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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบกระบวนงานเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 

(Business Process Design for Digital Transformation) 

จัดโดย  

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

หลักการและเหตุผล 

  
ในยุคที่เศรษฐกิจดิจิทัลมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความคาดหวังของผู้คนโดยทั่วไปเพ่ิม

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระบวนการเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้
องค์กรและธุรกิจรอดพ้นจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่
ระบาดหนักในปีพ.ศ. 2564  ได้ทำให้หลายองค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อนำองค์กร
ไปสู่รูปแบบองค์กรดิจิทัล และในอนาคตภายหลังจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 องค์กรยังคงต้องปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับความต้องการและนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น 

หลักสูตรนี้มุ ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล 
การศึกษาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อให้เข้าใจแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานที่ต้อง
สอดคล้องกับ องค์ประกอบด้านอื่น ๆ ขององค์กร เรียนรู้การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติ ได้แก่ 
Business Model Canvas และ Customer Journey Map การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของกระบวนงานใน
องค์กร การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงาน เป้าหมายเพื่อไปสู่การปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล การวิเคราะห์
ช่องว่างระหว่างกระบวนงานเป้าหมายและกระบวนงานปัจจุบัน เพื่อนําไปเป็นข้อมูลไปออกแบบและจัดทําพิมพ์
เขียวของกระบวนงานใหม่ เรียนรู้กรณีศึกษาการจัดทํา Digital Service Architecture การลงมือปฏิบัติจริงในการ
วิเคราะห์และออกแบบกระบวนงานด้วยข้อมูลจริงในหน่วยงาน เพ่ือเป็นเป็นแนวทาง และต้นแบบในการนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกระบวนงานอื่นขององค์กรต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจแนวคิดในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์กระบวนงานขององค์กรในปัจจุบันและสามารถออกแบบกระบวนงานที่คาดหวัง

สําหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 5 

3. เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการออกแบบกระบวนงานเป้าหมายด้วยเครื่องมือต่างๆเพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล 

4. เพ่ือให้สามารถจัดทําพิมพ์เขียวบริการ(Service Blueprint) เพ่ือพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล 

5. เพ่ือให้สามารถจัดทําแผนการดําเนินงาน (Roadmap) เพ่ือการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลได้ 

6. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถนําความรู้จากการอบรมและฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจ

ของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างเหมาะสม 

 

รูปแบบการฝึกอบรม 

 

การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ดำเนินโดยการผสมผสานวิธีการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การอภิปรายโดยใหผู้้

อบรมมีส่วนร่วม และการฝึกปฏิบัติโดยมีวิทยากรและผู้ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือกระตุ้นและผลักดันกระบวนการ

เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและประยุกต์ใช้ปฏิบัติให้แก่ผู ้อบรม และสนับสนุนให้ผู ้อบรมสามารถต่อยอดความรู ้เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานขององค์กรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

- บรรยาย (lecture) : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้และทฤษฎี ข้อมูลและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ

เนื้อหาให้กับผู้เรียน 

- อภิปราย (discussion and brainstorming) : การอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เรียนรวมทั้งวิทยากร เพ่ือ

กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาร่วมกัน และการทำงานแบบเป็นทีม  

- การปฏิบัติ (workshop) : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญสาธิตและ/หรือนำเสนอโจทย์ปัญหาเชิงประยุกต์ที่เก่ียวข้อง

กับเนื้อหาในหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติลงมือทำจริง ประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อการปฏิบัติ

จริง โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด 
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ภาพที ่1 รูปแบบการเรียนรู้ในหลักสูตร 

กรอบการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 กรอบการเรียนรู้สำหรับหลักสตูรการออกแบบกระบวนงานเพื่อการปรบัเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 
 

บรรยาย (lecture)  

22.72%

อภิปราย (discussion 

and brainstaining) 
9.1%

อบรมเชิงปฏิบติัการ 

(workshop) 68.18%

Learning Activities

การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) และความ
พร้อมในการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทลั 

การวเิคราะห์กลุ่มลูกค้าผู้รับบริการ

จาก Workflow สถานะปัจจุบนั  

การวเิคราะห์เส้นทางการรับบริการ และสิ่ง
ที่ผู้รับบรกิารแสดงออกในแต่ละจุด  

 

การสร้างความสมัพันธ์ระหว่างความตอ้งการของ
ผู้รับบริการกับความเป็นไปได้ในการปรับปรงุกระบวนการ  

 

การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ในการ

ปรับปรุงกระบวนการภายในโดยใช ้EA  

 

การปรับปรุงกระบวนการภายในโดยใช้ 
EA และ Business Canvas  

 

การวเิคราะห์ GAP Analysis 
ของการ Transition จาก As 
Is ไปเป็น To-Be 

 

