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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบกระบวนงานเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 
(Business Process Design for Digital Transformation) 

จัดโดย 
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
หลักการและเหตุผล 

ในปี 2565 ถือว่าเราอยู่ในยุคหลังโควิดแล้ว คาดว่ากระแส Digital Disruption จะรุนแรงขึ้น และ 
การท า Digital Transformation ของทุกองค์กรจะก้าวสู่ยุคที่ 2.0 เพราะเทคโนโลยีง่ายขึ้น เช่น การเข้ามาของ
ระบบเอไอ และคลาวด์คอมพิวติ้ง จะท าให้การพัฒนาระบบไอทีซึ่งแต่ก่อนอาจมีความซับซ้อน ต้องใช้นักไอทีเก่งๆ 
มาพัฒนา กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น จนใครก็เริ่มท าได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นเมื่อการพัฒนาระบบไอทีเป็นเรื่องง่าย องค์กร
ต่างๆ เริ่มน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น จนท าให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท าได้อย่างรวดเร็ว   
ในยุคของ Digital Transformation 2.0 เราจะเห็นองค์กรต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงหลัก 3 ด้านดังนี้ ด้านแรกคือ 
Distributed Enterprise ซึ่งองค์กรจากนี้ต่อไปจะท างานและให้บริการลูกค้าจากที่ไหน เวลาไหนก็ได้ ด้วยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลท าให้พนักงานสามารถท างานแบบผสมผสาน และท างานร่วมกันจากหลายแห่งได้ง่ายขึ้น   
ด้านที่สองคือ Total Experience เทคโนโลยีดิจิทัลจะท าให้ประสบการณ์ของทั้งลูกค้า พนักงาน และผู้ใช้
เปลี่ยนแปลงไป และมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม เหมือนที่ทุกวันนี้ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องไปสาขาธนาคาร 
ขณะเดียวกันข้อมูลต่างๆ ที่มีมากขึ้นก็ท าให้พนักงานสามารถให้บริการลูกค้าได้ตรงความต้องการมากขึ้น   
ด้านสุดท้ายคือ Digital Service Innovation จะเป็นการพัฒนานวัตกรรมด้านบริการดิจิทัลใหม่ๆ ที่องค์กรต่างๆ 
ส่งมอบให้กับลูกค้าได้มากขึ้น เช่นเดียวกับที่เราเห็นในเรื่องของการส่งอาหาร การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่พัฒนาได้ง่ายขึ้นก็อาจจะยิ่งท าให้เราเห็นนวัตกรรมเกิดมากขึ้นในยุคนี้ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือ
ยกระดับ ประสิทธิภาพการท างานรวมทั้งการให้บริการประชาชนกันอย่างกว้างขวาง อาจกล่าวได้ว่า ทักษะการใช้
เทคโนโลยี ดิจิทัลให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มและทุกระดับโดยความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นปัจจัย
ความรู้ที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพการท างานในยุคดิจิทัล เนื่องจากความรู้ในเรื่อง
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นั้น ช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐสามารถวิเคราะห์ออกแบบและตัดสินใจ 
บนพื้นฐานของข้อมูลจริง ลดการพึ่งความรู้สึกหรือข้อมูลปรุงแต่ง ปรับปรุงเปลี่ยงแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
สร้างความเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเอง 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนงานขององค์กรในปัจจุบันและสามารถ 

ออกแบบกระบวนงานที่คาดหวังส าหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบกระบวนงานเป้าหมายด้วยเครื่องมือต่างๆเพ่ือเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท าพิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint) เพ่ือพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล 
5. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท าแผนการด าเนินงาน (Roadmap) เพ่ือการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กร

ดิจิทัลได้ 
6. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมความรู้จากการอบรมและฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของ

หน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างเหมาะสม 
 

รูปแบบการฝึกอบรม 
 
การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธีโดยอบรมให้ความรู้แบบการบรรยาย (Lecture)   

และเน้นเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตนจะท าใหผู เรียน 
มีกระบวนการเรียนรู และเกิดทักษะจนสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ไดก าหนดไว้ 

 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 
การจัดอบรม :   ไมเกิน 30 คน จ านวน 11 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 66 ชั่วโมง) 
   อบรมช่วงที่ 1 ระหวางวันที่  3 – 7 ต.ค. พ.ศ. 2565 
   อบรมช่วงที่ 2 ระหวางวันที่ 10-15 ต.ค. พ.ศ. 2565 
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ตารางการฝึกอบรม 
รายช่ือวิทยากรในการอบรม 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตตินุช วัฒนะ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอกหญิง ดร.วชิรา พันธุ์ไพโรจน์ 
 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
วันที่ 1  

09:00 -12:.00 Digital Transformation: 
พลิกโฉมองค์กรด้วย
แนวคิดดิจิทัล 

▪  

▪ Digital Transformation คืออะไร ส าคัญอย่างไร 
▪ รูปแบบของการทรานส์ฟอร์ม Incremental Growth, 

