
 
 

หลักสูตร Agile Organization Management สู่องค์กรดิจิทัลอย่างย่ังยืน 
......................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในเนื้อหาการเรียนรู้ เชิงปฏิบัติการนี้จะช่วยทำให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรสามารถ พัฒนา
องค์กรให้เข ้าส ู ่การทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Organization Management เพื ่อการร ับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยด้านควา ม ต้องการของ
ผู้รับบริการก็มีความต้องการที่สูงขึ้นอยูเรื่อย ๆ รวมถึงกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น และนอกจากนี้องค์กรยัง
ขาดความพร้อมด้านทักษะที่สำคัญสำหรับปรับตัวให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่ ในการเรียนรู้นี้จะช่วยทำให้ผู้ เข้า
อบรมสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเครื่องมือ Vision Builder ที่จะทำให้เห็น
ผลกระทบท้ังภายนอกและภายในองค์กรรวมถึงการส่งผลต่อเนื่องถึงกันและกันอย่างชัดเจน เพ่ือใช้ในการ
กำหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและลำดับความสำคัญของได้ครบถ้วนและเข้าใจตรงกันทั้งองค์กร ด้วย
พิมพ์เขียวองค์กร Enterprise Blueprint จากนั้นผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้และวิธีการออกแบบบริการ ให ม่ด้วย
เครื่องมือ Service Worksheet ที่จะทำให้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงเป็นขั้นเป็นตอนอย่าง
เป็นระบบสู่การลดการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป (Lean) สามารถระบุแหล่งข้อมูลที่จำเป็น ต้องใช้ ใน การ
เชื่อมโยงเข้าในกระบวนการทำงาน และวิเคราะห์การนำใช้เทคโนโลยี เช่น Big Data, Cloud, Blockchain, 
IoT, AI, Robotics ได้อย่างสมเหตุสมผลและเกิดความม่ันคงปลอดภัย และในเนื้อหาการเรียนรู้จะช่วยในการ
กำหนดแผนความสำเร็จเป็นระยะสั้นจนไปถึงระยะยาวอย่างพร้อมทั้งแผนการ พัฒนาบุคลากรที่ควบ คู่ ไปกับ
การพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน (Strategic Roadmap) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือก้าวสู่การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลดังกล่าว จึงได้จัดทำ
หลักสูตร “Agile Organization Management สู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน” ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์

ปัจจุบันขององค์กรด้วยเครื่องมือ Vision Builder ซ่ึงจะทำให้เห็นผลกระทบทั้งภายนอกและภาย ในอง ค์กร  
รวมถึงการส่งผลต่อเนื่องถึงกันและกันอย่างชัดเจน เพ่ือใช้ในการกำหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและ
ลำดับความสำคัญของงานได้ครบถ้วนและเข้าใจตรงกันทั้งองค์กร (พิมพ์เขียวองค์กร Enterprise Blueprint) 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบบริการใหม่ ๆ ด้วยเครื่องมือ Service Worksheet 
ที่จะทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงเป็นขั้นเป็นตอนได้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
ประสบการณ์ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการทำงาน และข้อมูล พร้อมทั้งการนำใช้เครื่อง มือ
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี Big Data, Cloud, Blockchain, IoT, AI, Robotics อย่างเหมาะสม 

2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดการทำงานแบบ Agile การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการ
ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมในงานแต่ละด้าน รวมถึงการตัดขั้นตอนงานที่ไม่จำเป็นออกไป (Lean)  

2.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดแผนที่นำทางเพ่ือกำหนดความสำเร็จ ให้ ออก เป็น
ความสำเร็จระยะสั้นจนไปถึงระยะยาวอย่างพร้อมทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร
ไปด้วยกัน (Strategic Roadmap) 

2.5 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งในด้านการรับมือกับสถานกร ณ์
วิกฤติและใช้ในการพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป 

2.6 เพื ่อให้ผ ู ้เข ้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ก ับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู ้เข ้าร ับการ
ฝึกอบรมในการมุ่งสู่ Agile Organization Management 

3. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

ผู้บริหาร และบุคลากรผู้เก่ียวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 3 ปี 

4. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม 

1 วัน ศึกษาอบรมในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 

5. รายละเอียดเน้ือหาหลักสูตร   

เป็นการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร 
จำนวน 6 ชั่วโมง ดังนี้ 

เวลา เน้ือหา ระยะเวลา 
9.00-12.00 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเครื่องมือ 

Vision Builder ที่จะทำให้เห็นผลกระทบท้ังภายนอกและภายใน
องค์กรรวมถึงการส่งผลต่อเนื่องถึงกันและกันอย่างชัดเจน เพ่ือใช้ใน
การกำหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและลำดับความสำคัญของ
ได้ครบถ้วน 

• เรียนรู้การจัดทำพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) ที่เป็น
เครื่องมือสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล การใช้ข้อมูล สู่
การนำใช้เทคโนโลยีร่วมกันเช่น Big Data, Cloud, Blockchain, 
IoT, AI, Robotics 

3 ชม. 
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เวลา เน้ือหา ระยะเวลา 
13.00-16.00 • เรียนรู้การออกแบบบริการ (Service Worksheet) แบบ Agile ด้วย

ความคิดเชิงสร้างสรรค์ การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการเลือกใช้
เทคโนโลยีตรงกับความต้องการอย่างเป็นระบบ 

• เรียนรู้การทำแผนที่นำทางเพ่ือกำหนดความสำเร็จให้ออกเป็น
ความสำเร็จระยะสั้นจนไปถึงระยะยาว (Strategic Roadmap) 

3 ชม. 

หมายเหตุ   1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
2. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 - 13.00 น. 

6. วิธีการฝึกอบรม 
6.1  บรรยายและฝึกปฏิบัติ 
6.2  กรณีศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐที่ผลการดำเนินงานที่เป็น Best Practices 
6.3  การแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม 

7. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            
 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.   

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๘.1 สามารถนำความรู้ที ่ ได้รับไปใช้ ในการวิเคราะห์องค์กรด้วยเคร ื่องมือ  Vision Builder และ

กำหนดขอบเขตของงาน (พิมพ์เข ียวองค์กร : Enterprise Blueprint) รวมถึงการออกแบบบร ิการใหม่ ๆ             
ด้วยเครื่องมือ Service Worksheet พร้อมทั้งการนำใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี Big Data, Cloud, 
Blockchain, IoT, AI, Robotics  มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม 

๘.2 มีความรู้เก่ียวกับ Agile Organization Management อย่างชัดเจนเพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล
ที่ยั่งยืนต่อไป  

๘.3 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*** 


