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รายงานการเข
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ระหว�างวันท่ี 25 -28 ตุลาคม 2565 

ณ ประเทศศรีลังกา  
ผ�านระบบการประชุมออนไลนE 

จัดทําโดย นางสาวภัทรพร อันตะริกานนท�  
นักวิเคราะห�และวางแผน  กองนโยบายและแผน สํานักยุทธศาสตร�วิสาหกิจ  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห'งประเทศไทย 
วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565  

ส�วนท่ี 1 เนื้อหา/องคEความรู
จากการเข
าร�วมโครงการ  
1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงค�ของโครงการโดยย'อ  

ป3จจุบันองค�กรภาครัฐต�องมีการปรับตัว เพ่ือตอบสนองต'อการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและความไม'แน'นอน 
ซ่ึงเป8นความท�าทายใหม'ท่ีซับซ�อน การบริหารภาครัฐ ต�องใช�ทักษะต'างๆ ประกอบด�วยการใช�ความสามารถขององค�กรอย'างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเพ่ือให�บรรลุเป=าหมายและผลผลิตท่ีสูงข้ึน ประเด็นสําคัญใหม' ๆ ท่ีองค�กรภาครัฐต�องเผชิญ 
ได�แก' การกําหนดนโยบายท่ัวท้ังองค�กรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� การคาดการณ�และวางแผนสําหรับความต�องการใน
อนาคต และการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู'อย'างจํากัด  

โครงการน้ี จึงจัดข้ึนเพ่ือให�ผู�เข�าร'วมได�เรียนรู�วิธีการบริหารรองค�กรภาครัฐแบบใหม' มีการคาดการณ�และ
วางแผนสําหรับความต�องการในอนาคตผ'านยุทธศาสตร�ท่ีเข�มแข็ง 
    โดยมีวัตถุประสงค�ท่ีสําคัญ ดังน้ี 
     1) เพ่ือแนะนําเครื่องมือในการบริหารเชิงกลยุทธ�สําหรับการปรับปรุงผลิตภาพในองค�กรภาครัฐ 
     2) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ�ข้ันสูง ซ่ึงครอบคลุม เป=าหมายระยะยาว 
การวิเคราะห�เป=าหมาย และการติดตามและประเมินผล 
     3) เพ่ือตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐตามความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ 
ปรับปรุงบริการให�กับประชาชน 
 

1.2  เนื้อหา/องคEความรู
ท่ีได
จากกิจกรรมต�างๆ พร
อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย�างประเด็นท่ีสามารถ
นํามาปรับใช
ในองคEกรหรือประเทศไทย  
   ในภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกองค�การ แต'ละองค�กรจึงมี

ความจําเป8นท่ีต�องปรับตัวและนําวิธีการต'างๆ ในการบริหารองค�การเพ่ือสอดคล�องกับสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสามารถอยู'
รอดได�ในสถานการณ�ต'างๆ ดังน้ันจึงมีความจําเป8นอย'างยิ่งท่ีต�องอาศัยการจัดการเชิงกลยุทธ� ท่ีมีกลยุทธ�และเป=าหมายท่ีชัดเจน
เพ่ือให�เกิดข�อได�เปรียบในการแข'งขัน มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอย'างยี่งในการบริหารงาน
ภาครัฐท่ีถือได�ว'าเป8นองค�การขนาดใหญ'ซ่ึงเป8นเรื่องยากในการขับเคลื่อนองค�การให�ประสบผลสําเร็จตามเป=าหมายโดยผ'าน
กระบวนการต'างๆ ท่ีอาศัยความร'วมมือทุกภาคส'วน ดังน้ันองค�การภาครัฐจึงมีความจําเป8นอย'างยิ่งท่ีจะบริหารงานโดยอาศัยกล
ยุทธ�และเป=าหมายท่ีชัดเจนในการบริหารเพ่ือให�ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงการบริหารเชิงกลยุทธ�ถือเป8นแนวทางหน่ึงท่ีเป8นกระบวน
การท่ีมีความชัดเจนในการบริหารองค�การโดยอาศัยกลยุทธ�และเป=าหมายรวมถึงการวิเคราะห�ป3จจัยต'างๆเพ่ือสร�างความสําเร็จ
ให�กับองค�การ ดังน้ันจึงขอเสนอภาพรวมการบริหารเชิงกลยุทธ�ภาครัฐเพ่ือเป8นแนวทางในการบริหารองค�การภาครัฐให�เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประสบผลสําเร็จในการบริหารงานองค�กรในด�านต'างๆ ต'อไป 
 

