
 

 

หลักสูตร Toolkit พิชิตองคการสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) 

.........................................................  

  

1. หลักการและเหตุผล 

การเปลี ่ยนแปลงและการแขงขันยังคงเปนแรงกดดันสำคัญสำหรับทุกองคการในโลกใหตอง     

เฝ าระวัง การปรับเปลี ่ยนว ิธ ีค ิดและวิธ ีการดำเนินการใหเทาทันตอการรับมือแรงกดดันเหลานั ้น ในยุคแหง 

การ Disruption และสถานการณจากโรคระบาด Covid – 19 ที่เปน New Normal ทำใหสภาพการเปลี่ยนแปลง

และการแขงขันแตกตางจากเดิมโดยสิ้นเชิง องคการธุรกิจหลายองคการพบกับความพายแพที่เกิดจาก "คูแขง

ใหมที่ไมเคยรูจักมากอน" หนวยงานราชการเองแมอยูในสภาพแวดลอมการแขงขันที่ไมรุนแรงเทียบเทา

บริษัทเอกชน แตก็เรียกไดวามีแรงกดดันจากการแขงขัน รวมทั้งการเปลี ่ยนแปลงอยู ดวยเชนเดียวกัน  

หากหนวยงานภาครัฐบริหารจัดการ โดยไมคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง และไมเขาใจเรื่องการแขงขัน หนวยงาน

ภาครฐัเองก็อาจถูก disrupt ในโลกใบใหมน้ีไดเชนกัน 

 เกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปนกรอบแนวคิดของการบริหาร

จัดการขององคการชั ้นเลิศเทียบเทากับเกณฑการบริหารจัดการระดับสากลที ่ใชมาอยางยาวนานทั่วโลก      

เปนกรอบแนวคิด ที่กระตุนใหสวนราชการทำความเขาใจบริบทแวดลอมขององคการตนเอง และมีวิธี “เลือกใช

เครื่องมือ (Toolkit) ในการบริหารจัดการ” ใหเหมาะกับบริบทขององคการใหสอดคลองกันอยางเปนระบบ  

ดังนั้น หากองคการใช PMQA เครื่องมือเปนกรอบชวยในการพัฒนา ซึ่งทำใหมีความเขาใจบริบทแวดลอม     

ขององคการแลว จำเปนตองมีความรูเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการสมัยใหมที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถนำไป

ประยุกตเลือกใชใหเหมาะสมกับบริบทองคการอยางบูรณาการและลงตัวเพื่อใหไดรับผลการดำเนินงาน          

ที่เปนเลิศในระยะยาว  

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ไดพิจารณาเห็นวา เครื่องมือ

การพัฒนาการบริหารจัดการยุคใหม ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เปนปจจัยสำคัญ    

ปจจัยหนึ่งที่จะทำใหองคการมีการพัฒนากาวสูความเปนเลิศในการบริหารจัดการ อันจะสงผลใหองคการ      

กาวสูการเปนระบบราชการ 4.0 ไดอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว รวมถึงเปนกาวสำคัญในการเขาสูการมีคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐที่เปนเลิศ รวมถึงเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาองคการและประเทศสู ความยั ่งยืน  

จึงไดนำเครื่องมือการบริหารจัดการรูปแบบใหมตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ดังกลาว  

มาจัดทำเปนโครงการฝกอบรมหลักสูตร “Toolkit พิชิตองคการสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)” ขึ้น  
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2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหผูที่เขาฝกอบรมมีความรู ความเขาใจแนวคิดพื้นฐานของ PMQA 4.0 อยางเปนระบบ 

และนำไปใชในการวิเคราะหเลือกเครื่องมือการบริหารจัดการองคการที่เหมาะสมเพื่อยกระดับหนวยงาน 

ภาครฐัสูระบบราชการ 4.0 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการ

ใหม ๆ ที่ใชในการพัฒนาองคกรใหเปนไปตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และตัวอยาง   

การนำไปใชของหนวยงานตาง ๆ โดยสามารถนำไปประยุกตใชกับหนวยงานตนเองไดอยางเปนรปูธรรม  

2.3 เพื ่อใหผ ู เข ารับการฝกอบรมไดแลกเปลี ่ยนเรียนรู โดยผานแลกเปลี ่ยนประสบการณ 

กับวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิและผูเขารับการฝกอบรมในการนำเครื่องมือการบริหารจัดการใหม ๆ ไปปรับใช 

เพ่ือยกระดับสูระบบราชการ 4.0  

3. กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขาอบรม  

3.1 ผูรับผิดชอบ/กำกับดูแลงานพัฒนาระบบราชการประจำสวนราชการ จังหวัด องคการมหาชน  

3.2 ผูรับผิดชอบการดำเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  

3.3 บุคคลท่ีสนใจ และทำหนาที่เปนผูบริหารการเปลี่ยนแปลงองคการ/หนวยงาน (Change Agent)  

4. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม  

       วันที ่27 - 28 กุมภาพันธ และ 1 มีนาคม 2566 

5. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร 

หลักสูตร “Toolkit พิชิตองคการสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)” ประกอบดวย 8 หัวขอ การเรียนรู 

ที่มุ งเนนเครื่องมือการพัฒนาองคการสูองคการสมรรถนะสูงตามเกณฑ PMQA 4.0 รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 

ประกอบดวย : 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2566 : ความเขาใจโลกใบใหมกับระบบราชการไทยและแนวคิดของระบบ