การปรับปรุงกระบวนการภายในโดย

ใช ้EA ในมมุมองแบบ Swim 
Lane  

 

การวเิคราะห์ GAP เพือ่ดำเนินการ  

 

การจดัทำพมิพ์เขยีวบริการ  
Service Blueprint  

 

Project Presentation:
การนำเสนอผลงานจากการ

ฝึกอบรม 
 

Customer and Architecture Analysis: As - is 

Architecture 
Design: To- Be 

Gap Analysis 
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ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 

การจัดอบรมจำนวน 1 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน 

จำนวน 11 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 66 ชั่วโมง) 

อบรมระหว่างช่วงเดือน เมษายน 2565 ถึง กรกฎาคม 2565 

 

ตารางการฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวลัย์ อินทร์ชำนาญ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ 
เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

วันที่ 23 เมษายน 2565 

ครั้งที่ 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Digital Transformation และ Enterprise Architecture เพื่อการปรับเปลีย่นไปสู่องค์กรดิจิทัล 

LC1  
(วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง) 

09.00- 16.00 1. การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (Digital 
Transformation) และความพร้อมในการ

เข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล 
  

บรรยายและกรณีศึกษา:  
- ความหมายของ Digital Transformation ความสามารถ

ทาง ดิจิทัลที่จำเป็นต้องมีเพื่อการปรับเปลีย่น ไปสู่องค์กร

ดิจิทัล การปรับแนวคดิ Digital Mindset ความรูเ้บื้องต้น

และภาพรวมเกีย่วกับความเป็นผู้นำด้านดิจิทลั การ

ปรับเปลีย่นประสบการณล์ูกค้าด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล การ

ปรับปรุง กระบวนการภายใน และการปรับเปลีย่นโมเดล

ทางธุรกิจ การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทลั การมี

ส่วนร่วมด้านดิจิทลั การสร้างทักษะทางดิจิทัล แพลตฟอร์ม 

ทางดิจิทัล 

- เรียนรู้วเิคราะห์และประเมินความพร้อมด้านวิสยัทัศน์ ด้าน

วัฒนธรรมองค์กรและด้านต้นทุนกับการเปลี่ยนแปลงสู่

องค์กรดิจิทัล โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมาจากการ

รวบรวมข้อมลูจากผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ ผู้บริหารนโยบาย 

และผูบ้ริหารด้านไอที รวมทั้งการวิเคราะหด์้านการติดตาม

ความคืบหน้าและการใช้ข้อมลูขององค์กร 

อบรมเชิงปฏิบัติการ:  
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
- การวิเคราะห์และการระบุกระบวนการ บุคลากร 

เทคโนโลยี และบริบทของแต่ละหน่วยงานขององค์กร เพื่อ

กำหนดกรอบความสัมพันธ์ของสาระหลักในองค์กร 

 
 
 

วันที่ 30 เมษายน 2565 

ครั้งที่ 2: Customer and Architecture Analysis LC2 (วิทยากร รองศาสตราจารย ์ดร.วราพร จิระพันธุท์อง) 

09.00-16.00 2. การวิเคราะหก์ลุ่มลูกค้าผู้รับบริการจาก 

Workflow สถานะปัจจุบัน 
 

 

บรรยาย:  
- การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและกลุ่มลกูค้าหลักที่เป็น

ผู้รับบริการ (Customer Segmentation and Sub 

Segment)  

- การวิเคราะหล์ักษณะของกลุม่ลูกค้าเป้าหมายหลักท่ีเป็น

ผู้รับบริการของหน่วยงาน (Persona)  

- การวิเคราะห์ความสญูเสยีและสิ่งที่ ผู้รับบริการได้รับจาก

การใช้บริการ ของหน่วยงาน (Pain and Gain)  

อบรมเชิงปฏิบัติการ:  
- การวิเคราะห์กลุ่ม ลักษณะของกลุม่ลูกค้าท่ีเป็นผู้รับบริการ

ของหน่วยงาน และความสญูเสียและสิ่งทีผู่้รับบริการได้รับ

จากการใช้บริการของหนว่ยงานตนเอง 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 

ครั้งที่ 3: Customer and Architecture Analysis LC3 (วิทยากร รองศาสตราจารย ์ดร.วราพร จิระพันธุท์อง) 

09.00-16.00 3. การวิเคราะห์เส้นทางการรับบริการ และสิ่ง

ที่ผู้รับบริการแสดงออกในแต่ละจุด 
 
 

