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HOW TO 

เพื่อเพิ่มความเร็วสุดท้าทาย 

สำหรับนักบริหารโครงการยุคใหม่

อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ค่าธรรมเนียม 6,800 บาท 

(ไม่่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

Agile 
Management

Course Outline

หลักสูตร : 
การบริหารงานแบบคล่องตัว

    อะไรคือแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile

    ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไป

    กับแบบ Agile

    วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile

          • ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร

          • ยอมรับความเปลี่ยนแปลง

          • ทำทีละนิดแต่ทำบ่อยๆ

          • ผิดพลาดให้เร็ว

          • ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ

    กระบวนการบริหารโครงการแบบ Agile

    บทบาทในการทำงานของทีมงานในแบบ Scrum

          • The Roadmap

          • The Backlog

          • Sprint Planning 

          • The Daily Scrum

    เทคนิคการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile 

    คู่กับกรอบการทำงานแบบ Scrum

    การใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Scrum

    Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง

    ในการทำงาน

อาจารย์ประจำภาควิชา การจัดการการดำเนินงาน 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหาร การปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ที่ปรึกษาองค์กรทั้งภาครัฐเเละเอกชน

อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

ทำความรู้จักเกี่ยวกับการคิดและการทำงาน

ของสมองของมนุษย์

  • การคิด ต้นเหตุของการคิดและประโยชน์ของการคิด

  • ความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรม

    การแสดงออก

  • ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการคิด

  • หน้าที่การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา

รอบคอบในชีวิตด้วยวิธีคิดอย่างมีเหตุผลและ

การคิดเป็นระบบ Logical & Systems Thinking

  • ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด Logical Thinking 

    และ Systems Thinking

  • ประโยชน์ ความสำคัญของ Logical Thinking 

    และ Systems Thinking

แนวทางในการสร้างและพัฒนาให้เกิดทักษะการคิด 

Logical & Systems Thinking

  • แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ 

    Logical Thinking

  • แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ 

    Systems Thinking

การนำ Logical & Systems Thinking ไปประยุกต์ใช้

ในการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา

  • เทคนิคการระบุปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

  • เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

  • เครื่องมือในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

Vice President (ผู้บริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคลากรช่องทางขายและบริการ) ธนาคารกสิกรไทย 
Training Development Specialist (in dtac academy), DTAC
IT Specialist Manager True Move Co.,Ltd. 

คุณสมเกียรติ สมบุญเรืองศรี

หลักสูตร : ทักษะความคิด
เชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ
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สนใจสมัครหลักสูตร สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง

พัฒนาคน พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ ไปกับเรา

(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกและผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อน)

สมาชิกศูนย์ฯ รับส่วนลด 10 %

สมาชิกศูนย์ฯ 1,500 บาท / ปี

พร้อมรับสิทธิประโยชน์กับทางศูนย์ฯ


