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หลกัการและเหตุผล 

 ความส าเรจ็ขององคก์ร ตอ้งเริม่ตน้มาจากการก าหนดกลยทุธท์ีก่วา้งไกล และเป้าหมายทีช่ดัเจน ดงันัน้

ผูบ้รหิารตอ้งตระหนกัถงึความส าคญัของการก าหนดกลยทุธแ์ละเป้าหมาย รวมถงึขัน้ตอนกระบวนการ

ก าหนดแผนปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธภิาพ ในขณะเดยีวกนับุคลากรในองคก์รลว้นเป็นผูม้บีทบาทส าคญัยิง่ 

เนื่องจากจะตอ้งเขา้ใจ ตระหนกัถงึความส าคญัและเขา้ใจรว่มกนั จนน ามาสู่แผนการปฏบิตังิาน และ

งบประมาณ ทีไ่ดม้กีารวางแผนไวอ้ยา่งชดัเจน 

 หลกัสตูรน้ี จงึไดพ้ฒันาขึน้มาเฉพาะเพื่อใหผู้บ้รหิารไดเ้รยีนรูถ้งึขัน้ตอนและกระบวนการก าหนดกลยุทธท์ีม่ ี

ประสทิธภิาพ รวมถงึการจดัท าแผนปฏบิตักิาร ใหส้ามารถเชื่อมโยงวสิยัทศัน์และแผนธุรกจิ สู่แนวทางการ

บรหิาร สามารถก าหนดเป้าหมายในการท างานทีป่ระสานสอดคลอ้งรว่มกนัและรูจ้กัเชื่อมโยงแผนงานกบั

เป้าหมายขององคก์รได ้ตลอดจนการควบคุมแผนปฏบิตังิานดว้ยงบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพใหบ้รรลุผล

ส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว้ 

 

 

 

 

หลกัสตูร   

การจัดท าแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัตกิารอย่างมีประสิทธิภาพ    
วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 

เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมในเขตกรงุเทพฯ 
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วตัถปุระสงค ์ของการจดัอบรมครัง้น้ี 

    1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและเทคนิคขัน้ตอนในการจดัท าแผนกลยทุธธ์ุรกจิอยา่งเป็นระบบ 

    2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าหลกัการและเครือ่งมอืในการจดัท ากลยทุธธ์ุรกจิไปประยกุตใ์ชจ้ดัท าแผนกลยุทธ์
ส าหรบัองคก์รของตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    3. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละเทคนิคของการบรหิารจดัการสมยัใหมเ่กีย่วกบัแนวทางการน ากลยทุธไ์ปสู่แผนการ
ปฏบิตังิานและงบประมาณ อยา่งมปีระสทิธผิล เพื่อใหส้ามารถตดิตาม ตรวจสอบ ปรบัปรงุแผนกลยุทธข์ององคก์รได้
อยา่งสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ 
หวัข้อการฝึกอบรม 

     หลกัการและแนวคดิของการวางแผนกลยทุธ์ 
     ความหมายของกลยทุธ ์แผนกลยทุธ ์และค าศพัทท์ีเ่กี่ยวขอ้ง 
     ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ ์

     ทศิทางแนวโน้มการวางแผนกลยทุธส์ าหรบัองคก์รยคุใหม่ 
     กระบวนการวางแผนกลยุทธอ์งคก์รและแผนปฏบิตักิาร 
    การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 

    - การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มองคก์รดว้ย SWOT Analysis  และ  Five Force Model 
    - การก าหนดกลยทุธจ์ากผลการวเิคราะห ์SWOT 
    - แนวทางการก าหนดกลยทุธ ์ระดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิ และระดบัหน่วยงาน  
    - แนวทางการน าแผนกลยทุธไ์ปสู่แผนปฏบิตังิาน (Action Plan) 
     การแปลงกลยทุธไ์ปสู่แผนการปฏบิตัดิว้ย Balanced Scorecard 