Exponential Growth, Disruptive Growth 
▪ แนวคิดในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
▪ ตัวอย่างความส าเร็จขององค์กร ใน Digital 

Transformation 
13:00 – 16:00 Digital Mindset: การ

เปลี่ยนแนวคิดเพื่อองค์กร
ในยุคดิจิทัล 

▪ Disruptive Technology  แนวโน้มของเทคโนโลยีและ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 

▪ Innovative and Adaptive การเรียนรู้นวัตกรรมและ
การปรับตัว 

▪ การปรับมุมมอง ทัศนคติ การยอมรับกับความ
เปลี่ยนแปลงกับยุคดิจิทัล 

▪ Digital Leadership การพัฒนาความเป็นผู้น าด้าน
ดิจิทัลในตัวของแต่ละบุคคล 

▪ การวิเคราะห์ Gap Analysis 
 

วันที่ 2 
09:00 -12:.00 Design Thinking for 

Innovation: การกระตุ้น
ให้เกิดกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบอย่างมีนวัตกรรม 

▪ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking 
Process) เครื่องมือส าคัญของการสร้างความส าเร็จ 
ให้องค์กร 

▪ Design Thinking Process ความส าคัญกับองค์กร 
ในยุคปัจจุบัน 

▪ กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking 
Process) การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและเส้นทาง
ผู้รับบริการ 

▪ โมเดลเพชรคู่ (Double Diamond) กระบวนการของ
การคิดเชิงออกแบบที่น ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม  
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

▪ ฝึกปฏิบัติ การสร้างกรอบความคิดด้วย Design 
Thinking 

▪ ฝึกปฏิบัติ Idea Generation Tools: Brainstorming 
13:00 – 16:00 Service Design 

Thinking: ออกแบบ
กระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ และ 
Workshop 

▪ Service Design Thinking Process  
▪ Service Blueprint เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 
▪ การออกแบบกระบวนงานเพื่อการปรับเปลี่ยนไป 

สู่องค์กรดิจิทัล  
▪ ฝึกปฏิบัติ Service Design Thinking Process  

วันที่ 3 
09:00 -12:.00 Digital Transformation 

Compass 
▪ Digital Transformation Compass: เข็มทิศทรานส์

ฟอร์มองค์กรจากหลักการและกระบวนการท าสู่การ 
ลงมือเปลี่ยนธุรกิจจริง  

▪ Digital Transformation Road Map Model 
▪ Swim Lane diagram 

13:00 – 16:00 Digital Transformation 
Canvas: โมเดลทรานส์
ฟอร์มองค์กรเพื่อสร้างการ
เติบโตครั้งใหม่ 

▪ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลต่อการออกแบบ
กระบวนการอย่างไร 

▪ ทรานส์ฟอร์มองค์กรด้วย Digital Transformation 
Canvas (DXC)  

▪ Workshop : Digital Transformation Canvas (DXC) 
 

วันที่ 4 
09:00 -12:.00 Business Model 

Innovation (BMI) 
▪ แนวคิดระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่  
▪ แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่  
▪ แนวคิดและความส าคัญของโมเดลธุรกิจ 
▪ โมเดลธุรกิจและแนวทางการสร้างโมเดลธุรกิจที่ 

ประสบความส าเร็จ 
▪ การออกแบบและสร้างโมเดลธุรกิจด้วย BMC  

(Business Model Canvas) 
13:00 – 16:00 Business Model 

Innovation (BMI) 
▪ นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ  
▪ วิธีการออกแบบและสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ 
▪ การจัดท าคุณค่าส าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

และตัวอย่างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ 
▪ การทรานส์ฟอร์มองค์กรผ่าน BUSINESS MODEL 

INNOVATION 
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

▪ Workshop การวิเคราะห์การสร้างนวัตกรรมโมเดล
ธุรกิจ 

วันที่ 5 
09:00 -12:.00 Customer Centric : การ

ให้ความส าคัญกับลูกค้า  
 
 

▪ หลักการส าคัญในการสร้างคุณค่าให้สอดคล้องความ
ต้องการ (Value Proposition) 
- การส ารวจแนวความคิดเกี่ยวกับ คุณค่า (Value)  

ที่ลูกค้าต้องการ 
- ความหมายของ Customer Experience 
- ความหมายของ Customer Centric 
- ความหมายของ Customer Satisfaction 
- ความหมายของ Customer Engagement 
- องค์ประกอบส าคัญของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี 

▪ Workshop : การสร้างกรอบความคิดด้านคุณค่าบริการ 
(Service Mindset Value) 

13:00 – 16:00 Customer Centric :  ▪ การสร้างค่านิยมและพฤติกรรมเพ่ิมความพึงพอใจ 
ของลูกค้า 

▪ การสร้าง Customer Centric Mindset ในการ
ท างาน 

▪ ค่านิยม (Value) ส่วนตัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? 
▪ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนตัวกับค่านิยม

