
 

 

 
 

หลักสูตร AI for Management สู่การพัฒนาองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่ 
......................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรในปัจจุบันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการนำ  AI มาใช้ในภารกิจต่าง ๆ ทั้งงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล 
การประมวลผลจากภาพถ่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเสียง และการทำงานด้วยระบบอัจฉริยะ เช่น AI enabled 
Robotics Process Automation และ AI enabled Chat Bot ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ อย่างมากมาย 
ดังนั้ น จึงจำเป็ นที่ที่ผู้ บริหารต้องเรียนรู้อย่างเร่งด่ วน เพ่ือเป็นการกำหนดทิ ศทางของงานแต่ละด้าน                
เพ่ือเป็นการนำองค์กรเข้าสู่ยุค AI ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการบริหารความสมดุลด้านการเปลี่ยนแปลงด้วย                  
โดยจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสามารถทดแทนการทำงานด้วยแรงงานคน เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน ลดภาระงาน     
ที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนอีกต่อไป ด้วยหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมด้าน AI สู่องค์กรอัจฉริยะยุคใหม่  

เนื้อหาในการอบรมนี้ประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมองค์กรเพ่ือเข้าสู่ยุ ค  AI บทบา ท               
ของผู้บริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนองค์กรในยุค AI  หลักการและหลักการและขั้นตอนในการกำหนดงาน
ด้านต่างๆ ที่ สามา รถนำ AI มาใช้ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และปลอดภัย  มีการ วิเคราะห์ ผลกระทบ             
จากการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นองค์รวม การประเมินความสำเร็จ และการพัฒนา Intelligent Organization 
Roadmap  ให้กับองค์กร อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 
 

 
 

รูปการพัฒนาองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่ 
 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ ดี สำนัก งาน  ก .พ .ร. ได้เล็ งเห็นถึงความสำคัญ               
ในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือก้าวสู่การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลดังกล่าว             
จึงได้จัดทำหลักสูตร “ AI for Management  สู่การพัฒนาองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่” ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
21 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์องค์กร ในเป้าหมายงาน            

และภารกิจต่างๆ ที่สามารถนำใช้ AI ได้อย่างเหมาะสม ลดภาระงานที่ต้องขับเคลื่อนด้วยแรงงานคน 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนแนวปฏิบัติในการพัฒนาองค์กร เตรียมความพร้อมด้านคน 

และการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเข้าสู่การนำ AI มาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นอัตโนมัติมากขึ้น 
2.3  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นของการใช้ AI ในวุฒิภาวะต่างๆเพ่ือให้องค์กรสามารถ

ประเมินความสำเร็จและความเสี่ยงในแต่ละโครงการที่มีการนำใช้ AI  
2.4 เพ่ือทำให้ ผู้ เข้ าอบรมมีความรู้ ด้านจ ริยธรรมการนำ ใช้  AI ให้อยู่ในกรอบธรรมาภิบา ล                    

ของการพัฒนาองค์กรที่ดีร่วมกัน 
2.5 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่าย เชื่ อมโยงองค์กรด้วยข้อมูล                 

และระบบอัจฉริยะสู่การต่อยอดนวัตกรรมแบบเปิดร่วมกัน 
2.6 เพ่ือ ให้ ผู้ เข้ ารั บกา รอบรมได้เรี ยน รู้ ทักษะให ม่ ที่ จำ เป็ น ต้อง ใช้ทั้ งใน ด้านการ รับ มือ                         

กับสถานการณ์วิกฤติและใช้ในการพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป 

2.7 เพ่ือให้ ผู้ เข้ารับการอบรมได้แลก เปลี่ย นเรียน รู้ กับ วิทย ากรผู้ ทรงคุณวุฒิ  และผู้ เข้ารั บ           
การฝึกอบรมในการมุ่งสู่ Intelligent Organization 

3. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

ผู้บริหาร และบุคลากรผู้เก่ียวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 3 ปี 

4. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม 

1 วัน ศึกษาอบรมในวันที่ 11 สิงหาคม 2564  

5. รายละเอียดเน้ือหาหลักสูตร   

เป็นการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม
องค์กร จำนวน 6 ชั่วโมง ดังนี้ 

เวลา เน้ือหา ระยะเวลา 
9.00-12.00 ● แนะนำเข้าสู่การบริหารจัดการองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่ด้วย Artificial 

Intelligence (AI) 
● ตัวอย่าง และกรณีศึกษาในการใช้ AI ในองค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในงานด้านการให้บริการ และงาน Back 
Office  

● หลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์งานด้านต่าง ๆ เพ่ือนำ AI เข้ามา
ใช้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าและปลอดภัย 

3 ชม. 

13.00-16.00 ● กิจกรรม การเรียนรู้การ นำ AI เข้ามาใช้ในงานจริง  
● การวางแผนระยะสั้นจนถึงระยะยาวของการนำใช้ AI 
● ธรรมาภิบาลองค์กรกับ AI วิธีการประเมินผลสำเร็จ 
● การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรในการนำใช้ AI สู่การพัฒนา

องค์กรอัจฉริยะยุคใหม่  

3 ชม. 

หมายเหตุ   1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 2. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 - 13.00 น. 
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6. วิธีการฝึกอบรม 
6.1  บรรยายและฝึกปฏิบัติ 
6.2  กรณีศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐที่ผลการดำเนินงานที่เป็น Best Practices 
6.3  การแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม 

7. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            
 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.   

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๘.1 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในการพัฒนาองค์กร เป้าหมายงาน และภารกิจต่างๆ ที่สามารถนำใช้  

AI ได้อย่างเหมาะสม ลดภาระงานที่ต้องขับเคลื่อนด้วยแรงงานคนได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม 
๘.2 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ด้วยการใช้เทคโนโลยี

อย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
๘.3 สามารถมีหลักการ และขั้นตอนในการวางแผนระยะสั้นจนถึงระยะยาวของการนำใช้ AI ในองค์กร 
๘.4 สามารถประเมินผลสำเร็จในการนำใช้ AI อย่างมีหลักธรรมาภิบาลองค์กร 
๘.5 มีความรู้เก่ียวกับ Inteligent Organization อย่างชัดเจนเพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉริยะที่ยั่งยืนต่อไป  
๘.6 ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งในด้านการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติและใช้ในการพัฒนา

องค์กรแห่งอนาคตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป 

9. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร 
 ท่านละ 2,900 บาท 

10. การลงทะเบียน 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม  
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยที่สามารถ Scan QR code นี้ 
หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9021 หรือ 09 4629 7891, 09 9454 7575 

11. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน 
ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) 
ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เลขที่บัญชี : 955-0-09554-1 
***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง*** 

 


