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 หน้าที่ 2 

หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  
(Government Digital Transformation by Design Thinking) 

จัดโดย โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ (DIGITECH) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 การปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยให้เข้าสู่การท างานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการท างานในโลกปัจจุบันในยุค 5G ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ตามพระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นให้เกิดการขับเคลื่อนให้การบริหารงาน
ของภาครัฐอยู่ในระบบดิจิทัลที่สามารถยกระดับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
รูปแบบของสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 

ในการทีจ่ะพัฒนาเพ่ือเป็นหน่วยงานรัฐบาลดิจิทัลที่สามารถให้บริการประชนชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้นั้น หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความเข้าใจ
ในความต้องการของลูกค้า (ประชาชน หรือ เพ่ือนร่วมงาน)  การน ากระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking ) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้คิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วน
ในมุมมองของประชนชน ซ่ึงจะท าให้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงและจับจุดของปัญหาได้ถูก ช่วยใช้หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่
เป็นระบบ มีการคิดวิเคราะห์วิธีแก้ไขอย่างรอบคอบและรอบด้าน การฝึกปฏิบัติการใช้ Design Thinking ใน
องค์กรเพ่ือการปฏิบัติงานในฐานะของเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานรัฐบาลดิจิทัล นั่นท าให้สามารถมองวิธีการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รอบมุม หลากหลายมุมมอง และท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือ
สามารถหาทางแก้อ่ืนส ารองได้ทันท่วงทีหากทางแก้ที่เลือกไม่ประสบผลส าเร็จ นอกจากนั้นกระบวนการของ 
Design Thinking ยังก่อให้เกิดการคิดแบบสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะน ามาคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา พยายาม
หาหนทางที่มากกว่าสิ่งที่ตนเองคุ้นเคย ตลอดจนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งก็รวมถึงนวัตกรรมที่
เกี่ยวกับการบรหิารองค์กรได้ด้วยเช่นกัน 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
หน่วยงาน ผ่านกระบวนคิด วิสัยทัศน์ นโยบายและการสร้างความเชื่อมั่น ผลกระทบของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
(Disruptive Technology) และ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัล (Technological Trends) อีกท้ังกรอบการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยใช้แนวทางการสร้าง องค์กรแห่งนวัตกรรมด้วย Design Thinking เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเรื่องการออกแบบโดยมีลูกค้า (ประชาชน หรือ เพ่ือนร่วมงาน) เป็นจุดศูนย์กลาง การสร้างและระบุคุณค่า
ของการให้บริการ การแก้ไขปัญหาการให้บริการและขบวนการต่าง ๆ โดยผ่านการเรียนรู้ กระบวนการ Design 
Thinking ทัง้ 5 ขั้นตอน เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องคก์รดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัลต่อไป 

 
  



 

 หน้าที่ 3 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจแนวคิดของการน าเอา Digital Technology เข้ามาปรับใช้กับทุก

ภาคส่วนขององค์กร 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายหลักของกระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking 

Framework) ได้ทั้ง 5 ขั้นตอน 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถน าเอากระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking 

Framework) มาปรับใช้ร่วมกับการท างานได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถการใช้เครื่องมือ Business Model Canvas (BMC) เพ่ือการวางแผน

ธุรกิจส าหรับการท างานได้ 
 

รูปแบบการฝึกอบรม 
1. การบรรยาย (Lecture) 
2. การสาธิต (Demonstration) 
3. การฝึกปฏิบัติ (Workshop) 

 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 

การจัดอบรมหลักสูตร DGA701 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ จะใช้เวลา 18 
ชั่วโมง (หรือ 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง) ต่อการอบรม 1 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน โดยจะเริ่มจัดการฝึกอบรมตั้งแต่
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565 เดือนละ 1 รุ่น 

 
ตารางการฝึกอบรม 
 รายชื่อวิทยากรในการอบรม 

1. อ. เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย 
 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
วันที่ 1 

09:00 - 12:00 รู้ทันการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อปรับตัวสู่การ

เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและรูปแบบนวัตกรรม
แบบต่าง ๆ 

 ลักษณะของนวัตกรรม แนวความคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับ
นวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรมต่าง ๆ ผลติภณัฑ์ 
กระบวนการ และการบริการ ลักษณะองค์กรที่เป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 

 Case Study ตัวอย่างนวัตกรรมทีเ่กิดขึ้นในปัจจุบันและ
แนวความคิดของนวัตกรรม 



 

 หน้าที่ 4 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
13:00 - 16:00 กระบวนการคดิเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 
ทฤษฎี 

 กระบวนการคดิเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
-ความเป็นมาและความส าคญัของ กระบวนการคดิเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) 
- Brief history of Design Thinking 
- Double diamond model 
- Stanford model 

 หลักการส าคัญของ Design Thinking 5 stage 
-  Empathize 
- Define 
- Ideate 
- Prototype 
- Test 