การบริหารจัดการ PMQA  

เวลา เนื้อหาการเรียนรู 

09.00 - 12.00 น.  ระบบราชการ 4.0 สูความเปนเลิศไดอยางไร  

โดยรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารียพันธ เจริญสุข) 

13.00 - 14.30 น.  - แนวโนมและการเปลี่ยนแปลงสำคัญท่ีกระทบตอระบบราชการไทย  

- เครื่องมือการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานสำหรับยุคดิจิทัลตามหลัก PMQA 

โดย ดร. อติชาต พฤฒิกัลป   

14.45 - 16.00 น.  PMQA - แนวคิด และการนำไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุด  

โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ 
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วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 : เครื่องมือในการวิเคราะหและกำหนดทิศทางขององคการ  

เวลา เนื้อหาการเรียนรู 

 09.00 - 10.30 น.  การวิเคราะหระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) และกำหนด 

ทิศทางขององคการ (หมวดลักษณะสำคัญขององคการ และหมวดที่ 1 การนำ 

องคการ)  

- การวิเคราะหระบบนิเวศนทางธุรกิจ Business Ecosystem  

- การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดวย Scenario Analysis  

- กำหนดนโยบายดวย Portfolio Analysis 

- การกำหนดกลยุทธการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

 โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และนายกลา จิระสานต  

10.45 - 12.00 น.  ฝกปฏิบัติ 1 : วิเคราะห Business Ecosystem  

โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และนายกลา จิระสานต  

13.00 - 14.30 น.  การกำหนดกลยุทธที่สัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (Product 

Market fit) (หมวด 2 ยุทธศาสตร และหมวด 3 ผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย)      

-  การวิเคราะห Segmentation และกำหนดกลุมเปาหมาย (Targeting)  

และกำหนดแนวทางใหบริการ (Positioning) ดวย STP Analysis  

- การกำหนดกลยุทธดวย OGSM  

- การเชื ่อมโยงยุทธศาสตรสูระบบงานดวยการวิเคราะห Objective 

Work System Analysis  

โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และนายกลา จิระสานต  

14.45 - 16.00 น.  ฝกปฏิบัติ 2 : STP Analysis  

โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และนายกลา จิระสานต  
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วันที ่1 มีนาคม 2566 : เครื่องมือในการแปลงกลยุทธใหเปนระบบงาน  

เวลา เนื้อหาการเรยีนรู 

09.00 - 10.30 น.  การออกแบบระบบงานและสมรรถนะหลักที่จำเปนในอนาคต  

(หมวด 5 บุคลากร และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ)  

- การออกแบบกระบวนการ Process Design  

- การวิเคราะหความสูญเปลาดวย Process Mapping     

การวิเคราะหภาระงานดวยการวิเคราะห Takt Time 

- การประเมินความผูกพันของบุคลากรดวย eNPS 

 โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ และ ดร. อติชาต พฤฒิกัลป  

10.45 - 12.00 น.  ฝกปฏิบัติ 3 : Process Mapping  

โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และ นายกลา จิระสานต  

13.00 - 14.30 น.  ระบบการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  

(หมวด 4) และ ผลลัพธ (หมวด 7)  

- การกำหนดโครงสรางตัววัดดวย KPI Tree  

- การสราง Strategic alignment ดวย BSC, OKRs  

- การสราง Learning Organization Culture ดวย SECI 

Model, CFR Model  

 โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ และนายกลา จิระสานต  

14.45 - 16.00 น.  ฝกปฏิบัติ 4: การกำหนดโครงสรางตัววัดโดย KPI Tree 

โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และ ดร. อติชาต พฤฒิกัลป  

หมายเหตุ : - กำหนดการดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

- พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.  

- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. 

6. สถานที่ฝกอบรม 

  โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร 
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7. วิธีการฝกอบรม  

   บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยวิทยากรที่มีประสบการณดานเครื่องมือบริหารจัดการ   

ยุคใหม ตามเกณฑการประเมิน PMQA 4.0  

7.1 บรรยายและฝกปฏิบัติ 

7.2 กรณีศึกษา จากหนวยงานภาครัฐที่ผลการดำเนินงานสอดคลองกับเกณฑ PMQA 4.0  

7.3 การแลกเปลี่ยนตอบขอซักถาม 

8. หนวยงานที่รับผิดชอบ               

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร.   

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

9.1 องคการมีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือการการบริหารจัดการ

รูปแบบใหม สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและมีสวนรวมในการผลักดันสูระบบราชการ 4.0   

9.2 องคการสามารถสนองนโยบายของรฐัไดอยางรวดเร็ว   

9.3 ผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณระหวางผูเขาอบรม 

ซึ่งมาจากตางหนวยงาน อันจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการรวมมือและปฏิบัติงานรวมกันในอนาคต  

10. อัตราคาธรรมเนียมหลักสูตร 

       ทานละ 9,900.- บาท 

11. การลงทะเบียน  

ผูที่สนใจสามารถสมัครเขารับการศกึษาอบรม 

ลงทะเบียนผาน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้ 

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอคุณดารัตน จำเนียรพล 

และคุณเจนรินทร สุขสุทธิ์ โทร 02 141 8998 หรือ 088 689 1481 

 12. วิธีการชำระคาลงทะเบียน 

ชำระโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ (อาคาร บี) 

ชื่อบัญชี : สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

เลขที่บัญชี : 955-0-09554-1 

     ***โดยผูสมัครจะตองชำระคาธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง*** 

....................................... 

  