บริการ 
▪ การสร้างค่านิยมบริการให้กับทีมงาน 
▪ Workshop / กิจกรรม : การสร้างค่านิยมและ

พฤติกรรมเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า 
วันที่ 6 

09:00 -12:.00 Customer Centric 
Innovation 
 

▪ การเรียนรู้และเข้าใจเส้นทางของลูกค้า (Customer 
Journey) 

▪ การรับฟังและรวบรวมเสียงของลูกค้า (VOCM) 
▪ การค้นหา Customer Insight ด้วยวิธีการ Customer 

Journey Map, การสะกดรอยติดตามลูกค้า  
▪ การประยุกต์ใช้ Big Data, Customer Persona  
▪ การสังเคราะห์ VOC เพ่ือก าหนดเป็น Customer 

Knowledge ประกอบด้วย ความต้องการและความ
คาดหวัง 
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
13:00 – 16:00 Customer Centric 

Innovation 
 

▪ การน า VOC มาต่อยอดเพ่ือการจัดการนวัตกรรม 
(Innovation Management) 

▪ เครื่องมือการจัดการยุคใหม่ Design Thinking, 
Hackathon ที่ช่วยสร้างนวัตกรรม  

▪ การสร้างคุณค่า (Value Creation) 
▪ Value Proposition Design 
▪ การสร้างคุณค่าให้สอดคล้องความต้องการลูกค้าด้วย 

Design Thinking 
▪ Workshop: การเชื่อมโยงคุณค่ากับความต้องการ 
วันที่ 7 

09:00 -12:.00 สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture: 
EA) 

▪ EA Concept: alignment between the business 
and IT strategies  

▪ EA Framework: TOGAF, Zachman, FEA  
▪ EA Modelling: ArchiMate Modelling Language  
▪ EA Design/Implementation: Level for Business 

Processes 
13.00 – 16.00 สถาปัตยกรรมองค์กร 

(Enterprise Architecture: 
EA) 

▪ การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต 
- ด้านธุรกิจ (Business) 
- ด้านแอพพลิเคชั่น (Applications) 
- ด้านข้อมูล (Data) 
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
- ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) 

▪ Workshop: Case Study การจัดท า Digital Service 
Architecture 

วันที่ 8 
09:00 -12:.00 Data จุดเริ่มต้นของการท า 

Digital Transformation 
▪ การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
▪ ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล (ประเภทข้อมูล ชุดข้อมูล 

ฐานข้อมูล) 
▪ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการก ากับดูแลข้อมูล 
▪ แนวทางการจัดท าชั้นความลับข้อมูล(Data 

Classification)  
▪ แนวทางการจัดท าเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business 

Metadata)  
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

▪ แนวทางการจัดท าเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical 
Metadata)  

▪ การเรียนรู้เกี่ยวกับการจดัท าบัญชีข้อมูล (Data 
Catalog) 

13:00 – 16:00 Workshop ▪ การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
▪ การน าเสนอผลงาน  
วันที่ 9  

09:00 -12:.00 Data Driven 
Organization 

▪ Data Strategy 
▪ Data Driven Mindset หัวใจส าคัญของการสร้าง

ความเปลี่ยนแปลง  
▪ Data Transformation 
▪ กระบวนการท า Data Analytics  

13:00 – 16:00 Case study ▪ เส้นทางการ Transform ขององค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็น 
Data Driven Organization บริษัท ฟูจิตสึ  
(ประเทศไทย) จ ากัด  

วันที่ 10 
09:00 -16:.00 Leading Change: 

Leadership in Digital 
Transformation 

▪ Digital Transformation หนึ่งในพันธกิจที่ส าคัญ 
ของผู้บริหาร (CEO) ในยุคปจัจุบัน 

▪ การขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล : Digital 
Transformation 

▪ การบริหารองค์กรสมัยใหม่ : Conceptual 
Framework 

วันที่ 11 
09:00 -12:.00 วิเคราะห์ case study ▪ เปรียบเทียบกระบวนการปรับเปลี่ยนแต่ละองค์กร 

13:00 – 16:00 วิเคราะห์ case study ▪ เปรียบเทียบกระบวนการปรับเปลี่ยนแต่ละองค์กร 

หมายเหตุ : 
1. พักรับประทานอาหารว่าง ชว่งเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น. 
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
3. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 
     
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ  23,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  
ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนข้างต้นรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
หมายเหตุ : กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 
 
เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

 
1. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test) 
2. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่าน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

 
สถานที่ฝึกอบรม 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 
 

สอบถามรายละเอียด 
 
หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่   

ผศ.ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์  นมะหุต หมายเลขโทรศัพท์ 083 306 8080 
 
ด าเนินการฝึกอบรมโดย 

 

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ผู้ประสานงาน คุณอัญชิสา เงินจันทร์ และคุณอรชุน หวั่นอุทิศ เบอร์โทรศัพท ์0 5596 8675 

 

 

 

 