1.2.1 โมเดลท่ีใช
ในปYจจุบันสําหรับการบริหารเชิงกลยุทธEภาครัฐ (Current Models for Strategic 
Management in the Public Sector) - Dr. Joo Seng Tan, Associate Professor, Nanyang Business School 
Nanyang Technological University Singapore 
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 กลยุทธ�ท่ีดี ต�องมีองค�ประกอบท่ีมีคุณภาพท้ัง 4 องค�ประกอบ ดังน้ี 
 1) มีเป=าหมาย หรือ วัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน 
   2) ความเข�าใจอย'างลึกซ้ึงเก่ียวกับการสภาพแวดล�อมเพ่ือการแข'งขัน 
 3) มีกระบวนการประเมินผลท่ีชัดเจน 
 4) มีการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพและนําไปสู'การปฏิบัติ 
   

1.2.1.1  โมเดลการบริหารเชิงกลยุทธEแบบสามเหลี่ยม (Strategic Management Triadic 
Model)  การบริหารเชิงกลยุทธ�ประกอบไปด�วย Content Emergent และ Process  

 
 1.2.1.2  โมเดลเมทริกซEปณิธาน - ความสามารถ ในการบริหารภาครัฐ (Aspirations- 

Capabilities Matrix of Strategy in Public Administration) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.3 SWOT model เป8นเครื่องมือท่ีใช�ในการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมท้ังภายในและ

ภายนอกองค�กร รวมไปถึงการคาดการณ�เหตุการณ�ในอนาคต ประกอบด�วย Strengths, Weakness, 
Opportunities และ Threats 
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1.2.1.4 กลยุทธE Red Ocean และ Blue Ocean    
 

Red Ocean คือ พ้ืนท่ีทางธุรกิจท่ีมีการแข'งขันสูงท่ีสุด และมีคู'แข'งท่ีมีการนําเสนอสินค�าหรือ
ลักษณะทางธุรกิจท่ีคล�ายกัน โดยกลยุทธ� Red Ocean จะเน�นไปท่ีการเอาชนะคู'แข'งด�วยยอดขาย ผ'านการแข'งขัน
ทางราคา หรือการจัดโปรโมชัน ผ'านการใช�ประโยชน�จากความต�องการ (Demand) ท่ีมีอยู'แล�ว 

Blue Ocean คือ พ้ืนท่ีทางธุรกิจท่ีเน�นการแข'งขันในการสร�างความต�องการ (Demand) ใหม'
ข้ึนมา ผ'านการสร�างสินค�าใหม' หรือสร�างมูลค'าเพ่ิมให�กับสินค�าท่ีมีอยู'แล�ว ซ่ึงถือเป8นตลาดท่ีมีการแข'งขันไม'สูงมาก 
และมีคู'แข'งน�อย แต'การใช�กลยุทธ�น้ีจะต�องอาศัยความรอบคอบในการสํารวจตลาด และเรียนรู�พฤติกรรมของลูกค�า 
เพ่ือให�สามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�ตรงกลุ'มด�วยเช'นกัน 

 
1.2.1.5 การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 
มุมมองด�านการเงิน (Financial) – การวัดผลผ'านมุมมองด�านสามารถวัดผลเป8นมูลค'าเงิน เป8น

สัดส'วน หรือเป8นตามเป=าหมายต'างๆก็ได� (เช'น เป=าหมายของยอดขาย หรือเป=าหมายของงบประมาณ) 
มุมมองด�านลูกค�า (Customer) – หมายถึงการวัดผลความพึงพอใจของลูกค�า รวมถึงความพึง

พอใจด�านคุณภาพของผลิตภัณฑ� บริการต'างๆ ราคาสินค�า หรือแม�แต'ประสิทธิภาพของการตลาด และ การ
ปฏิบัติการอ่ืนๆ 

มุมมองด�านกระบวนการภายใน (Internal Process) – รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางาน  

