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ส่วนที่ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
1.1 ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่ทุกสิ่งถูกเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายเข้าด้วยกันและทวีความซับซ้อนมากขึ้น 

ด้วยความเร็วของการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ซ่ึงส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในหลายๆ ด้าน จึงเป็นเรื่องยาก
ส าหรับผู้ตัดสินใจและผู้วางแผนกลยุทธ์ เน่ืองจากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้วยแบบจ าลองแบบดั้งเดิม ซ่ึงอาศัยการ
วิเคราะห์และการคาดการณ์แบบเส้นตรงจากแนวโน้มในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวน้ัน ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

การมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Foresight) หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการคิดอย่างเป็นระบบ
เก่ียวกับอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจส าหรับการด าเนินงานในปัจจุบัน ซ่ึงช่วย
ให้นักวางแผนสามารถคาดการณ์โอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และอนาคตอันไกลโพ้น เพื่อพัฒนากลยุทธ์
ในการตอบสนองอย่างเหมาะสมส าหรับแต่ละความเป็นไปได้เหล่าน้ัน การวางแผนสถานการณ์ (Scenario Planning) 
เก่ียวข้องกับการพัฒนา "เรื่องราว" ที่เป็นไปได้หลากหลายเก่ียวกับอนาคตอย่างมีระบบและแบบแผน และน าไปใช้เพื่อพัฒนา
ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (strategic Option) และการริเริ่มโครงการต่างๆ ส าหรับอนาคต  

หลักสูตรน้ี เป็นโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการวางแผน
กลยุทธ์ ให้รู้จักและเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติของการวางแผนสถานการณ์และการมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์ เพื่อน าไปปรับ
ใช้ภายในหน่วยงานของตน โดยมีเป้าหมายคือ การเพิ่มความสามารถขององค์กรภาครัฐภายในประเทศสมาชิก APO ในการ
วางแผนกลยุทธ์ โดยอาศัยการจัดการการมองการณ์ไกลและการวางแผนสถานการณ์  

1.2 เน้ือหา/องค์ความรู้ที่ได้รับ 

1.2.1 การคาดการณ์อนาคต (Introduction to Futures Thinking) โดย Dr. Anita Sykes-Kelleher 
การคาดการณ์อนาคต คือ วิธีการส าหรับการไตร่ตรองข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ในอีก 10, 20 ปีข้างหน้า หรือมากกว่าน้ัน โดยใช้ทักษะในหลากหลายสาขาเพื่อก าหนดกระบวนการทางความคิดและสร้างภาพ
ของอนาคตที่เป็นไปได้ 

อนาคต คือความไม่แน่นอน และไม่มีใครสามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นย า เน่ืองจากการกระท าในปัจจุบันจะ
ส่งผลให้เกิดอนาคตที่เป็นไปได้ในหลากหลายรูปแบบ ดังรูป 
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 กระบวนการมองการณ์ไกล (Foresight Process) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Thinking) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision-making) และการก าหนดนโยบาย การวางแผนและการน าไปปฏิบัติ 
(Policy, Planning and Implementation) ดังรูป 

 

ประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ : ปรับปรุงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ภายในหน่วยงานและระดับองค์กร 

 

 

 

1.2.2 การวางแผนสถานการณ์ (Scenario Planning) โดย Dr. Anita Sykes-Kelleher 
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การกระบวนการวางแผนสถานการณ์แบบเร่ง (Accelerated Scenario Process) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 
▪ ระบุปีในอนาคต ที่ไกลมากพอที่จะท้าทายกระบวนการทางความคิด 
▪ ระบุประเด็นเชิงกลยุทธ์ ความท้าทาย หรือการตัดสินใจที่ต้องการ 
▪ ค้นหาและระบุปัจจัยขับเคลื่อนต่างๆ ที่มีผลต่อการก าหนดอนาคต ณ ปีที่ก าหนดไว้ 
▪ คัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญที่สุด 2 ปัจจัย 
▪ สร้างภาพของอนาคตที่เป็นไปได้จากปัจจัยขับเคลื่อนที่เลือกมา 
▪ คิดย้อนกลับมาที่ปัจจุบัน เพื่อก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับหลากหลายสถานการณ์ 

ประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ : ปรับปรุงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ภายในหน่วยงานและระดับองค์กร 

1.2.3 การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Horizon Scanning โดย Dr. Anita Sykes-Kelleher 
Horizon scanning เป็นเทคนิคในการตรวจหาสัญญาณเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอก ที่อาจ

พัฒนาไปเป็นองค์ประกอบส าคัญของอนาคตที่เป็นไปได้ โดยค้นหาสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงอย่างคงที่ โดยมุ่งเน้นการค้นคว้าหา
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ องค์กรระหว่างประเทศ บริษัท ศูนย์วิจัย 
ฐานข้อมูลและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น โดยมีกรอบการสืบค้นข้อมูลคือ VSTEEP framework ซ่ึงประกอบด้วย 

▪ คุณค่า (Values) คุณภาพชีวิต  
▪ สังคม (Society) สภาพประชากร สังคมผู้สูงอายุ การเติบโตของเมือง วัฒนธรรม สังคมและประเพณีที่

เปลี่ยนแปลง ความเสมอภาคและเท่าเทียม 
▪ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ (Technology and Science) การคิดขึ้นเทคโนโลยี นวัตนกรรม หรือทฤษฎีใหม่  
▪ เศรษฐกิจ (Economics) สถานการณ์ทางการเงิน อัตราการจ้างงาน ธุรกิจสังคมนิยมรูปแบบใหม่ ตลาดเกิดใหม่ 

สกุลเงินดิจิตอล 
▪ สิ่งแวดล้อม (Environment) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป่าไม้ การเพิ่มขึ้นระดับน้ าทะเล การขาดแคลน

ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงาน 
▪ การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) ความขัดแย้ง กฎหมายใหม่ 

ประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ : ปรับปรุงกระบวนการท า Environmental Scanning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion) :  การท า Horizon Scanning ตามกรอบ VSTEEP เพื่อก าหนดแรงผลักดันที่ส าคัญ 
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1.2.4 การคิดเชิงระบบ (System Thinking) โดย Mr. Marcus Barber 
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การคิดเชิงระบบสามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาที่ ซับซ้อน ที่ เก่ียวข้องกับผู้คนและสิ่งต่างๆ โดยให้
ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยอาศัยแผนภูมิ Rich Pictures ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ ปัจจัย (Factors) 
และผู้กระท า (Actors) ในสถานการณ์เฉพาะที่ถูกค้นพบจากการท า Horizon scanning ดังรูป 

 

 แรงผลักดัน (Driving force) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร
สูงอายุ เป็นต้น และประเภทวิกฤตและไม่แน่นอน เช่น ความคิดเห็นของประชาชน เป็นต้น ซ่ึงมีผลกระทบสูงและมีความไม่
แน่นอนสูง โดยแรงผลักดันประเภทวิกฤตและไม่แน่นอนจะเป็นส่วนส าคัญในการน าไปใช้ก าหนดกรอบสถานการณ์ต่อไป ดังรูป 

 

ประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ : ปรับปรุงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ภายในหน่วยงานและระดับองค์กร 

1.2.5 การก าหนดกรอบสถานการณ์ (Scenario Framework) โดย Mr. Marcus Barber 
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กรอบสถานการณ์ ก าหนดโดยการคัดเลือกแรงผลักดัน 2 ชนิด ที่มีผลกระทบสูงและมีความไม่แน่นอนสูง โดยที่ทั้ง 2 
ชนิด จะต้องไม่มีความเชื่อมโยงกัน จากน้ันน าไปก าหนดเป็นแกนของเมทริกซ์สี่ควอดแรนท์ ซ่ึงจะกลายเป็นดสมมุติฐานเบื้องต้น
ของสถานการณ์ในอนาคตได้ 4 รูปแบบ ตัวอย่างดังรูป 

