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โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร  

การบริหารจัดการองคกรแบบอะไจล สำหรับผูนำยุคใหม 

(Agile for Management) 

 

1. ที่มาและความสำคัญ 

 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน กับการนำทีมงานแกประเด็นปญหาในยุคใหมที่ไมสามารถ 

ใชวิธีเดิมไดอีกตอไป ทำใหบทบาทของผูนำจำเปนตองลุกขึ้นมาเรียนรูวิธีการนำองคกรยุคใหม  

การพัฒนาศักยภาพผูบริหารในหลักการ Agile จะเปนแนวทางรับมือกับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง

และนำองคกรสูความยั่งยืนได ดวยการกำหนดทิศทางของการพัฒนาองคกร บนสภาพแวดลอมปจจุบันที่ไมนิ่ง 

สามารถเชื่อมโยงประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และวิเคราะหผลกระทบดวยวิธีคิดแบบสรางสรรค ที่สรางโอกาสเขามา

ใหแกองคกรไดเสมอ จากการที่จำแนกประเด็นตาง ๆ ออกมาเปนหมวดหมู ลำดับการนำเสนอ และกำหนดเกณฑ

ในการตัดสินใจโดยปราศจากการโนมเอียงไปยังขางใดขางหนึ่ง 

ผูเขารวมจะไดรับหลักคิดและแนวปฏิบัติ Agile ที่พัฒนาศักยภาพแกผู นำยุคใหมที ่พรอมปรับเปลี ่ยน

เพื่อใหตอบโจทยใหม ๆ ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาไดยาก โดยสามารถแบงระยะความสำเร็จของ

งานตาง ๆ โดยรู หลัก เร็ว ชา หนัก เบา ไดอยางสมเหตุสมผล รวมถึงการพัฒนาดานคน การสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพและทรงพลังใหแกผู ท ี ่ม ีส วนไดสวนเสีย มองเห็นในทิศทางการพัฒนาบนแนวทางเดียวกัน  

ดวยหลักการ Agile ที ่เปนระบบ และจะไดรับการเรียนรู จากกรณีศึกษาตาง ๆ ที ่ตองจัดการและตัดสินใจ 

ในสถานการณที่ยากลำบาก บนทรัพยากรที่ไมเพียงพอในการดำเนินงาน ซึ่งจะทำใหเกิดความเขาใจในแนวปฏบิัติ 

สูนำใชในสถานการณจริงตอไป 

2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาผูนำยุคใหม ดวยหลักการคิดแบบ Agile Leadership 

 เพ่ือกำหนดกลยุทธและ Agile Flagship ขององคกรใหเหมาะสมกับยุคปจจุบัน  

 เพื่อพัฒนาทีมงานยุคใหมที่มีความยืดหยุนและเปน Self-Management Team สรางความเปนเจาของ

งานหรือภารกิจที่รับผิดชอบมากขึ้น  

 เพ่ือพัฒนาผูนำยุคใหมมีหลักการและขั้นตอนในการบริหารจัดการโครงการที่ตองนำใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

และโครงการที่เก่ียวของกับผูที่มสีวนไดสวนเสียจากหลายภาคสวน 
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3. กลุมเปาหมาย 

บุคคลทั่วไป หรือผูที่มีความสนดานการบริหารจัดการองคกร 

4. คุณสมบัติผูเขาอบรม 

 ประสบการณทำงานมากกวา 1 ป 

5. ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน  

 วันท่ี 19 พฤษภาคม 2566 เปนการศึกษาอบรมผานระบบออนไลน (Online) โดย อาจารยดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 

ที่ปรึกษาดานสถาปตยกรรมองคกร โดยมีกำหนดการหลักสูตร ดังนี้  

 

ลำดับ เวลา เนื้อหา 

1 09.00 – 10.30 น.  วิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบันดวยเครื่องมือ Vision 