 ประเด็นส าคญัในการท า Design Thinking ใหส้ าเร็จ 
- Case Study  

 Workshop: กิจกรรมกลุ่มเพื่อหาประเด็นปัญหาทีส่นใจ 
วันที่ 2 

09:00 - 12:00 กระบวนการคดิเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

                ปฏิบัติ 

 Design Thinking และเริ่มต้นกระบวนการ Empathize 
and Define 

 Workshop: การสร้าง persona and customer journey 
map 

13:00 - 16:00 กระบวนการคดิเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

                 ปฏิบัติ 

 เข้าใจวิธีการสร้างไอเดีย (Ideate) 
 กิจกรรมการระดมความคิดด้วยการ Ideate 
 เรียนรู้กระบวนสร้างต้นแบบการทดสอบ (Prototype and 

Test) 
- How to interact with the user? 
- Observe and note feedback 
- Guidelines when planning a test 

 กิจกรรมการสร้างต้นแบบและการน าเสนอผลงานตามโจทย์ 
 การบ้านในการทดสอบผลงานกับกลุ่ม persona 

วันที่ 3 
09:00 - 12:00 กระบวนการคดิเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 
               น าเสนอ 
การวางแผนธุรกิจโดยใช้เครื่องมือ 

Business Model Canvas 
(BMC) 
ทฤษฎี 

 น าเสนอผลจากการ Test กับกลุ่ม persona 
 BMC: Business Model Canvas คืออะไร 
 Why Business Model Canvas (BMC) 
 วิธีสร้าง Business Model Canvas 
 1.Customer Segments  
 2.Value Propositions  
 3.Channels   



 

 หน้าที่ 5 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
  4.Customer Relationships   

 5.Revenue Streams  
 6.Key Activities   
 7.Key Resources   
 8.Key Partnerships  
 9.Cost Structure   
 สรุป 

 
13:00 - 15:00 การวางแผนธุรกิจโดยใช้เครื่องมือ 

Business Model Canvas 
(BMC) 
ปฏิบัต ิ

 Workshop:  
-การประเมินองค์ประกอบส าคัญของงานขายด้วย BMC 
-การใช้ BMC สร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม 
-การสร้างแผนกลยุทธ์เพิ่มยอดขายของตัวเอง 

15:00 - 16:00 การสอบประมวลความรู้  

 
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ 8,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียน 
ข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ 6,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  

หมายเหตุ  
  - ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าเก็บสะสมในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว 
  - กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งใหผู้้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหนา้ 

 
เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอด

หลักสูตร 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยแบบประเมินผลหลัง

การฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

สถานที่ฝึกอบรม 
การฝึกอบรมหลักสูตร DGA701 หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
เป็นการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบ Onsite แต่หากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ การฝึกอบรมหลักสูตรนี้จะจัดใน
รูปแบบ Online  

  



 

 หน้าที่ 6 

- กรณี Onsite 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ที่อยู่ : 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 
 
- กรณี Online 
เป็นการจัดอบรมผ่านทางระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SUT XLANE ที่ https://xlane.sut.ac.th และ
ผ่านระบบ Zoom 
 
สอบถามรายละเอียด 
หากท่านมีข้อสงสัยและ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณนฤมล กันโพธิ 
หมายเลขโทรศัพท ์0-4422-3789 
 
ด าเนินการฝึกอบรมโดย 
 
โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจทิัลรูปใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

 ที่อยู ่111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

 โทร. 0-4422-3789 

https://xlane.sut.ac.th/


 

 หน้าที่ 7 

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ digitech@sut.ac.th  

 เว็บไซต์ https://digitech.sut.ac.th  
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการช าระเงิน 

1. เปิดรับสมัครลงทะเบียนและช าระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 
2. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://digitech.sut.ac.th  
3. ช าระเงินค่าลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าเอกสารและวัสดุประกอบการอบรม) โดย 

โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มทส. 
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เลขที่บัญชี : 707-2-14444-2 

4. ส่งหลักฐานการโอนเงินและแจ้งยืนยันที่คุณนฤมล กันโพธิ โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ โทรสาร 0-4422-3789 หรือ digitech@sut.ac.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

5. ส าหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ จะ
ด าเนินการแจ้งรหัสและรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบผ่านทางอีเมลที่ได้ระบุแจ้งไว้ในใบสมัครหรือ
ระบบลงทะเบียน (โปรดตรวจสอบอีเมลของท่านให้ถูกต้อง และตรวจสอบการแจ้งกลับในเดือนมิถุนายน 
2565) 

** กรณีมีจ ำนวนผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรมแต่ละหลักสูตรน้อยกว่ำ 15 คน โครงกำรจัดรูปแบบกำร
บริหำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรจัด
อบรม ทั้งนี้จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียนแก่ผู้มีหลักฐำนกำรช ำระค่ำลงทะเบียนแล้ว ** 
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