 
ประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ : ปรับปรุงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ภายในหน่วยงานและระดับองค์กร 

1.2.6 การบรรยายสถานการณ์ (The Scenario Narratives) โดย Mr. Marcus Barber 
ภายหลังจากการระบุสมมุติฐานเบื้องต้นของสถานการณ์ทั้ง 4 รูปแบบแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการท าให้สถานการณ์

เหล่าน้ันมีความเป็นไปได้ในความเป็นจริง โดยการเพิ่มเติมข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ปัจจัย (Factors) และผู้กระท า (Actors) หลัก
ของสถานการณ์ เขียนบรรยายออกมาให้เชิงพรรณนาพร้อมข้อมูลเชิงสถิติประกอบ เพื่อสร้างความหน้าเชื่อถือและเป็น
ประโยชน์ในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ลักษณะของการบรรยายสถานการณ์ (The Scenario Narratives) ที่ดีน้ันต้องประกอบด้วย
กรอบสถานการณ์ที่มาจากแรงผลักดันหลัก 2 ชนิด และแรงผลักดันรองที่ช่วยเสริมกรอบความคิดให้มีความชัดเจน รวมถึง
ประเด็นแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นองค์กรประกอบของสถานการณ์ 

ประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ : ปรับปรุงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ภายในหน่วยงานและระดับองค์กร 
กิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion) :  การก าหนดสมมุติฐานของสถานการณ์ในอนาคต และค าบรรยายประกอบ 
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1.2.7 จากสถานการณ์สู่การก าหนดกลยุทธ์ โดย Mr. Marcus Barber 
สถานการณ์จะช่วยให้ขยายกรอบความคิดในการก าหนดตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงมีส่วนช่วยในกระบวนการพัฒนากล

ยุทธ์ โดยกลยุทธ์แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
▪ Robust Strategy คือ กลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองได้ดีในหลากหลายสถานการณ์ 
▪ Multiple Coverage Strategy คือ กลยุทธ์ที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ 
▪ Gambling Strategy คือ กลยุทธ์ที่ตอบสนองได้ดีเฉพาะสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงเท่าน้ัน 
กลยุทธ์ที่ดีประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความสามารถ ศักยภาพ หรือความ

ถนัดขององค์กร และวิสัยทัศน์และความทะเยอทะยาน หรือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น 

ประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ : ปรับปรุงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ภายในหน่วยงานและระดับองค์กร 

1.2.8 การจัดล าดับและการน าเสนอทางเลือกเชิงกลยุทธ์ โดย Mr. Marcus Barber 
การจัดล าดับกลยุทธ์ เพื่อคัดเลือกกลยุทธ์ประเภท Robust Strategy ที่สามารถตอบสนองได้ดีในหลากหลาย

สถานการณ์ โดยการประเมินความสามารถในการตอบสนองของกลยุทธ์ในการแต่ละสถานการณ์ ในช่วงคะแนน 1-10 จากน้ัน
คัดเลือกกลยุทธ์ที่มีคะแนนรวมสูงสุดในทุกสถานการณ์ หรือก็คือ Robust Strategy (ดังรูป) โดยกลยุทธ์ต่างๆ ที่ระบุน้ัน ถือ
เป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่ควรจะพิจารณาและให้ความส าคัญเช่นกัน กลยุทธ์ที่มีผลกระทบสูงในสถานการณ์เดียว หรือกลยุทธ์
ที่มีผลกระทบเพียงแค่สถานการณ์เดียว  

 

ประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ : ปรับปรุงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การคัดเลือกและจัดล าดับกลยุทธ์ 
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1.2.9 สิ่งที่ไม่แน่นอนและความไม่ต่อเน่ือง (Wildcards and Discontinuities) โดย Dr. Anita Sykes-Kelleher 
สิ่งที่ไม่แน่นอน (Wildcards) คือ สิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่ าแต่เม่ือเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบสูง ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า 