Builder ที ่จะทำใหเห็นผลกระทบทั้งภายนอกและภายในองคกรรวมถึง 

การสงผลตอเนื่องถึงกันและกันอยางชัดเจน เพื่อใชในการกำหนดขอบเขต

ของงานในแตละดานและลำดับความสำคัญของไดครบถวน 

 (กิจกรรม) วิเคราะหสภาพแวดลอมดวย Vision Builder เพื่อกำหนดทิศทาง 

และขอบเขตของงานดานตาง ๆ  

2 10.30 – 10.45 น. พัก 15 นาที 

3 10.45 – 12.00 น.  เรียนรู การจัดทำพิมพเขียวองคกรดิจ ิทัล (Enterprise Blueprint) ที ่ เปน

เครื่องมือสำคัญตอการบริหารจัดการองคกรดิจิทัล การใชขอมูล สูการนำใช

เทคโนโลยีรวมกัน และความสอดคลองกับหลัก การพัฒนาตอเนื่องที่ดี เชน 

PMQA, TQM และ Kaizen 

 การวิเคราะห การใชขอมูล สูการนำใชเทคโนโลยีรวมกัน 

 (กิจกรรม) การจัดทำพิมพเขียวองคกรดิจ ิทัล (Enterprise Blueprint)  

และการวิเคราะห ออกแบบบริการใหม รวมถึง การปรับปรุงงานเดิม 

การนำใชเทคโนโลยีอยางเปนระบบ  

4 12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

5 13.00 - 14.30 น.  เรียนรู การออกแบบบริการใหม (Service Design) ดวยความคิดสรางสรรค  

การใชขอมูลรวมกัน และการเลือกใชเทคโนโลยีตรงกับความตองการอยาง

เปนระบบ 
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ลำดับ เวลา เนื้อหา 

 เร ียนร ู การปรับปร ุงงานเดิมให กระช ับ ลดความซ้ำซ อนลง ใช ข อมูล 

ใหเกิดประโยชน และมุงสูความสำเร็จไดตรงเปา รวมถึงการยกเลิกงานที่ไม

กอใหเกิดคุณคา 

 การจ ัดการข อม ูลให ม ีประส ิทธ ิภาพ (Enterprise Service and Data 

Management) 

 (กิจกรรม) Service Design Management และการจัดการขอมูล (Data 

Management)  

6 14.30 – 14.45 น. พัก 15 นาที 

7 14.45 - 16.00 น.  เรียนรูการทำแผนที่นำทางเพื่อกำหนดความสำเร็จใหออกเปนความสำเร็จ

ระยะสั้นจนไปถึงระยะยาว (Strategic Roadmap) 

 เร ียนรู ท ักษะสำค ัญในดานต าง ๆ ที ่บ ุคลากรจำเปนตองใช ต ั ้งแตใน 

ดานการรับมือกับสถานกรณว ิกฤติและใชในการมุ งส ู พ ัฒนาองค กร 

แหงอนาคตสรางความสำเร็จที่ย่ังยืนตอไป 

 (กิจกรรม) การทำแผนที่นำทาง (Strategic Roadmap) 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เรียนรูหลักการและขั้นตอนการพัฒนาผูนำยุคใหม ดวยหลักการคิดแบบ Agile Leadership 

 สามารถกำหนดกลยุทธและ Agile Flagship ขององคกรใหเหมาะสมกับยุคปจจุบัน  

 เรียนรูหลักการและขั้นตอนการพัฒนาทีมงานยุคใหมที่มีความยืดหยุนและเปน Self - Management Team 

สรางความเปนเจาของงานหรือภารกิจที่รับผิดชอบมากขึ้น  

 พัฒนาผูนำยุคใหมมีหลักการและขั้นตอนในการบริหารจัดการโครงการที่ตองนำใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

และโครงการที่เก่ียวของกับผูที่มสีวนไดสวนเสียจากหลายภาคสวน 
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7. อัตราคาธรรมเนียมหลักสูตร 

ทานละ 1,290.- บาท 

8. การลงทะเบียน  

ผูที่สนใจสามารถสมัครเขารับการศกึษาอบรม 

ลงทะเบียนผาน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้ 

หากทานตองการขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอคุณเจนรินทร สุขสุทธิ์  

โทร 02 141 8998 หรือ 088 689 1481 

 

9. วิธีการชำระคาลงทะเบียน 

ชำระโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ (อาคาร บี) 

ชื่อบัญชี : สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

เลขที่บัญชี : 955-0-09554-1 

     ***โดยผูสมัครจะตองชำระคาธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง*** 

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


