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หนาที่ 2 

 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร DGA 701 

หลักสูตรการปรับเปล่ียนองคกรภาครัฐสูดิจิทัล 

ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

จัดโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักการและเหตุผล 

  

 เปนท่ีทราบกันดีวาภาครัฐนั้นมีความจําเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนองคกรเขาสูดิจิทัล เพ่ือใหเกิดการ

ใหบริการตอภาคประชาชนท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพข้ึน อยางไรก็ดีการปรับเปลี่ยนองคกรท่ีขับเคลื่อน

โดยเทคโนโลยีเพียงอยางเดียวนั้นอาจไมกอใหเกิดประสิทธิภาพเทาท่ีควร เพราะสิ่งสําคัญท่ีสุดของการใหบริการ

คือการใหบริการมนุษย ดังนั้นองคกรใดๆก็ตามท่ีกําลังจะปรับเปลี่ยนองคกรสูดิจิทัลนั้นยอมตองเขาใจวิธีการในการ

ผสมผสานเทคโนโลยีตางๆพรอมกับความเขาใจมนุษย  

 จึงเปนท่ีมาของการออกแบบหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองคกรภาครัฐสูดิจิทัลดวยกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ” ท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับแนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสงผลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

หนวยงาน ผานกระบวนคิด วิสัยทัศน นโยบายและการสรางความเชื่อม่ัน ผลกระทบของเทคโนโลยีในปจจุบัน 

(Disruptive Technology) และแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนในโลกยุคดิจิทัล (Technological Trends) โดยใชแนว

ทางการสรางองคกรแหงนวัตกรรมดวย Design Thinking เพ่ือสรางความเขาใจเรื่องการออกแบบโดยมีลูกคา 

(ประชาชน หรือ เพ่ือนรวมงาน) เปนจุดศูนยกลาง การสรางและระบุคุณคาของการใหบริการ การแกไขปญหาการ

ใหบริการและขบวนการตาง ๆ โดยผานการเรียนรูกระบวนการ Design Thinking ท้ัง 5 ข้ันตอน เพ่ือการ

ประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนองคกรสูองคกรดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัลตอไป 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

 
 

ภาพดานบนแสดงถึงกรอบการเรียนรูของหลักสูตรท่ีไดรับการออกแบบ จากภาพขางตนนั้น ผูเรียนจะได

เรียนรูวิธีการท่ีจะเปลี่ยนจากรูปแบบรัฐบาลในแบบดั้งเดิมสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยไดเรียนรูผานกระบวนการ

หลักนั่นคือกระบวนการออกแบบหรือ Design Thinking Method ท่ีเปนกระบวนการคิดโดยเอาผูใช เปน

ศูนยกลางโดยมี Technology ตางๆ เขามาเปนตัวขับเคลื่อน (Disruptive Technology) ท่ีทําใหสามารถชวย

สรางสรรคคุณคาใหม ๆ ท่ีสะดวก รวดเร็ว และเขาถึงผูบริโภคหรือประชาชนไดงายข้ึนนั่นเอง 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือเสริมสรางความรู ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงคใหแกขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐใหปฏิบัติงานในบทบาท หนาท่ี และภารกิจท่ีรับผิดชอบในองคกรท่ีกําลังเปลี่ยนผานเขาสู

ยุคไทยแลนด 4.0 ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเปนกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจของสวน

ราชการและการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลได 

2. เพ่ือใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาใจ โดยเนนย้ําในเรื่องของการแกปญหาดวย

กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ การเอาลูกคาเปนศูนยกลาง ปรับปรุงขบวนการ และพัฒนาการ

ใหบริการใหม เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

เครือขายการทํางานใหกับขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ีเก่ียวของกับจากสวนราชการตาง ๆ 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 4 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก การบรรยาย การอภิปราย การฝกปฏิบัติการ และ

การใหผูเขาอบรมไดนําเสนอ ซ่ึงการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตนจะทําใหผูเรียนมีกระบวนการ

เรียนรู และเกิดความคิด และสามารถวิเคราะห ซ่ึงจะสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีได

กําหนดไว  

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การจัดอบรมจํานวน 1 รุน รุนละไมเกิน 30 คน จํานวน 3 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชัว่โมง)  

อบรมระหวา่งวนัท่ี 18-20  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร 

อ.ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

9.00 – 12.00 กระบวนการเปลี่ยนแปลงสูการ

เปนรัฐบาลดิจิทัล  

 

 การเปลีย่นแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทลัสง่ผลตอ่องคก์ร