มุมมองด�านการเรียนรู�และการเติบโต (Learning and Growth)– หมายถึงการวัดผลของ
บุคลากรภายในองค�กรเพ่ือดูว'าพนักงานสามารถจัดเก็บ เรียนรู� และนําข�อมูลไปใช�จริงได�มากแค'ไหน 
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1.2.2 การระบุจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรคขององคEกรภาครัฐ (Identifying the Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, and Threats of Public-sector Organizations) - Dr. Madurika Nanayakkara 

 1.2.2.1 SWOT คืออะไร  
  SWOT คือการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมและศักยภาพสาํหรบัการประเมินองค�กรประกอบด�วย จุด

แข็ง จุดอ'อน จากสภาพแวดล�อมภายนอก และ โอกาส อุปสรรค จากสภาพแวดล�อมภายใน  
หน�าท่ีของ SWOT Analysis คือช'วยให�เข�าใจสถานการณ�ป3จจุบัน เพ่ือวางแผนดําเนินงานใน

อนาคต และกลยุทธ�ท่ีสร�างความได�เปรียบทางธุรกิจและหลีกเลี่ยงความล�มเหลวจากป3จจัยท่ีอาจถูกมองข�ามได�ง'าย 
  1.2.2.2 ทําไมจึงต
องมีการวิเคราะหE SWOT ในองคEกรภาครัฐ (Musa, 2015)  
   1) โดยท่ัวไปหน'วยงานภาครัฐไม'ได�มีวัตถุประสงค�เพ่ือแสวงหาผลกําไร 
   2) ต�องดึงความสนใจและแก�ป3ญหาสังคม 
   3) การใช�ทรัพยากรอย'างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       หลังจากท่ีสามารถระบุจุดแข็ง จุดอ'อน โอกาส และอุปสรรค สามารถแสดงให�เห็นในรูปแบบของตาราง
SWOT Matrixดังน้ี  
 
 โอกาส (Opportunities) 

 
อุปสรรค (Threats) 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

 การลงทุน รุกไปข�างหน�า (Invest)   ป=องกัน (Defend) 

จุดอ�อน (Weaknesses) 
 

ตัดสินใจ พัฒนาภายใน (Decide) ขายกิจการควบคุมความเสียหาย 
(Divest/ Damage control) 

 
1.2.2.3 สิ่งสําคัญของการวิเคราะหE SWOT   
 1) ทําให� SWOT สั้นและเรียบง'าย และต�องคํานึงถึงรายละเอียดท่ีสําคัญ ตัวอย'างเช'น หากคิดว'า

พนักงานเป8นจุดแข็ง ให�ระบุข�อมูลเฉพาะเจาะจง เช'น รายละเอียดของพนักงานแต'ละคน ทักษะและประสบการณ�เฉพาะแต'ละ
คน และทําไมพนักงานเหล'าน้ันจึงช'วยให�บรรลเุป=าหมายได� 

 2) เมื่อเสร็จสิ้นการวิเคราะห� SWOT ให�จัดลําดบัความสําคัญของผลลัพธ�โดยการแสดงรายการ
เหล'าน้ันตามลําดับป3จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีส'งผลกระทบต'อองค�กร 

 3) การวิเคราะห� SWOT ควรรับฟ3งมุมมองท่ีหลากหลาย ควรสํารวจข�อมูลจากผู�มีส'วนได�ส'วนเสยี
ขององค�กร 
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   4) ใช�การวิเคราะห� SWOT กับป3ญหาท่ีเฉพาะเจาะจง เช'น เป=าหมายท่ีต�องการเพ่ือบรรลุป3ญหาท่ี
ต�องแก�ไข  
   5) ดูว'าองค�กรอยู'จุดไหน และจะเป8นอย'างไรในอนาคตเช'นเดียวกับท่ีคุณท่ีอยากจะเป8น 
   6) ใช�เป=าหมายและวัตถุประสงค�จากแผนกลยุทธ� ในการวิเคราะห� SWOT  
 
กิจกรรมกลุ�ม คร้ังท่ี 1:  โดย Dr. Joo Seng Tan ให�อภิปรายในกลุ'ม เรื่องการวิเคราะห� SWOT แต'ละหน'วยงานภาครัฐว'ามี
ความเหมือนหรือแตกต'างกันอย'างไร 

