หลักสูตร การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขั บเคลื่ อนนวัตกรรมดิจิทั ล
(Enterprise Architecture Enables Digital Innovation)
.........................................................
1. หลักการและเหตุผล
ในการขับเคลื่อนองค์กรยุค ใหม่และนำใช้ นวัต กรรมด้านดิจิ ทัลเข้ามาไม่ว่า AI, Big Data, IoT, RPA,
Cloud, Data Innovation รวมถึงกรอบแนวทางในการพัฒนาด้านดิจิทัลล้วนแล้ วมี ความชื่ อมโยงกันในองค์ ก ร
ดังนั้น การเริ่มต้นที่ถูกต้องจึงควรมองภาพรวมทั่ว ทั้ง องค์กร ตั้งแต่วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กระบวนการทำงาน
มีการบูรณาข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวกับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ ต รงกั น
ก่อนที่จะปรับปรุงและขับเคลื่อนไปสู่ องค์ กรดิจิทัล ต่อไป การจัดทำ Enterprise Architecture (สถาปัตยกรรม
องค์กร หรือ EA) หรือที่เรียกว่า พิมพ์เขียวองค์ กรดิจิ ทัล (Digital Enterprise Blueprint) จึ ง มี ค วามสำ คั ญ
อย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้นำเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่ อ มโยง
กับการดำเนินงาน ดำเนินการพัฒนาบริก ารใหม่ ๆ ยกเลิกกระบวนงานที่ ไ ม่จำเป็น และจัดทำแผนที่ น ำทาง
องค์กรดิจิทัลในระยะต่าง ๆ (Digital Enterprise Roadmap) ให้ตรงกับเป้าหมายอนาคตองค์ กร และยัง ช่ ว ย
ลดความซ้ำซ้อนของการทำงานและการลงทุนอีก ด้วย ซึ่งจะสามารถผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนิน การตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้ได้อย่างมี ประสิท ธิภาพ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เกี่ ย วกั บ
การออกแบบสถาปั ตยกรรมองค์ กรเพื่อ ก้า วสู่การบริหารจั ด การอย่า งมี ธรรมาภิ บาล จึง ได้ จั ด ทำหลั ก สู ต ร
“การออกแบบสถาปัต ยกรรมองค์ ก รเพื่ อ ขั บเคลื่ อ นนวั ต กรรมดิจ ิท ั ล (Enterprise Architecture Enables
Digital Innovation)” ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ งระบบเพื่ อ พั ฒ นา
องค์กรเข้าสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 เพื ่ อ สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจการบู ร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศตั ้ ง แต่ ว ิ ส ั ย ทั ศ น์
ยุทธศาสตร์ กระบวนการทำงาน ตลอดจนการบูรณาข้อมูลต่างๆ กับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
2.3 เพื่อให้ได้รั บความรู้ ด้า นการทำ Enterprise Architecture ที่สามารถนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง
พร้อมตัวอย่างการทำจริงและผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดทำ Enterprise Architecture ซึ่งประกอบไปด้วย
▪ พิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise Blueprint)
▪ สถาปัตยกรรมธุร กิจ (Business Architecture) และการออกแบบบริการระดั บ องค์ ก ร
(Enterprise Service Design หรือ Enterprise graded Service Design) ให้เป็นรูปธรรม
▪ สถาปั ต ยกรร มข้ อ มู ล (Data Architecture) การจั ด การด้ า นข้ อ มู ล (Data) และ
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture)
▪ จั ด ทำแผนที่ น ำทางองค์ ก รและโครงการดิ จ ิ ท ั ล ในระยะต่ า ง ๆ (Digital Enterprise
Roadmap)
▪ การทำธรรมาภิบาลองค์กรดิจิทัล
2.4 แลกเปลี่ยนเรีย นรู้กั บวิ ทยากรผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ และผู้เข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ ย วกั บ ออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล
3. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
3.1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 3 ปี
3.2 บุคคลทั่วไปที่ มีค วามสนใจด้า นสถาปั ตยกรรมองค์ กร หรือผู้ที่เป็น Change Agent หรื อ
ผูป้ ฏิบัติงานสนั บสนุน การดำเนิ น งานด้านเทคโนโลยี การวางแผนยุท ธศาสตร์ ข ององค์ก ร หรือ การบริ ห าร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
4. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
1 วัน ศึกษาอบรมในวันที่ 18 สิงหาคม 2564
5. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร
เป็นการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม
องค์กร จำนวน 6 ชั่วโมง ดังนี้
เวลา
9:00 - 9:30
9:30 -10:30
10:45-12:00
13:00-14:30

เนื้อหา
ที่มาและความสำคัญของการก่อกำเนิด Enterprise Architecture
สำหรับองค์กร
“Enterprise Architecture คืออะไร” และส่วนประกอบหลักของ
Enterprise Architecture
ขั้นตอนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร, การเชื่อมโยงเป้าหมายของ
องค์กรมาสู่งานสำคัญต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การออกแบบกระบวนการ
ทำงาน การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการนำใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
(AI, Big Data, IoT, RPA, Cloud) มาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
กรณีศึกษาการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
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เวลา

เนื้อหา
กิจกรรมกลุ่มการทำสถาปัตยกรรมองค์กร การเชื่อมโยงเป้าหมาย
องค์กรมาสู่งานสำคัญต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การออกแบบกระบวนการ
14:45-15:50
ทำงาน การใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และ
การนำใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (AI, Big Data, IoT, RPA, Cloud)
มาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
15:50-16:00
สรุป
หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
2. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 - 13.00 น.
6. วิธีการฝึกอบรม
6.1 บรรยายและฝึกปฏิบัติ
6.2 กรณีศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐที่ผลการดำเนินงานที่เป็น Best Practices
6.3 การแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจประโยชน์ของการทำ Enterprise Architecture
7.2 ได้เรียนรู้กรณีศึกษาการจัดทำ Enterprise Architecture และ ปัจจัยต่อความสำเร็จ
7.3 ได้เรียนรู้การจัดทำ Enterprise Strategic Roadmap และ Digital Master Plan และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิท ธิภาพ
8. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร
ท่านละ 2,900 บาท
9. การลงทะเบียน
ผู้ที่สนใจสามารถสมั ครเข้ ารับการศึ กษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยที่สามารถ Scan QR code นี้
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9021 หรือ 09 4629 7891, 09 9454 7575
10. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)
ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เลขที่บัญชี : 955-0-09554-1
***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ เอง***