ภาครฐัอยา่งไร 

 รฐับาลดิจิทลัของประเทศตา่งๆ  

13.00 – 16.00 กระบวนการของการคดิเชิง

ออกแบบ (Design Thinking 

Framework) และ การเริ่มตน 

กระบวนการคดิเชิงการออกแบบ 

ในการทําความเขาใจและระบุ 

ปญหาและความตองการของ

ผูใชงานและผูเก่ียวของ (E, D 

Stage) 

 

 

 ทําความเขาใจกับกระบวนการคดิเชิงการออกแบบท้ัง 5 

ข้ันตอน (Empathize, Define, Ideate, Prototype และ 

Test)  

 ข้ันตอนท่ี1 E-stage การการเขาใจปญหาและเขาถึงความ

ตองการของผูรับบริการ/หัวหนา/เพ่ือนรวมงาน/กรมกอง ท่ี

ประสานงาน/ประชาชน (Empathize)  

 ข้ันตอนท่ี 2 D-stage 2 -การระบุตองการของผูรับบริการ/

หัวหนา/เพ่ือนรวมงาน/กรมกองท่ีประสานงาน/ประชาชน 

(Define) ในรูปแบบ Problem-Solution Fits 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 - การสรางแรงดึงดูดของแนวคิดจากความตองการลูกคา 

Value Proposition Canvas 

 - การตั้งโจทยท่ีถูกตองและทาทายตอการสรางนวัตกรรม 

(Customer) 

 วันท่ี 2 

9.00 – 12.00 กระบวนการคดิเชิงออกแบบ  

I-Stage  

 การสรา้งแนวคิดท่ีหลากหลายเพ่ือสรา้งทางเลือกของ

แนวคดิใหม้ากท่ีสดุในบรบิท (Value map) 

 เทคนิคความคิดสรางสรรคในการสรางแนวคิดตางๆ  

13.00 – 16.00 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ  

P-Stage และ T-Stage  

 การทาํการทดลองเพ่ือปรบัปรุงแนวความคิด ในบรบิท

ทดลองขนาดเลก็ 

 เรยีนรูเ้ครือ่งมือและวิธีการตา่งๆในการสรา้ง MVP 

(Minimum Viable Products)  

 แนวความคิด Feedback Loop ในการนาํผลลพัธจ์ากการ

ทดลองและทดสอบมาใชเ้พ่ือพฒันาปรบัปรุง

แนวความคิดตอ่ยอด 

วันท่ี 3 

9.00 – 12.00 แนวคิดการวางแผนธุรกิจ 

Business Model Canvas 

(BMC) 

 

 เรียนรูอ้งคป์ระกอบของ BMC ซึ่งเป็น 9 ปัจจยัหลกัในการ

วางแผนธุรกิจเพ่ือความสาํเร็จ ครอบคลุมในส่วนของ

ผลิตภัณฑแ์ละการใหบ้ริการ ผูร้บับริการ/หัวหนา้/เพ่ือน

ร่วมงาน/กรมกอง ท่ีประสานงาน/ประชาชน และ

กลุม่เปา้หมาย งานหลงับา้น และ รายรบัรายจ่าย 

13.00 – 16.00 การใหขอเสนอแนะและการ

นําเสนอผลงาน (Coaching & 

Pitching) จากกระบวนการทํา 

Canvas  

 

 

 

  การนําผลงานใหผูทรงคณุวุฒิใหขอเสนอแนะ (Coaching) 
 กระบวนการปรบัผลงานตามขอ้เสนอแนะ 

 การนาํเสนอผลงาน (Pitching)  

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

    คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  10,700 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

***** หมายเหตุ: คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 6 

 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

4.1 ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม (Pre-Test) 

4.2 ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการ

ผานไมนอยกวารอยละ 70 

4.3 ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอด

หลักสูตร 

4.4 เขารวมการนําเสนอการประยุกตองคความรูจากทฤษฎีท่ีเรียนไปใชในบริบทการทํางานและเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร 

 

สถานท่ีฝกอบรม 

ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น 

ท่ีอยู : 54/7 ถ. แจงวัฒนะ แขวง ทุงสองหอง  

เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 7 

 

สอบถามรายละเอียด 

 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดท่ี ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ 

หมายเลขโทรศัพท 0896666321 Email: triyuth.pro@mahidol.ac.th Line ID: triyuth 

ดําเนินการฝกอบรมโดย 

 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  

69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400 

 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาลงทะเบียนการฝกอบรมไมวากรณีใดๆ ยกเวนกรณีมีเหตุสุดวิสัย

ไมสามารถจัดฝกอบรมได 
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