    - ความหมายและความส าคญัของ Balanced Scorecard  
    - การจดัท าแผนทีเ่ชงิกลยุทธ ์(Strategy Map) 
    - การจดัท าวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละตวัชีว้ดัความส าเรจ็ (Objective & KPI) 
   การจดัท างบประมาณอตัราก าลงัคนของหน่วยงาน  
  -   การวเิคราะหง์าน และค าบรรยายลกัษณะงาน  
  -   เทคนิคการวเิคราะหอ์ตัราก าลงัคนของหน่วยงาน 

  -   การบรหิารอตัราก าลงัภายในหน่วยงาน 

  -   การแปลงงบประมาณอตัราก าลงัคน เป็นงบประมาณค่าใชจ้่าย 

    การวางแผนและควบคุมก าไรโดยงบประมาณ 

  -   ประโยชน์ของการวางแผนและควบคุมก าไร 
  -   หลกัพืน้ฐานในการวางแผนโดยงบประมาณ และความหมายของงบประมาณ 

  -   การบรหิารงบประมาณ   
  -   ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท างบประมาณ 

  -   ประโยชน์ของการใชง้บประมาณ 

    การแปลงแผนปฏบิตักิารสู่การจดัท างบประมาณ  



[Pick 

the 

date] [การจดัท าแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏบิัต]ิ                                                             

 

    -  แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

    -  แนวคดิและหลกัการจดัท างบประมาณโครงการ และงบประมาณค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ 

    -  การค านวณงบประมาณค่าใชจ้่ายในหมวดต่างๆ  
     การบรหิาร การควบคุมและการประเมนิผล แผนการปฏบิตังิาน  
   -   แนวทางการจดัท าตวัชีว้ดั 

   -   การประเมนิผลงาน 

  การเชื่อมโยงผลการปฏบิตังิานกบัค่าตอบแทน 

  Workshop: กรณศีกึษา การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มธุรกจิ และการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
    - ฝึกวเิคราะหก์ลยทุธร์ะดบัองคก์ร ธุรกจิและหน่วยงาน (Corporate  Strategy, Business Strategy, Function 
Strategy) 
    - ฝึกปฏบิตักิารท าแผนทีเ่ชงิกลยทุธ ์(Strategy Map) 
    - การวเิคราะหง์านและอตัราก าลงัในหน่วยงาน 

คณุสมบติัของผูเ้ข้ารบัการอบรม   ผูบ้รหิาร เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการวางแผนและจดัท างบประมาณ 

วทิยากร    อาจารยพ์งศา บุญชยัวฒันโชติ 

วทิยากรผูม้ปีระสบการณ์ดา้น HR กว่า 25 ปี ทัง้ในอุตสาหกรรม รถยนต ์ธนาคาร เช่าซือ้ วสัดุก่อสรา้ง ประกนัภยั 
หลกัทรพัย ์บรรจภุณัฑ ์และการผลติ ฯลฯ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น การวเิคราะหอ์ตัราก าลงัคน การบรหิารค่าตอบแทนและ
โครงสรา้งเงนิเดอืน การประเมนิค่างาน การออกแบบสายความก้าวหน้าในอาชพี การพฒันาระบบ HRIS  การบรหิาร
ผลการปฏบิตังิานโดยใช ้ KPI และ Competency ฯลฯ ผลงานเขยีน : HRMBA   “จดุประกายความคดิ เสรมิอาวุธดา้น
บรหิารคน”  SMART  JD ค าบรรยายลกัษณะงานบุคคลกิใหม ่“กระชบั ฉลาด คล่องแคลว้ ใชป้ระโยชน์ได้
หลากหลาย” 

วิธีการฝึกอบรม 

-   การบรรยายอยา่งมสี่วนร่วม (Participative Techniques)  
-   อภปิรายกลุ่ม 
-   กรณศีกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบิตั ิ(Workshop) 

ระยะเวลา  1 วนั (09.00-16.00 น.) 
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 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีช าระเงนิหนา้งาน 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 

สมคัร 3 ทา่น ๆ ละ 3,300 231 (99) 3,432 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น 

และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา  
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การจัดท าแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัตกิารอย่างมีประสิทธิภาพ    
ส่งมาท่ี ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   ____________________________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี______________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ___________________________________________________________________________ 

 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ___________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ   

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องช าระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 


