
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโดย  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

DGA 501 

หลักสูตรการบริหารแผนงานเชิงกลยุทธเพ่ือการปรับสูองคกรดิจิทัล 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 1 

สารบัญ 

 

  หนาท่ี 

 หลักการและเหตุผล 2 

 วัตถุประสงค 3 

 รูปแบบการฝกอบรม 3 

 ระยะเวลาการฝกอบรม 3 

 ตารางการฝกอบรม 4 

 คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 5 

 เง่ือนไขการผานการฝกอบรม 5 

 สถานท่ีฝกอบรม 6 

 สอบถามรายละเอียด 6 

 ดําเนินการฝกอบรมโดย 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 2 

 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร DGA 501 

หลักสูตรการบริหารแผนงานเชิงกลยุทธเพ่ือการปรับสูองคกรดิจิทัล 

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักการและเหตุผล 

  

หลักสูตรนี้มุงเนนใหผูเขารับการอบรม เกิดความรูความเขาใจ Digital Transformation Reference Model 

สามารถวิเคราะหองคประกอบ และชองวาง (Gap Analysis) ขององคกรท่ีเปนอยูในปจจุบัน เพ่ือ เตรียมการ

ปรับเปลี่ยนสูองคกรดิจิทัลในอนาคต ตระหนักถึงการกําหนดเปาหมาย และนําเสนอแนวทาง ท่ี มีประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการแผนงานเชิงกลยุทธของกลุมโครงการดิจิทัล การเปรียบเทียบและ พิจารณาการจัดการทรัพยากร 

อยางคุมคาตามวัตถุประสงคขององคกร และมุงเนนใหผูเขารับการอบรมได แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ

ประสบการณจากกรณีศึกษาในการบริหารจัดการแผนงานเชิงกลยุทธของ กลุมโครงการใหมีประสิทธิภาพ สําหรับ

องคกรดิจิทัล 

 
  

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหความพรอมขององคกรในปจจุบันสูการปรับเปนองคกรดิจิทัลในอนาคต ได 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห และเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการบริหาร 

โครงการในการปรับสูองคกรดิจิทัลได 

3. เพ่ือใหสามารถบูรณาการความรูในการบริหารและจัดการแผนงานของกลุมโครงการดิจิทัลได 

4. เพ่ือใหสามารถอภิปรายกลยุทธและกลวิธีของหนวยงานในการดําเนินแผนงานเชิงกลยุทธ ใหสําเร็จ 

อยางมีประสิทธิภาพได 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก การบรรยาย การอภิปราย การฝกปฏิบัติการ และ

การใหผูเขาอบรมไดนําเสนอ ซ่ึงการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตนจะทําใหผูเรียนมีกระบวนการ

เรียนรู และเกิดความคิด และสามารถวิเคราะห ซ่ึงจะสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีได

กําหนดไว  

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การจัดอบรมจํานวน 1 รุน รุนละไมเกิน 30 คน จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชัว่โมง)  

รุนท่ี 1 อบรมระหวางวันท่ี 4-5 เมษายน 2565 

รุนท่ี 2 อบรมระหวางวันท่ี 9-10 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 4 

ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร: 

ผศ.ดร.สุภาภรณ เกียรติสิน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.ปรัชญ สงางาม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

9.00 – 12.00 การขับเคลื่อนและพัฒนาองคกร

ดิจิทัล 

 กระบวนการสําคญัเพ่ือปรับตัวสูงองคกร ดิจิทัล 

 สถานะปจจุบัน ปญหา และทิศทางการ นําไปสูองคกร

เปาหมาย 

 Digital Transformation Reference Model จาก As Is 

ไปสู To be 

 ความสําคญัของ Gap Analysis และTransformation 

Plan 

 กลยุทธ และแนวทางการสื่อสารเพ่ือสราง ความเขาใจ

องคกร สําหรับการ เปลีย่นแปลงสูองคกรดิจิทัล 

13.00 – 16.00 ข้ันเตรียมการเพ่ือพัฒนาองคกร

ดิจิทัล 

 

 การวิเคราะหแผนการลงทุน และแผนการ สนับสนุน

ทรัพยากร 

 ปจจัยในการจดัลําดับโครงการแผนงาน ดวยเครื่องมือสํา

หรบการประเมินกลุม โครงการ 

 การวางแผนเชิงกลุยุทธจากลักษณะของ โครงการ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ของโครงการและการเลือกใชทรัพยากร

ในแตละโครงการใหสอดคลอง 

 วันท่ี 2 

9.00 – 12.00 กลยุทธการบริหารและควบคมุ

แผนงานของ กลุมโครงการ  

 การวิเคราะหความเสยงของแตละ โครงการ และกลยุทธกา

รบรหารความ เสี่ยง 

 เครื่องมือ และกระบวนการควบคุม คุณภาพของแผนงาน 

และกลมุ โครงการ 

 การปดโครงการ รูปแบบการตรวจรับ การสรุปโครงการ 

การประเมิน ประสิทธภาพของแผนงาน 

13.00 – 16.00 Strategic Program 

Management in The Real Life 

 การเรยีนรูจาก Best Practice Case 

 กิจกรรมรวมระดมสมอง 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 5 

 

หมายเหตุ : 

1. พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา 10.30 – 10.45 น. ชวงบาย เวลา 14.30 – 14.45 น. 

2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

     คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ 6,800 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

หมายเหตุ: คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม (Pre-Test) 

2. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผานไม

นอยกวา รอยละ 70 

3. ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร 

4. ผูเขารับการฝกอบรมเขารวมอภิปรายผลการประชุมกลุมระดมสมองไมนอยกวารอยละ 80 ของ

ระยะเวลาชั่วโมง กิจกรรม 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 6 

 

สถานท่ีฝกอบรม 

ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น 

ท่ีอยู : 54/7 ถ. แจงวัฒนะ แขวง ทุงสองหอง  

เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดท่ี ดร.โรจลักษณ จักร

ไพวงศ หมายเลขโทรศัพท 0895262525 Email: rojjalak.chu@mahidol.ac.th  

ดําเนินการฝกอบรมโดย 

กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท่ีอยู 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4, ศาลายา, พุทธมณฑล, นครปฐม, 73170 

โทร (02) 889-2138 ตอ 6251-2 

โทรสาร (02) 889-2138 ตอ 6259 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Rojjalak.chu@mahidol.ac.th 

เว็บไซตหนวยงาน https://itm.eg.mahidol.ac.th 

 

mailto:rojjalak.chu@mahidol.ac.th


 
 

    

 
    

 

หนาที่ 7 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาลงทะเบียนการฝกอบรมไมวากรณีใดๆ ยกเวนกรณีมีเหตุสุดวิสัย

ไมสามารถจัดฝกอบรมได 

 