บรรยาย:  
- การวิเคราะห์เส้นทางของผู้รับบริการ (Customer 

Journey) ตั้งแต่เริม่ต้นการ เข้ามารับบริการจนสิ้นสุดการ

ใช้บริการ ของหน่วยงาน ในสถานะปัจจุบัน 

- การวิเคราะห์เส้นทางการรบับริการของลูกค้าท่ีเป็น

ผู้ใช้บริการของหน่วยงานเพื่อ แสดง Pain Point ที่

ผู้รับบริการได้รับ และ Opportunity ที่จะเกิดขึ้นกับ

หน่วยงานในอนาคต 

อบรมเชิงปฏิบัติการ:  
- การวิเคราะห์เส้นทางของผู้รับบริการ และการรับบริการ

ของลูกค้าท่ีเป็นผู้ใช้บริการของหนว่ยงานตนเอง  



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 9 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 

ครั้งที่ 4: Customer and Architecture Analysis LC4 (วิทยากร รองศาสตราจารย ์ดร.วราพร จิระพันธุท์อง) 

09.00-16.00 4. การสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งความ

ต้องการของผู้รับบริการกบัความเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงกระบวนการ 
  

บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ:  
- การวิเคราะห์โอกาสที่เกิดขึ้นจากการ ปรับปรุงกระบวนการ

ในเส้นทางการรับ บริการของลูกคา้ผู้ใช้บริการขององค์กร 

เพื่อหา Engagement Opportunity ใน การนำไปเป็น

แนวทางในการปรับปรุง EA ภายในท่ีผู้รับบริการต้องการ 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 
ครั้งที่ 5 : Enterprise Architecture LC5 (วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ) 

09.00-16.00 5. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุง

กระบวนการภายในโดยใช้ EA 

- การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของกระบวนการภายใน ได้แก่ 
กระบวนการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกิดขึ้น (โดยแสดงมุมมอง

แบบ Business Canvas) 
- การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของกระบวนการภายใน ได้แก่ โปรแกรม 

โครงสร้างพื้นฐาน และ กฎ ระเบยีบ (โดยแสดงมุมมองแบบ Swim 
Lane) 
- การวิเคราะห์ความต้องการขอ้มูลจากเส้นทางการให้บริการลูกคา้ที่เป็น

ผู้รับบริการขององค์กรเพื่อหา Data Driven Opportunities ใน
การนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุง EA ภายในที่ผู้รับบริการต้องการ 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 
ครั้งที่ 6: Architecture Design: To- Be LC6 (วิทยากร ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ) 

09.00-16.00 6. การปรับปรุงกระบวนการภายในโดยใช้ EA 
และ Business Canvas  

บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ:  
- Customer Journey ตั้งแต่เริม่ตน้การเข้ามารับบริการจน

สิ้นสุดการใช้บริการ ในสถานะปัจจุบัน มาจัดทำเส้นทาง

ใหม่ ท่ีแก้ไข Pain Point และตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า (Engagement) 

- ปรับปรุงกระบวนการภายในโดยใช้ EA เพื่อหา 

Engagement Opportunity และ Data Driven 

Opportunities ที่รองรับการให้บริการที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการไดส้งูสุด (โดยแสดงมมุมอง

แบบ Business Canvas) 

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 
ครั้งที่ 7: Architecture Design: To- Be LC7 (วิทยากร ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ) 

09.00-16.00 7. การปรับปรุงกระบวนการภายในโดยใช้ EA 
ในมุมมองแบบ Swim Lane 
 

บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ:  
- ปรับปรุงกระบวนการภายในโดยใช้ EA ในมุมมองแบบ 

Swim Lane โดยนำEngagement Opportunity และ 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 10 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
Data Driven Opportunities และ Business Canvas 

เพื่อสร้าง EA ที่ สามารถรองรับการให้บริการของ 

หน่วยงาน ได้ตรงกับความต้องการของ ผู้รับบริการได้สูงสดุ  

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 
ครั้งที่ 8 Gap Analysis LC8 (วิทยากร ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ) 

09.00-16.00 8. การวิเคราะห ์GAP Analysis ของการ 

Transition จาก As Is ไปเป็น To-Be  

 บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ:  
- วิเคราะหแ์ละสรุปผลความสัมพันธ์ของระบบงานที่เป็นอยู่ในปัจจบุัน 

(As-Is) กับความคาดหวังที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต (To-

Be)  
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 

ครั้งที่ 9 : GAP Analysis LC9 (วทิยากร ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วิลาวัลย ์อินทร์ชำนาญ) 

09.00-16.00 9. การวิเคราะห ์GAP เพื่อดำเนินการ 
 
 

การวิเคราะห ์GAP เพื่อดำเนินการ 
- การวิเคราะห์จดุอ่อนของกระบวนการ 

- กำหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการที่จะดำเนินการ

ปรับปรุง 

- วิเคราะห์ชดุข้อมูลและมาตรฐานท่ีต้องใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการ 

- เรียงลำดับความสำคญัของกระบวนการที่จะปรับปรุงจาก

มากไปหาน้อย พร้อมเหตุผล 

- จัดทำโครงการที่จะดำเนินการปรบัปรุง 

- จัดทำ Roadmap ของการปรับปรุงกระบวนงานได ้

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 
ครั้งที่ 10: Blueprint Solution LC10 (วิทยากร ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วิลาวัลย ์อินทร์ชำนาญ) 

