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คุณอยากเห็นภาวะผูน
้ าํ แบบไหน???
Pre-Register at:
https://atper.eu/atper2021/

ณ ปจจุ บน
ั เราอยูบ
่ นสังคมทีมีการเปลียนแปลงและ
ความไม่แน่นอนสูง การบริหารจัดการแบบเก่า ๆ ไม่
ี ารจัดการแบบ
สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อไป แล้ววิธก
ไหน ทีจะช่วยให้พวกเราผ่านวิกฤตต่างๆ ไปได้?
มาร่วมหาคําตอบกับพวกเราสิคะ

Workshop
Speakers:
DATE: 14.8.2021
TIME 14.00-16.30 UTC+7 / 9.00-11.30 CEST

MC : ภัทร์ศรัณย์ ธนิสรธนาสิทธิ

นักสังคมสงเคราะห์
ด้านเด็กและเยาวชน
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ปาริ ฉั ต ร แฮห์ เ นน

รดา จู ตระกูล

พีระพันธ์ จิตราภิรมย์

Topic:
"Agile: Servant Leadership"

Topic: "Self-leadership"
for Social Impact"

Topic: "Stakeholders
Engagement for
Transformation"

ทีปรึกษาทีเน้นการส่ง
เสริมองค์กรให้เติบโตและ
สร้างทีมอิสระด้วยความ
เปนผูน
้ าํ แบบ Agile

ผูอ
้ อกแบบการเรียนรู้ และ

Facilitatator of
Processes

ทีสนับสนุนบุคคลและทีมใน
การเก็บเกียวความเปนผูน
้ าํ
ร่วมกันผ่านการเปนนํา
ตนเองและแบบมีสว
่ นร่วม

นักวิจย
ั ด้านการวางแผน
คมนาคม และ Smart
mobility ทีใช้ System

Dynamics, Adaptive
Planning, และ Assumptionbased Planning เพือการไปสู่
ระบบขนส่งทียังยืน

Pre-Register to join the workshops at:
https://atper.eu/atper2021/
FOR MORE INFORMATION VISIT WWW.ATPER.EU

WORKSHOP DETAILS

INTRODUCTION TO THE DAY:
"VUCA" AND CYNEFIN
FRAMEWORK
V-Volatility (ความผันผวน)
U- Uncertainty (ความไม่แน่นอน)
C-Complexity (ความซับซ้อน)
A-Ambiguity (ความคลุมเครือ)

"SELF-LEADERSHIP"
FOR SOCIAL IMPACT"
เชิญ มาเรียนรูค
้ วามสําคัญของการเปนผูน
้ าํ ให้
ตนเอง (Self-Leadership) และ วิธน
ี าํ ตนเอง
ในบริบทผูน
้ าํ แบบมีสว่ นรวม (Collective
Leadership) และในเวลาเดียวกันสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผอ
ู้ ืนมีความเปนผูน
้ าํ
ตนเอง เพือร่วมสร้าง ผลลัพธ์ทางสังคมเชิง
บวก (Positive Social Impact)

"AGILE: SERVANT LEADERSHIP"
มาเรียนรูเ้ ทคนิคการเปนผูน
้ าํ แบบ
Agile ทีจะช่วยให้คณ
ุ และทีมประสบ
ความสําเร็จในยุคดิจต
ิ อลและ
VUCA World

STAKEHOLDERS ENGAGEMENT FOR
TRANSFORMATION - สร้างความเข้าใจ
ร่วมโดยใช้เทคนิค GROUP MODEL
BUILDING (GMB)
ทีมงานและองค์กรมักมีความท้าทายในการจัดการ
กับปญหาทีแปลกใหม่และมีความซับซ้อน (NOVEL
& COMPLEX) เพราะสมาชิกหรือผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในทีมและองค์กรแต่ละคน เชิญ มาเรียนรูม
้ ุมมอง
และความเข้าใจ (MENTAL MODEL) ต่อปญหาที
กําลังเผชิญอยูท
่ ีแตกต่างกัน GROUP MODEL
BUILDING ซึงเปนแนวทางของ SYSTEM
DYNAMICS เปนหนึงในเครืองมือทีจะสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในเรืองทีสนใจกับผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสีย
สามารถช่วยจัดการกับความท้าทายดังกล่าว

Pre-Register to join the workshops at:
https://atper.eu/atper2021/

โปรแกรม:
Workshop: Reimagine Leadership

14.00- 14.15น./ 9.00-9.15 CEST

กล่าวเปดงาน & แนะนํารายการ และแขกรับเชิญ
Welcome & Introduction to the Event and Speakers

14.15-14.30น. / 9.15-9.30 CEST

ทําความเข้าใจกับโลกทีซับซ้อนและ "VUCA" ของเรา
Understand our Complex and “VUCA” World.

14.30-15.15 น. / 9.30-10.15 CEST

ความเปนผูน
้ าํ แบบใหม่: เข้าร่วม Workshops ใน 3 หัวข้อทีสนใจ
Reimagine Leadership: Join the Workshops on the 3 Topics

15.15- 15.20 น. / 10.15-10.20 CEST
พัก / BREAK

15.20-15.30 น. / 10.20-10.30 CEST

แนะนํากิจกรรมในกลุ่มย่อย
Introducing the Activity in Breakout Rooms

15.30-15.50 น. / 10.30-10.50 CEST
กิจกรรม และ สนทนาในกลุ่มย่อย
Breakout Room Activity and Discussion

15.50-16.15 น. /10.50-11.15 CEST
นําเสนอและแบ่งปน
Show and Share

16.15-16.30 น./ 11.15-11.30 CEST

สรุปและร่วมกันตกตะกอนสิงทีได้เรียนรูจ้ ก
ั ทังวัน
Wrap-Up and Reflection

กลุ่มเปาหมาย: ถ้าคุณมีบทบาทเปนผูน
้ าํ
หรือผูท
้ ีสนใจบทบาทการเปนผูน
้ าํ เชิญลง
ทะเบียนทีนี
(Pre-Register):
https://atper.eu/atper2021/
(ทีนังจํากัด)

