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.........................................................
1. หลักการและเหตุผล
ในเนื้อหาการเรี ยนรู้ เชิ ง ปฏิ บัติ การนี้จ ะช่ว ยทำให้ผู้ บริห ารและบุ ค ลากรในองค์ ก รสามารถพั ฒ นา
องค์ ก รให้ เ ข้ า สู ่ ก ารทำงานแบบ Agile ด้ ว ย Agile Organization Management เพื ่ อ การรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทั้ ง ด้านบริ บทสั ง คมและสิ่ง แวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ยนแปลงอย่า งรวดเร็ว โดยด้านควา ม ต้ อ งการ ของ
ผู้รับบริการก็มีความต้องการที่สู งขึ้นอยู เรื่อ ย ๆ รวมถึงกฎระเบียบที่เข้ มงวดมากขึ้น และนอกจากนี้ อ งค์ ก รยั ง
ขาดความพร้อมด้านทัก ษะที่สำคัญสำหรับปรับตั วให้ เท่า ทันกั บโลกยุ คใหม่ ในการเรียนรู้นี้จะช่ว ยทำให้ ผู้ เ ข้ า
อบรมสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและสถานการณ์ ปั จจุบัน ด้วยเครื่ องมือ Vision Builder ที่จะทำให้ เ ห็ น
ผลกระทบทั้งภายนอกและภายในองค์กรรวมถึ ง การส่ ง ผลต่อ เนื่ องถึ งกัน และกัน อย่า งชั ด เจน เพื่ อ ใช้ ใ นการ
กำหนดขอบเขตของงานในแต่ล ะด้านและลำดับ ความสำคัญ ของได้ครบถ้ วนและเข้า ใจตรงกั นทั้ งองค์ ก ร ด้ ว ย
พิมพ์เขียวองค์กร Enterprise Blueprint จากนั้นผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้และวิธี การออกแบบบริการ ใหม่ ด้ ว ย
เครื่องมือ Service Worksheet ที่จะทำให้วิเคราะห์ปัญหาและความต้อ งการที่แ ท้จริง เป็นขั้น เป็น ตอน อย่ า ง
เป็นระบบสู่ การลดการทำงานที่ไ ม่ จำเป็ น ออกไป (Lean) สามารถระบุแ หล่ ง ข้ อ มูล ที่จำเป็ น ต้ อ งใช้ ใ น การ
เชื่อมโยงเข้าในกระบวนการทำงาน และวิเคราะห์การนำใช้เทคโนโลยี เช่น Big Data, Cloud, Blockchain,
IoT, AI, Robotics ได้อย่างสมเหตุสมผลและเกิดความมั่นคงปลอดภั ย และในเนื้อหาการเรียนรู้จะช่วยในการ
กำหนดแผนความสำเร็จ เป็น ระยะสั้นจนไปถึ งระยะยาวอย่า งพร้อ มทั้ งแผนการ พั ฒนาบุ คลากรที่ ค วบคู่ ไ ปกั บ
การพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน (Strategic Roadmap)