เช่น การระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นต้น ความไม่ต่อเน่ือง (Discontinuities) คือ เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดการหยุดชะงัก 
สามารถคาดการณ์ได้หรือแม้กระทั่งมีสัญญาณเตือนล่วงหน้า มองเห็นถึงขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แต่ไม่มีทางที่หยุด
การเกิดขึ้นได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

ประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ : ปรับปรุงกระบวนการทวนสอบประสิทธิผลของแผนกลยุทธ์ 

1.2.10 กลับสู่สถานการณ์ปัจจุบัน (Back to the Present) โดย Dr. Anita Sykes-Kelleher 
การที่จะสามารถก าหนดกลยุทธ์ได้น้ัน เม่ือทราบสถานการณ์ในอนาคตแล้ว ต้องภาพย้อนมาสู่สถานการณ์ปัจจุบัน 

พร้อมทั้งการวิเคราะห์การด าเนินงานในอดีต แล้วจึงก าหนดและคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม จากน้ันจึงถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ กระบวนการ Backcasting คือกระบวนการที่เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ในอนาคตและภาพอนาคตที่เราต้องการ เข้ากับตัวเลือก
ในการด าเนินงานในปัจจุบัน โดยมีความแตกต่างจาก Forecasting คือไม่ได้เป็นการคาดการณ์ความเข้าใจในปัจจุบันไปสู่ภาพ
ในอนาคต  

กระบวนการ Backcasting เป็นการเชื่อมโยงจากอนาคตกลับไปสู่สถานการณ์ปัจจุบัน ตามองค์ประกอบ 4D ซ่ึง
ประกอบด้วย  

▪ Driver แรงผลักดันหรือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เกิดสถานการณ์ในอนาคต 
▪ Direction ทิศทางของแรงผลักดันที่ช่วยก่อร่างสถานการณ์ในอนาคต  
▪ Design การตอบสนองต่อแรงผลักดันในปัจจุบัน 
▪ Discontinuity จะมีเหตุการณ์อะไรหรือไม่ ที่จะมาเปลี่ยนแปลงหรือหยุดแรงผลักดันในปัจจุบัน 

หลังจากระบุ 4D ได้แล้ว ต้องย้อนคิดตามกรอบระยะเวลาประมาณ 5 -8 ปี จากปีที่ก าหนดในสถานการณ์อนาคต
กลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบัน ท าให้จะได้ภาพของสถานการณ์อนาคตในแต่ละขั้นของแต่ละช่วงเวลา และความแตกต่างของ
สถานการณ์ในละช่วงเวลา การท า Backcasting จะช่วยตรวจสอบว่าสถานการณ์ในอนาคตที่ก าหนดไว้น้ันมีความเป็นไปได้ที่
เกิดขึ้นหรือไม่ ร่วมถึงการช่วยทดสอบและปรับปรุงกลยุทธ์ในมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละช่วงเวลาก่อนที่จะถึงสถานการณ์
ในอนาคตที่ก าหนดไว้ 

ประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ : ปรับปรุงกระบวนการทวนสอบประสิทธิผลของแผนกลยุทธ์ 

1.2.11 การสื่อสารผลลัพธ์ (Communicating Outcomes) โดย Dr. Anita Sykes-Kelleher 
ผลลัพธ์จากหลักสูตรน้ีเป็นเพียงฉบับร่างเท่าน้ัน เน่ืองจากกระบวนการวางแผนสถานการณ์ตามปกติจะใช้เวลา

ประมาณ 3 – 36 เดือน แต่ส าหรับหลักสูตรน้ีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะเข้าใจกระบวนการด าเนินงานทั้งหมดได้ จึง
ออกแบบเป็นกระบวนการวางแผนสถานการณ์แบบบเร่งรัดภายในเวลา 3 วัน  