09.00-16.00 10. การจัดทำพิมพ์เขียวบริการ  
Service Blueprint 
  

การจัดทำพิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint) 
- จัดทำ Services Blueprint ที่รองรับการให้บริการที่

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ที่เป็นกลุ่มเปา้หมายของ

องค์กร ซึ่งเป็น Services Blueprint ใหม่ท่ีเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์โครงการและสอดคลอ้งเป้าหมายขององค์กร 

เพื่อนำไปพัฒนา (Implement 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 

ครั้งที่ 11: Blueprint Solution LC10 (วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย ์อินทร์ชำนาญ) 

9.00-16.00 11. Project Presentation:การนำเสนอ

ผลงานจากการฝึกอบรม 
 
 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 11 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
 

 
หมายเหตุ : 

1. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเชา้ เวลา 10.30 – 10.45 น. ช่วงบา่ย เวลา 14.30 – 14.45 น.  
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 

    ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ  31,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 ช่วง และ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  

 
หมายเหตุ : 

1) ข้อสงวนสิทธ์ิกรณีที่จำนวนผู้เข้าอบรมไม่ถึงตามที่กำหนด หรืออาจคนืค่าลงทะเบียนให้แกผู่้เข้าอบรมในกรณีที่ไม่สามารถ

จัดฝึกอบรมได้ โดยกรณผีู้เข้าอบรมมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนดผู้จดัอบรมจะแจ้งใหผู้้สมคัรเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า  

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

1. ผู้ร่วมอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
2. ผู้ร่วมอบรมจะต้องผ่านการทดสอบประเมินความรู้หลังการอบรม (Post-Test) ด้วยเกณฑ์ไม่น้อยว่า

ร้อยละ 75  
3. ผู้ร่วมอบรมจะต้องนำเสนอผลงานในวันสุดท้ายของการอบรม (ตามตารางอบรม) 

 
รายช่ือผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง 
อีเมล์ waraporn.jir@dpu.ac.th 
 
คุณวุฒิ 

- ปริญญาเอก: Computer Science, City University, London, UK 

- ปริญญาโท: สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

- ปริญญาตรี: สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คุณสมบัติ 
- ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 

mailto:waraporn.jir@dpu.ac.th
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- ประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

- ความรู้และประสบการณ์ในการวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อหน่วยงานและองค์กร 

- ความเชื่ยวชาญด้านกระบวนการซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC29110, ISO/IEC330xx 

Assessor) 

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวลัย์ อินทร์ชำนาญ 
อีเมล์ wilawan.inn@dpu.ac.th 
คุณวุฒิ 
- ปริญญาเอก: Doctor of Information Technology (Games Design and Development) 

Queensland University of Technology, Australia 

- ปริญญาโท: Master of Business Administration (e-Commerce), Queensland University of 

Technology, Australia  

- ปริญญาโท: Master of Science in Information Technology for Business, Chulalongkorn 

University 

- ปริญญาตรี: Bachelor of Science in Statistics, Thammasat University  

คุณสมบัติ 
- ให้คำปรึกษา วางแผน และพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจและพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐ 

- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 

- ออกแบบแอบพลิเคชันเกมทางด้านสุขภาพ 

- ออกแบบเกมทางด้านสุขภาพและการศึกษา 

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ อ่ิมสมบัติ 
อีเมล์ aurawan.imsombut@gmail.com 
คุณวุฒิ 
- ปริญญาเอก: สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท: สาขาการจัดการะบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี: สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คุณสมบัติ 

mailto:wilawan.inn@dpu.ac.th
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- ให้คำปรึกษา วางแผน วิเคราะห์ และพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน 

- จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร 

- ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรเพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล 

 
สถานที่ฝึกอบรม 

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
อาคาร 6 ชั้น 12  
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
 

 
ภาพที ่3 แผนที่เดินทางมามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
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ภาพที ่4 แผนที่ภายในมหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 

 
สอบถามรายละเอียด 

หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

นายธนกฤต ไชยวาลย์ 

โทรศัพท์: 02-954-7300 ต่อ 243, 714, 252  

อีเมล์: tanakrit.cha@dpu.ac.th 
 

นายทิรทร นรนวล 

DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 209, 083-457-1979 

tirathorn.nor@dpu.ac.th 

ดำเนินการฝึกอบรมโดย 

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

อาคาร 6 ชั้น 12  

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210 

อีเมล: ant@dpu.ac.th  

โทรศัพท์: 02-954-7300 ต่อ 243, 714, 252 

mailto:tanakrit.cha@dpu.ac.th
mailto:tirathorn.nor@dpu.ac.th