 
  1.2.3 การจัดทํางบประมาณสําหรับองคEกรภาครัฐ เปlนองคEประกอบท่ีสําคัญสําหรับการบริหาร    
เชิงกลยุทธE (Good Budgeting for Public-sector Organizations as an Essential Component of Strategic 
Management) - Dr. Madurika Nanayakkara  

   1.2.3.1 มีการจัดทํางบประมาณเพ่ืออะไร   
   1) รับรองความพร�อมใช�งานของทรัพยากร 
   2) ช'วยกําหนดและรายงานเก่ียวกับเป=าหมายภายใน 
   3) ช'วยจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
   4) จัดเตรียมแผนแบบPivotable Plan 
   1.2.3.2 หลักการจัดทํางบประมาณ  
   1) งบประมาณควรได�รับการจัดการภายในท่ีชัดเจนน'าเช่ือถือและคาดการณ�ได�   

2) งบประมาณควรสอดคล�องกับยทุธศาสตร�ระยะกลางของรัฐบาล 
   3) กรอบการจัดทํางบประมาณควรสอดคล�องกับความต�องการในการพัฒนาประเทศอย'างคุ�มค'า
และสอดคล�องกัน 
   4) เอกสารงบประมาณและข�อมลูท่ีเก่ียวข�องควรเปyดเผย โปร'งใส และสามารถเข�าถึงได� 
   5) ผลการปฏบัิติงาน การประเมินผล และความคุ�มค'า ควรเป8นส'วนสําคัญของกระบวนการจัดทํา
งบประมาณ 
   6) ความยั่งยืนในระยะยาวและความเสีย่งทางการเงินอ่ืน ๆ ควรมีการระบุ และมีการประเมิน 
 
กิจกรรมกลุ�ม คร้ังท่ี 2:   โดย Jan-Erik Johanson    ให�อภิปรายในกลุ'มเก่ียวกับ  1) Utopia : ให�คดิเก่ียวกับ 10 ป{ข�างหน�า 
ท่ีจะประสบความสําเร็จ โดยระบุเก่ียวกับ การเงิน สถานะองค�กรในป3จจุบัน การพัฒนาประเทศ และการพัฒนาสภาพแวดล�อม
ระหว'างประเทศ  
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   และ 2) Dystopia : ให�คิดเก่ียวกับ 10 ป{ข�างหน�า ท่ีจะล�มเหลว เก่ียวกับ โดยระบุเก่ียวกับ 
การเงิน สถานะองค�กรในป3จจุบัน การพัฒนาประเทศ และการพัฒนาสภาพแวดล�อมระหว'างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1.2.4 กรอบแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธEและกระบวนการในองคEกรภาครัฐ (Strategic 
management framework and processes in the public sector) - Dr. Jan-Erik Johanson 
    1.2.4.1 องคEประกอบของกลยุทธE ประกอบไปด
วย 3 องคEประกอบหลัก ดังนี้   
   1) Strategic design  ประกอบไปด�วย การวางแผนทางด�านสภาพแวดล�อม การวางแผนระบบ 
ได�แก' เทคนิคการบริหาร การประเมิน และค'าใช�จ'ายภาครัฐ และ การวางแผนการบริการ ได�แก' การศึกษา สุขภาพ และ 
นโยบายทางสังคม  
   2) Internal strategic scanning สิ่งท่ีมีความคัญ คือ การพัฒนาความสามารถแบบพลวัตรใน
การสร�าง การบูรณาการ ความสามารถท้ังภายในและภายนอกท่ีสามารถตอบสนองต'อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมอย'าง
รวดเร็ว 
   3) Strategic governance สิ่งท่ีสาํคัญ คือ การบรหิารนโยบาย และการบริหารเครือข'าย  
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กิจกรรมกลุ�ม คร้ังท่ี 3:   โดย Dr. Madurika Nanayakkara ให�อภิปรายในกลุ'มเก่ียวกับ อุปสรรคในการดําเนินกลยุทธ�ภาครัฐ
ของแต'ละประเทศ และให�เสนอแนะแนวทางแก�ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.2.5 การบริหารเชิงกลยุทธEในอนาคต (Future of Strategic Management in the Public 
Sector) - Dr. Joo Seng Tan   

