรียน ผอ.ฝทบ. 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 

                                                 (ลงชื่อ)     ผอ.ฝาย/สํานัก  

   (         ) 

หมายเหตุ :  กรุณานําสง ฝทบ. ภายในวันท่ี 11 เมษายน 2562 

 
 
 
 
 

 

 
 

ท่ี                      วันท่ี    

เรียน ผอ.กพร. 

    

เพ่ือโปรดดําเนินการตอไป 

  

                        ………………………………………… 

      (.................................)  

              ผอ.ฝทบ. 
 

 

*** หากมีขอสงสัยประการใด สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 1224, 1214 
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