การสื่อสารและถ่ายทอดกระบวนการวางแผนสถานการณ์ภายในองค์กร ต้องสร้างความตระหนักภายในองค์กรว่า 
การก าหนดหรือวางแผนสถานการณ์ในอนาคตน้ันต้องเกิดขึ้นจากความคิดของคนในองค์กรร่วมมือกัน ไม่สามารถที่จะหยิบเอา
สถานการณ์ขององค์กรอ่ืนมาปรับใช้ หรือเป็นการก าหนดมาจากผู้บริหารเพียงอย่างเดียว อนาคตขององค์กรควรถูกสร้างและ
ก่อตัวขึ้นมาจากกลุ่มคนที่ท างานในเรื่องน้ี และมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม  

การจัดท ารายงานสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท โดยประเภทแรก คือ เพื่อการใช้งานในกระบวนการเชิงกลยุทธ์ภายใน
องค์กร ประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกและรายละเอยดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ และ
ประเภทที่สอง คือ เพื่อการประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงจะมีข้อมูลที่น้อยกว่าและมุ่งเน้นการแสดงวิสัยทัศน์และการ
เป็นผู้น าทางความคิด 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ควรด าเนินการระบุผู้ฟังก่อนเป็นล าดับแรก โดยให้ค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
▪ เม่ือไรและที่ไหนที่ข้อมูลน้ีผู้ฟังจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
▪ ข้อมูลน้ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างไร 
▪ เก่ียวข้องกับใครบ้าง และใครบ้างที่ต้องด าเนินงานร่วมกัน 
▪ ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบในสถานการณ์น้ัน และจะตอบสนองกับแต่ละกลุ่มอย่างไร 
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▪ มีช่องทางในการสื่อสารแบบไหนบ้าง ที่สามารถเข้าคนผู้ฟังในหลากหลายกลุ่ม 
การออกแบบรายงานส าหรับผู้ฟังแต่ละประเภทให้เหมาะสม สามารถเชื่อมโยงผู้ฟังกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัว

ผู้ฟังเอง กับการท างาน หรือกับการด าเนินชีวิต รายงานดังกล่าวควรเปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย นอกจากน้ีควรมีช่องทางในการ
รับความคิดเห็นจากผู้ฟังด้วย เพื่อน ามาปรับปรุงรายงานให้ดีขึ้น องค์ประกอบเบื้องต้นของรายงานควรประกอบด้วย 

▪ รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
▪ บทน า 
▪ ข้อมูลการท า Horizon Scanning 
▪ การวิเคราะห์และตีความการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
▪ สมมุติฐานเบื้องต้นของสถานการณ์ในอนาคต 
▪ รายละเอียดสถานการณ์ 
▪ ตัวเลือกกลยุทธ์ 

ประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ : ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารแผนกลยุทธ์ 
กิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion) :  การก าหนดกลยุทธ์และการสื่อสารกลยุทธ์ 
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ส่วนที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ  
▪ ประโยชน์ต่อตนเอง  

o สามารถน าแนวคิดและองค์ความรู้ เรื่องการสร้างภาพจ าลองในอนาคต มาเสริมสร้างทักษะ
การวางแผนกลยุทธ์ของตนเอง 

▪ ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
o สามารถน าแนวคิดและองค์ความรู้ เรื่องการสร้างภาพจ าลองในอนาคต ไปปรับปรุง

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้ 
▪ ประโยชน์ต่อสายงาน 

o สามารถน าแนวคิดและองค์ความรู้  เรื่องการสร้างภาพจ าลองในอนาคต มาใช้ กับ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของสายงานหน่วยงาน ซ่ึงรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการ
ความยั่งยืนขององค์กร 

▪ กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของโครงการ  
o แบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้รับให้แก่พนักงานในหน่วยงาน ผ่านระบบการบริหารจัดการองค์

ความรู้ขององค์กร 
_________________________________ 