             1.2.5.1 การคาดการณEเชิงกลยุทธE (Strategic Foresight) เป8นเครื่องมือหน่ึงท่ีช'วยในการคาดการณ�
และสร�างภาพอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนย'อย แน'นอนว'าไม'มีใครประเมินสิ่งท่ียังไม'เกิดข้ึนได�อย'างถูกต�องทุกประการ แต'
กระบวนการคิดอย'างต'อเน่ือง (Continuous Process) จะช'วยให�มองเห็นการเปลีย่นแปลงได�อย'างเป8นระบบ ไม'ได�เกิดจากการ
เดาสุ'ม หรือการคาดการจากประสบการณ�ท่ีผ'านมาเพียงอย'างเดียว 
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 ในกรณีท่ีการวางแผนแบบดั้งเดมิมีความล�มเหลว การคาดการณ�เชิงกลยุทธ�   

จัดลําดับความสําคัญให�มีความยืดหยุ'น โดยสามารถการตรวจหาสิ่งผิกปกติแต'เน่ินๆ 
และฟ~�นตัวอย'างรวดเร็ว 

 จุดมุ'งหมายสูงสดุของการการคาดการณ�เชิงกลยุทธ� คือการให�ข�อมูลในการตัดสินใจ
โดยการสํารวจแนวโน�มและศักยภาพในอนาคต  

 นโยบายท่ีมุ'งไปยังอนาคต การปรบัตัวและยืดหยุ'นช'วยให�การบริหารภาครัฐเกิด
ประโยชน�สูงสุด 

          การคาดการณ�เชิงกลยุทธ� มี 3 ข้ันตอน ดังน้ี  
ข้ันตอนท่ี 1: กิจกรรมการคาดการณ�เชิงกลยุทธ� เกือบท้ังหมดเริ่มต�นด�วยการสํารวจสภาพแวดล�อมเชิงลึก

เพ่ือคาดการณ�อย'างรอบด�าน โดยอาศัยข�อมูลทุกมติิท่ีจําเป8นต'อการวิเคราะห�และวางแผนอย'างเหมาะสม 
ข้ันตอนท่ี  2: การสมมตสิถานการณ�ในอนาคตท่ีมีความเป8นไปได� 3-5 แบบ จากป3จจัยต'าง ๆ ท่ีรวบรวม

ข�อมูลไว�ก'อนแล�วข�างต�น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรปูแบบ โดยวิเคราะห�และสังเคราะห�อย'างรอบคอบท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

ข้ันตอนท่ี 3: เป8นข้ันตอนท่ีท�าทายท่ีสุด เป8นข้ันการพัฒนาข�อเสนอแนะเชิงนโยยายและต�องมีผู�ตดัสินใจ 
1.2.5.2 การวางแผนภาพด
วยสถานการณE  (Scenario Planning) เป8นการวางแผนสําหรับใช�ใน

สถานการณ�ท่ีแตกต'างกันท่ีมโีอกาสเกิดข้ึนได�ในอนาคต โดยมีข้ันตอนการดําเนินการหลักสามกลุ'มกิจกรรมคือ การวิเคราะห�
แนวโน�มหลักและความไม'แน'นอนท่ีสําคัญและสามารถกําหนดอนาคต การพัฒนา Scenario หรือฉากทัศน� หรือกรณี
สภาวการณ�ท่ีสําคัญและเป8นไปได�ในอนาคต และการวิเคราะห�เพ่ือกําหนดกลยุทธ�หรือแผนเพ่ือรองรับสําหรับแต'ละฉากทัศน�ท่ี
อาจเกิดข้ึน  

