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หลักสูตร นวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่ ล่าสุด
FTPI ASP Model : Advance Strategic Planning Model
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
องค์กรส่วนใหญ่ในประเทศมีการพัฒนาระบบงาน ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องและ
มีผลลัพธ์อยูใ่ นระดับที่องค์กรพึงพอใจ แต่ยงั ไม่สามารถสร้ างความมัน่ ใจว่าได้ วา่ องค์กรจะสามารถ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
ทังนี
้ ้พบว่าการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์ก รส่วนใหญ่ยงั ขาด
ข้ อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ ขาดการพิจารณาถึงความเสีย่ งขององค์กร อันเนื่องมาจากความ
ไม่แน่นอน ความผันผวนของเหตุการณ์ในอนาคต ทังนี
้ ้ ยังไม่มกี ารวางกลยุทธ์และเตรี ยมความพร้ อม
เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ดงั กล่าว ส่วนของการนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิองค์กรยังขาดการบูรณาการใน
การบริ หารจัดการให้ ทกุ ส่วนงานดาเนินการไปทิศทางเดียวกัน จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนากระบวนการ
กาหนดทิศทาง กลยุทธ์ รวมไปถึงการใช้ กระบวนการและเครื่ องมือการบริ หารจัดการ เพื่อยกระดับการ
บริ หารจัดการองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมงุ่ มัน่ ที่จะส่งเสริ ม ยกระดับให้ ทกุ องค์กรมีการบริ หารจัดการที่
เป็ นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) สามารถบริ หาร
จัดการและปรับตัวให้ ทนั กับความผันผวนและการเปลีย่ นแปลงของโลก โดยการรวบรวม วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล และสร้ างภาพจาลองเหตุการณ์ในอนาคต เพื่อให้ สามารถกาหนดกลยุทธ์ได้ อย่าง
ชาญฉลาด สร้ างโอกาสและความได้ เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ ให้ กบั องค์กร ลดความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจ
รวมทังมี
้ กระบวนการและเครื่ องมือที่สาคัญในการนาแผนกลยุทธ์ไปสูก่ ารนาไปปฏิบตั ิแบบมีสว่ นร่วม
และทัว่ ทังองค์
้ กรอย่างบูรณาการ ผ่านการบริ หารการเปลีย่ นแปลง (Case for Change and Change
Management) สถาบันจึงขอนาเสนอนวัตกรรมการบริ หารจัดการใหม่ลา่ สุดสาหรับองค์กรในศตวรรษ
ที่ 21 โดยใช้ แนวทาง FTPI ASP Model ซึง่ จะช่วยองค์กรในการกาหนดทิศทาง พัฒนากลยุทธ์
เป้าหมาย ตัวชี ้วัด บริ หารจัดการอย่างบูรณาการและบรรลุผลลัพธ์ รวมทังปั
้ น้ อนาคต (Shape The
Future) ขององค์กรที่สอดคล้ องกับทิศทางและการเปลีย่ นแปลงภายนอกองค์กรและทิศทางของโลก
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อันจะนาไปสูก่ ารยกระดับพัฒนาการของการบริ หารจัดการองค์กรไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
เกิดการ
เปลีย่ นแปลงและเพิม่ ผลิตภาพอย่างก้ าวกระโดด (Breakthrough Change and Productivity)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เกิดความรู้และความเข้ าใจแนวคิดและการบริ หารจัดการในศตวรรษที่ 21
2. เพื่ อ ให้ ท ราบแนวทาง เครื่ อ งมื อ บริ ห ารจัด การที่ ช่ ว ยยกระดับ พัฒ นาการ การบริ ห ารจัด การ
สูค่ วามเป็ นเลิศได้
3. เพื่ อ ให้ ท ราบแนวทางการบริ ห ารจัด การองค์ ก รอย่า งมี ทิ ศ ทางและสร้ างความยั่ง ยื น เกิ ด การ
บูรณาการ ทันต่อการเปลีย่ นแปลงในอนาคตและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตงไว้
ั้
วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยาย อภิปราย Workshop
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เหมาะสาหรับ
1. ผู้บริ หารองค์ กรที่นาแนวทางการบริ หารจัดการองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ (TQA, PMQA, SEPA,
EdPex) มาใช้ ในการพัฒนาองค์กร และต้ องการยกระดับพัฒนาการขององค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ
2. ผู้บริ หาร ทีมงานจากหน่วยงานพัฒนาองค์กร พัฒนากลยุทธ์ องค์กร จากองค์กรทุกประเภท ทุก
ขนาด
3. ผู้ที่สนใจน าการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ ไปประยุกต์ ใช้ ในการบริ ห ารจัด การองค์ กร เพื่อ เพิ่ ม
ศักยภาพและความเป็ นเลิศ
จานวนผู้เข้ าอบรม

กาหนดการอบรม
เวลา
วันที่หนึง่
9.00-16.00 น.

30-40 คน

วันที่สอง
9.00-16.00 น.
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กิจกรรม
o Advance Strategic Planning Model (FTPI ASP Model)
o How to define Strategic Foresights Framework
(Analysis, Interpretation, Prospection)
 Strategic Intelligence Scanning from Big Data
 Driving Force, Future Event
 ภาพจาลองเหตุการณ์อนาคต
o Workshop to identify Driving Force & Future Event
o How to define Strategic Opportunities
(Prospects that arise from imaging different futures)
 Strategic Options/Issues
o Workshop to identify Strategic Options / Issues
o How to define Strategic Opportunities
(Prospects that arise from imaging different futures)
 Review Strategic Destination / Direction(Workshop)
o Business model innovation and improvement
o Case for Change (From – To Analysis) (Workshop)
o Strategic Development and Strategy Map
o Strategic Deployment
 Change Management and Manage by Themes
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พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD Projector
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ Flip Chart และปากกาเคมี
ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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ราคาวันละ
ราคาวันละ

จานวน
1 เครื่ อง
1 ชุด
50,000 บาท
62,500 บาท
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หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันนาส่งต้ นฉบับเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 1 ชุด เพื่อให้ ทางบริ ษัทสาเนาแจกจ่าย
ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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