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคั ญ ใน การ
ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อก้าวสู่การบริหารจัดการอย่างมี ธรรมาภิ บาลดั งกล่าว จึงได้ จั ด ทำ
หลักสูตร “Agile Organization Management สู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน” ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ปัจจุบันขององค์กรด้ วยเครื่ อ งมื อ Vision Builder ซึ่งจะทำให้เห็นผลกระทบทั้ งภายนอกและภายใน องค์ ก ร
รวมถึงการส่งผลต่อ เนื่ องถึง กันและกัน อย่า งชั ดเจน เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตของงานในแต่ ล ะด้ า น และ
ลำดับความสำคัญของงานได้ครบถ้วนและเข้าใจตรงกันทั้ง องค์กร (พิมพ์เขียวองค์กร Enterprise Blueprint)
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบบริการใหม่ ๆ ด้วยเครื่องมือ Service Worksheet
ที่จะทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้ องการที่แ ท้จริงเป็น ขั้นเป็น ตอนได้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้ ว ย
ประสบการณ์ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการทำงาน และข้อมูล พร้อมทั้งการนำใช้เ ครื่ อ งมื อ
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี Big Data, Cloud, Blockchain, IoT, AI, Robotics อย่างเหมาะสม
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดการทำงานแบบ Agile การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการ
ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมในงานแต่ละด้าน รวมถึงการตัดขั้นตอนงานที่ไม่จำเป็นออกไป (Lean)
2.4 เพื่อให้ผู้เข้า รับ การอบรมสามารถกำหนดแผนที่ นำทางเพื่ อ กำหนดความสำเร็ จ ให้ อ อกเป็ น
ความสำเร็จระยะสั้นจนไปถึงระยะยาวอย่างพร้อ มทั้ งแผนการพั ฒนาบุ คลากรที่ควบคู่ ไปกั บการพั ฒนาองค์ ก ร
ไปด้วยกัน (Strategic Roadmap)
2.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งในด้านการรับมือกับสถานกร ณ์
วิกฤติและใช้ในการพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่ อไป
2.6 เพื ่ อ ให้ ผ ู ้เ ข้า รั บการอบรมได้ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ก ั บวิท ยากรผู้ ท รงคุณวุ ฒิ และผู ้เ ข้ารับการ
ฝึกอบรมในการมุ่งสู่ Agile Organization Management
3. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 3 ปี
4. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
1 วัน ศึกษาอบรมในวันที่ 4 สิงหาคม 2564
5. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร
เป็นการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปั ตยกรรมองค์ กร
จำนวน 6 ชั่วโมง ดังนี้
เวลา
9.00-12.00

เนื้อหา
• วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเครื่ องมื อ
Vision Builder ที่จะทำให้เห็นผลกระทบทั้งภายนอกและภายใน
องค์กรรวมถึงการส่งผลต่อเนื่องถึงกันและกัน อย่างชัด เจน เพื่อใช้ใน
การกำหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและลำดับความสำคัญของ
ได้ครบถ้วน
• เรียนรู้การจัดทำพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) ที่เป็น
เครื่องมือสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล การใช้ข้อมูล สู่
การนำใช้เทคโนโลยีร่วมกันเช่น Big Data, Cloud, Blockchain,
IoT, AI, Robotics

ระยะเวลา
3 ชม.
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เวลา
13.00-16.00

เนื้อหา
• เรียนรู้การออกแบบบริการ (Service Worksheet) แบบ Agile ด้วย
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการเลือกใช้
เทคโนโลยีตรงกับความต้องการอย่างเป็นระบบ
• เรียนรู้การทำแผนที่นำทางเพื่อกำหนดความสำเร็จให้ออกเป็น
ความสำเร็จระยะสั้นจนไปถึงระยะยาว (Strategic Roadmap)
หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
2. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 - 13.00 น.

ระยะเวลา
3 ชม.

6. วิธีการฝึกอบรม
6.1 บรรยายและฝึกปฏิบัติ
6.2 กรณีศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐที่ผลการดำเนินงานที่เป็น Best Practices
6.3 การแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.1 สามารถนำความรู้ ที ่ ได้ รั บ ไปใช้ ในการวิ เ คราะห์อ งค์ก รด้ว ยเครื่ อ งมือ Vision Builder และ
กำหนดขอบเขตของงาน (พิ มพ์ เ ขี ย วองค์ ก ร: Enterprise Blueprint) รวมถึ ง การออกแบบบริ การใหม่ ๆ
ด้วยเครื่องมือ Service Worksheet พร้อมทั้งการนำใช้เครื่องมือด้านนวัต กรรมเทคโนโลยี Big Data, Cloud,
Blockchain, IoT, AI, Robotics มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
๘.2 มีความรู้เกี่ยวกับ Agile Organization Management อย่างชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิ จิ ทั ล
ที่ยั่งยืนต่อไป
๘.3 ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งในด้านการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติและใช้ ในการพั ฒ นา
องค์กรแห่งอนาคตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
9. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร
ท่านละ 2,900 บาท
10. การลงทะเบียน
ผู้ที่สนใจสามารถสมั ครเข้ ารับการศึ กษาอบรม
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
***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ เอง***