ในระยะท่ีผ'านมา จะพบว'าองค�กรเผชิญกับเหตุการณ�หรือป3จจัยต'างๆ ท่ีคาดไม'ถึง (Unexpected) และมี
ความไม'แน'นอน (Uncertainty) ท่ีเข�ามามผีลกระทบต'อองค�กรต'างๆ ในหลากหลายรูปแบบซ่ึงมีความรวดเร็ว และรุนแรงเพ่ิม
มากข้ึน ตัวอย'างเช'น การท่ีองค�กรได�รับผลกระทบจากไวรสั COVID-19 ทําให�มีผลกระทบต'อการดาํเนินงานขององค�กรและ
แผนงานท่ีวางไว�อย'างคาดไม'ถึง หรือแม�แต'หากย�อนกลับไปในประวัติศาสตร�ท่ีผ'านมา ความเปลี่ยนแปลงแบบท่ีเกิดข้ึนแบบไม'
แน'นอนหลายๆ อย'างก็ส'งผลกระทบต'อการดําเนินงานขององค�กร หรือวิถีชีวิตของคนท่ีเปลี่ยนไปในหลายๆ เรื่อง การเกิดข้ึน
ของ Iphone ส'งผลกระทบต'อการเปลี่ยนแปลงท้ังในอุตสาหกรรมโทรศัพท�มือถือ กล�องถ'ายรูป และอุตสาหกรรมอ่ืนอีก
มากมาย เป8นต�น จากเหตุการณ�ความไม'แน'นอนท่ีเกิดข้ึน จึงส'งผลกระทบต'อแนวคิดในการวางแผนท่ีใช�อยู'ว'ามีความเพียงพอ
หรือไม' ในระยะท่ีผ'านมาจึงเริ่มเกิดแนวคิดใหม'ๆ  ท่ีช'วยให�กระบวนการวิเคราะห�ทางกลยุทธ�สามารถมองภาพบริบทต'างๆ ได�
กว�างและครอบคลุมมากข้ึน  

 
  



การจัดทํารายงานภายหลังการเข�าร�วมโครงการเอพีโอ (ฉบบัปรับปรุง ต.ค. 2562) 
ส�วนความร�วมมอืระหว�างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ 

หน�า 9 ของ 9

ส�วนท่ี 2  ประโยชนEท่ีได
รับและการขยายผลจากการเข
าร�วมโครงการ  
 ประโยชน�ต'อตนเอง  

                 - สามารถนําความรู�ท่ีได�จากวิทยากร และจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู�เข�ารับการอบรม ผ'าน
การทํากิจกรรมกลุ'ม และนํามาปรับใช�ในการทํางานให�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- เข�าใจเครื่องมือการบริหารเชิงกลยุทธ�ภาครัฐมากข้ึน และได�เรียนรู�บริบทองค�กรจากหลากหลาย
ประเทศท่ีเข�ารับการอบรมร'วมกัน 

- คิดวิเคราะห�ป3ญหาท่ีเกิดข้ึนอย'างเป8นระบบมากข้ึน  
 ประโยชน�ต'อหน'วยงานต�นสังกัด  

- ได�เข�าใจทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ�ภาครัฐและเครื่องมือการบริหารเชิงกลยุทธ�ภาครัฐท่ีสําคัญ เพ่ือ
สามารถนํามาปรับใช�ในองค�กรได�อย'างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ได�แก' การวิเคราะห� SWOT การคาดการณ�เชิงกลยุทธ� 
(Strategic Foresight) และ การวางแผนภาพด�วยสถานการณ�  (Scenario Planning)  

- เข�าใจถึงความสําคัญของการมีส'วนร'วมและความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ�ในบริบทของ
ภาครัฐมากยิ่งข้ึน 

 ประโยชน�ต'อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข�อน้ันๆ  
-สามารถนําความรู�ท่ีได�จากวิทยากร และจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู�เข�ารับการอบรม ผ'าน

การทํากิจกรรมกลุ'ม และนํามาปรับใช�ในการทํางานให�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
- เข�าใจเครื่องมือการบริหารเชิงกลยุทธ�ภาครัฐมากข้ึน และได�เรียนรู�บริบทองค�กรจากหลากหลาย

ประเทศท่ีเข�ารับการอบรมร'วมกัน ทําให�ต�องเรียนรู�ซึ่งกันและกัน 
 กิจกรรมการขยายผลท่ีได�ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท�ายของโครงการ  

- การเผยแพร'ความรู�ในรายการเสียงตามสายของหน'วยงาน 

ส�วนท่ี 3 เอกสารแนบ  
 รายช่ือผู�เข�าร'วมโครงการและประเทศท่ีเข�าร'วมโครงการ 
 กําหนดการฉบับล'าสุด (Program) 
 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข�าร'วมกิจกรรมกลุ'ม (Group Presentation) 

 
_______________________________________ 


