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โครงการฝ(กอบรม 

หลักสูตร "การจัดทำแผนภาพอนาคตเพื่อการวางแผนกลยุทธDองคDกร" 

(Scenario Planning for Strategic Planning) 

อบรม Online ระยะเวลาการฝ(กอบรม 2 วัน 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD 

1. หลักการและเหตุผล 

สังคมโลกมีลักษณะเป/นพลวัตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู<ตลอดเวลา ท้ังทางด@านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และเทคโนโลยี  ทุกปGจจัยเหล<าน้ีล@วนเป/นส่ิงท่ีไม<แน<นอน มีผลโดยตรงต<อความอยู<รอดขององคLการ และอาจ

ส<งผลกระทบต<อผลการดำเนินงานขององคLการในอนาคตอย<างคาดไม<ถึง  การวางแผนภาพอนาคต (Future 

Scenario Planning) จะช<วยในการทำความเข@าใจเก่ียวกับธรรมชาติและผลกระทบของปGจจัยขับเคล่ือนท่ี

สำคัญท่ีมีความไม<แน<นอนและส<งผลต<อองคLการ เป/นเคร่ืองมือการวางแผนภาพเชิงกลยุทธLท่ีถูกนำมาใช@เพ่ือ

กำหนดแผนระยาวท่ีมีความยืดหยุ<น และเป/นวิธีการเพ่ือการเรียนรู@เก่ียวกับอนาคตและการวางแผนกลยุทธL

องคLการในระยะยาวอย<างย่ังยืน 

การเรียนรู@เทคนิควิธีในการใช@เคร่ืองมือ Scenario Planning เพ่ือวิเคราะหLสถานการณLและการ

เปล่ียนแปลงต<างๆน้ี จะช<วยสร@างความยืดหยุ<นให@กับการวางแผนเชิงกลยุทธLและช<วยเติมเต็มขอบเขตการมอง

อนาคตให@กว@างข้ึน ครอบคลุมไปถึงอนาคตในระยะกลางและระยะยาวท่ีการวางแผนกลยุทธLท่ัวไปไม<สามารถทำ

ได@  การพิจารณาเหตุปGจจัยท่ีครบถ@วนรอบด@านโดยใช@สถานการณLทุกภาพเป/นหลังฉากแสดงอนาคตต<างๆ ท่ีอาจ

เป/นจริงได@แล@วเช่ือมโยงสถานการณLเหล<าน้ันเข@าด@วยกันเพ่ือนำมาวิเคราะหLกำหนดวิสัยทัศนLขององคLการ 

ตลอดจนเพ่ือวางแผนกลยุทธLต<างๆ จะช<วยให@ผู@บริหารและนักวางแผนได@เปรียบจากการแสวงหาโอกาสท่ีเป/นไป

ได@และสามารถเตรียมการรองรับผลท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรือแม@กระท่ังสามารถพลิกวิกฤตให@เป/นโอกาสท<ามกลาง

ความไม<แน<นอนต<างๆ ท่ีองคLการเผชิญอยู<  

อย<างไรก็ดี การเขียนแผนภาพอนาคตไม<ใช<การทำนายอนาคต แผนภาพอนาคตท่ีดีจึงมิได@อยู<ท่ีว<าจะ

สามารถบรรยายอนาคตได@ถูกต@องเพียงใด แต<อยู<ท่ีว<าจะสามารถชักนำให@เกิดการตัดสินใจท่ีดีกว<าเดิมได@อย<างไร  

ซ่ึง Scenario Planning น้ีจะช<วยจำลองสถานการณLท่ีมีแนวโน@มจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและรองรับโอกาสท่ีดีท่ีสุดในอนาคตได@อย<างมีหลักการ  

2. วัตถุประสงค5 

เพ่ือให@ผู@เข@ารับการอบรมมีความรู@ ความเข@าใจและทักษะในเร่ืองต<าง ๆ ดังน้ี 

1. ผู@เข@ารับการอบรมมีความเข@าใจหลักการ ความสำคัญ แนวคิด และประโยชนLการทำแผนภาพอนาคต 
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2. ผู@เข@ารับการอบรมได@รับประสบการณLการเรียนรู@เก่ียวกับกระบวนการและการเขียนแผนภาพอนาคต 

3. ผู@เข@ารับการอบรมเข@าใจเคร่ืองมือ และเทคนิคการทำแผนภาพอนาคต 

4. ผู@เข@ารับการอบรมสามารถนำความรู@การทำแผนภาพอนาคตไปประยุกตLใช@ในการวางแผนเชิงกลยุทธL 

 

3. ประโยชน5ท่ีผู@เข@ารับการอบรมจะได@รับ 

 ผู@เข@ารับการอบรมมีความเข@าใจหลักคิด และกระบวนการการจัดทำแผนภาพอนาคต สามารถใช@เป/น
เคร่ืองมือในการวางแผนเชิงกลยุทธLด@วยความยืดหยุ<น  และจำลองสถานการณLท่ีมีแนวโน@มจะเกิดข้ึนในอนาคต
เพ่ือเตรียมองคLการให@พร@อมสำหรับการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 
4. หัวข@อวิชาในหลักสูตร (12 ช่ัวโมง) 

1. หลักการและความสำคัญของการวางแผนภาพอนาคต 

2. การกำหนดขอบเขตและหัวข@อการเสวนากระบวนการสร@างภาพอนาคต 

3. การจัดทำ SWOT เพ่ือการวางแผนภาพอนาคต 

4. การระบุผู@มีส<วนได@ส<วนเสีย 

5. การวิเคราะหLปGจจัยท่ีมีผลต<อการเปล่ียนแปลง โดยดู แนวโน@ม (Trends) และความไม<แน<นอน 

(Uncertainty) 

6. การวิเคราะหLและจัดกลุ<มชุดโลจิกภาพอนาคต (Scenario Logic) 

7. การตรวจสอบความสอดคล@องและความเป/นไปได@ 
8. การพัฒนาเหตุการณLจำลองการเรียนรู@ 
9. การจัดทำการฉายภาพอนาคต 
10. การนำเสนอภาพอนาคต และการประยุกตLใช@เชิงกลยุทธL 

11. การสร@างภาพอนาคตเพ่ือวางแผนยุทธศาสตรL 

 

5. จำนวนผู@เข@ารับการฝQกอบรม  

รุ<นละ 40  คน 

 

6. คุณสมบัติของผู@เข@ารับการฝQกอบรม 

1. ปริญญาตรีไม<จำกัดสาขา 
2. ผู@บริหารทุกระดับ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู@บริหารฝ�ายต<าง ๆ อาทิ ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายพัฒนาองคLกร ฝ�ายกลยุทธLองคLกร ฯลฯ  

3. เจ@าของกิจการ 

4. เจ@าหน@าท่ีระดับปฏิบัติการ 

5. ผู@สนใจท่ัวไป 
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7. วิธีการฝQกอบรม และระยะเวลาการฝQกอบรม   

อบรม Online ผ<านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรL     

จำนวน  2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 

*วันและเวลาของการฝ0กอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที ่www.training.nida.ac.th 

8. วิทยากร  

รศ.ดร.บุญอนันตL พินัยทรัพยL 
 

9. คXาธรรมเนียม 

ท<านละ 3,500.-บาท  
(ศิษยNเกOาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรNแนบสำเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพรXอมใบสมัคร ท"านจะได)สิทธิ์ลด 10%) 

 

10. การรับรองผลการฝQกอบรม 

ผู@ผ<านการฝ�กอบรมจะต@องมีเวลาในการเข@ารับการฝ�กอบรมและเข@าร<วมกิจกรรมในหลักสูตรไม<น@อยกว<า

ร@อยละ 85 ของระยะเวลาการฝ�กอบรมท้ังหมดจึงจะได@รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝ�กอบรมจาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรL 

 

11. การสมัครและการชำระคXาธรรมเนียม 

1  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได@ท่ี  www.training.nida.ac.th 

 
 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได@ท่ี  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 
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Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   

ท่ีอยู<: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรL 

 
 

1  การชำระค+าธรรมเนียม    

ท<านสามารถชำระค<าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข@าบัญชีเงินฝากออมทรัพยL ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน

บัณฑิตพัฒบริหารศาสตรL ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตรL สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-

023397-2   และส<ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร@อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไป

ยัง Trainingnida@gmail.com หรือส<งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการ

ชำระเงินเพ่ิมเติมได@ท่ี 0 2727 3232, 02 727 3227 
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ตารางการฝ(กอบรม 

หลักสูตร "การจัดทำแผนภาพอนาคตเพื่อการวางแผนกลยุทธDองคDกร" 

(Scenario Planning for Strategic Planning) 

อบรม Online ระยะเวลาการฝ(กอบรม 2 วัน 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD 
 

วัน / เวลา หัวข@อการบรรยาย 

วันท่ี 1 

09.00 – 12.00 น. 

• ลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการอบรม 

• การช้ีแจงวัตถุประสงคLและแนวทางการอบรม 

การบรรยายหัวข@อ 

• หลักการและความสำคัญ ของการวางแผนภาพอนาคต 
• การกำหนดขอบเขตการศึกษากระบวนการสร@างภาพอนาคต 
• การจัดทำ SWOT เพ่ือการวางแผนภาพอนาคต 

• การระบุผู@มีส<วนได@ส<วนเสีย  

13.00 – 16.00 น. 

• วิเคราะหLปGจจัยท่ีมีผลต<อการเปล่ียนแปลง โดยดู แนวโน@ม (Trends) และความ

ไม<แน<นอน (Uncertainty) 

• การวิเคราะหLและจัดกลุ<มให@เป/นชุดโลจิกภาพอนาคต (Scenario Logic) 

• สรุปสาระสำคัญประจำวัน และตอบข@อซักถาม     

วันท่ี 2 

09.00 – 12.00 น. 

• การตรวจสอบความสอดคล@องและความเป/นไปได@ 
• การพัฒนาเหตุการณLจำลองการเรียนรู@ และสร@างภาพอนาคต เพ่ือวางแผน

ยุทธศาสตรL    
 

13.00 – 16.00 น. 
• การนำเสนอภาพอนาคต และการประยุกตLใช@เชิงกลยุทธL 

• สรุปสาระการเรียนรู@ และตอบข@อซักถาม    

หมายเหตุ ช<วงเวลาพัก 

 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช<วงเช@า 15 นาที 

  14.30 – 14.45 น. พักช<วงบ<าย 15 นาที 

  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 
 


