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จัดโดย  

 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

การปรับเปลี่ยนองคกรภาครัฐสูดิจิทลัดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Government Digital Transformation by Design Thinking) 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 1 

สารบัญ 

 

  หนาที่ 

 หลักการและเหตุผล 2 

 วัตถุประสงค 3 

 รูปแบบการฝกอบรม 3 

 ระยะเวลาการฝกอบรม 3 

 ตารางการฝกอบรม 4 

 คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 5 

 เงื่อนไขการผานการฝกอบรม 5 

 สถานที่ฝกอบรม 6 

 สอบถามรายละเอียด 6 

 ดำเนินการฝกอบรมโดย 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร การปรับเปลี่ยนองคกรภาครัฐสูดิจิทัลดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Government Digital Transformation by Design Thinking) 

จัดโดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

หลักการและเหตุผล 

  

การเปลี ่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนี้ ทำใหการกำหนดนโยบาย ขับเคลื ่อนนโยบาย รวมถึงการบูรณาการ

ระหวางหนวยงานภาครัฐมีความจำเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หลักสูตรนี้จะทำใหผูเขาอบรมไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลที่สงผลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

หนวยงาน ผานกระบวนการคดิ วิสัยทัศน นโยบายและการสรางความเชื่อมั่น ผลกระทบของเทคโนโลยีในปจจุบัน 

(Disruptive Technology) และแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัล (Technological Trends) อีกทั้งกรอบการ

เปลี่ยนผานเขาสูยุคดิจิทัล โดยใชแนวทางการสรางองคกรแหงนวัตกรรมดวย Design Thinking เพื่อสรางความ

เขาใจเรื่องการออกแบบโดยมีลูกคา (ประชาชน หรือ เพื่อนรวมงาน) เปนจุดศูนยกลาง การสรางและระบุคุณคา

ของการใหบริการ การแกไขปญหาการใหบริการและขบวนการตาง ๆ โดยผานการเรียนรูกระบวนการ Design 

Thinking ทั้ง 5 ขั้นตอน เพ่ือการประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนองคกรสูองคกรดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัลตอไป  

กรอบการเรียนรูของหลักสูตรจะทำใหผูเขาอบรบไดเรียนรูวิธีการที่จะเปลี่ยนจากรูปแบบรัฐบาลในแบบ

ดั้งเดิมสู การเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยไดเรียนรูผานกระบวนการหลักนั่นคือกระบวนการออกแบบหรือ Design 

Thinking Method ที ่เปนกระบวนการคิดโดยเอาผูใชเปนศูนยกลางโดยมี Technology ตางๆ เขามาเปนตัว

ขับเคลื่อน (Disruptive Technology) โดยคำนึงถึงการสงเสริมการเปลี่ยนผานเขาสูยุคดิจิทัลที่ทำใหสามารถชวย

สรางสรรคคณุคาใหม ๆ ที่สะดวก รวดเร็ว และเขาถึงผูบริโภคหรือประชาชนไดงายข้ึนนั่นเอง 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อเสริมสรางความรู ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงคใหแกขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐใหปฏิบัติงานในบทบาท หนาที่ และภารกิจที่รับผิดชอบในองคกรที่กำลังเปลี่ยนผานเขาสู



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

ยุคไทยแลนด 4.0  ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเปนกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจของสวน

ราชการและการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลได  

2. เพื่อใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความเขาใจ ในการเปลี่ยนผานเขาสูยุคดิจิทัลโดยเนนย้ำ

ในเรื่องของการแกปญหาดวยกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ การเอาลูกคาเปนศูนยกลาง ปรับปรุง

ขบวนการ และพัฒนาการใหบริการใหม เพื่อนำไปปรับใชกับองคกรเพื่อทำใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของ  

3. เพ่ือสรางเครือขายการทำงานใหกับขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับจากสวนราชการตาง ๆ 

 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธี ได้แก่ การบรรยาย การระดมสมอง การ

อภิปราย การฝึกปฏิบติัการ และ การนาํเสนอ ซึงการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดงักล่าวขา้งตน้จะทาํให้

ผูเ้รียนมีกระบวนการเรียนรู ้และเกิดความคิด และสามารถวิเคราะห ์ซงึจะสามารถทาํใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์

ของหลกัสตูรทีไดก้าํหนดไว ้

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การจดัอบรมจํานวน 3 รุ่น รุ่นละไม่เกนิ 30 คน จํานวน 3 วนั (วนัละ 6 ชวัโมง รวม 18 ชวัโมง) 

รุ่น 1 อบรมระหว่างวนัท ี20 - 22 มถุินายน 2565*  

รุ่น 2 อบรมระหว่างวนัท ี  5  - 7 กนัยายน  2565*  

รุ่น 3 อบรมระหว่างวนัท ี  7  - 9 พฤศจกิายน 2565*  
* วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ตารางการฝกอบรม 

 รายชือวิทยากรในการอบรม 
1. ดร.ชนะกัญจน ศรีรัตนบัลล 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันที่ 1 

09:00-12:00  

 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงสูการ

เปนรัฐบาลดิจิทัล  

 

 การเปลีย่นแปลงจากเทคโนโลยีดจิิทัลสงผลตอองคกรภาครัฐ

อยางไร 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 4 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 

กระบวนการของการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking 

Framework)  

 

 รัฐบาลดิจิทัลของประเทศตางๆ 

 

 ทำไมการคิดเชิงออกแบบถึงจำเปนตอการเตรียมพรอมของบุคล

กรที่จะเขาสูการเปนรัฐบาลดิจิทลั 

13:00-16:00  

 

ขั้นตอนที1่ E-stage การการ

เขาใจปญหาและเขาถึงความ

ตองการของผูรับบริการ/

หัวหนา/เพื่อนรวมงาน/กรมกอง

ที่ประสานงาน/ประชาชน 

(Empathize) 

 การคนหาความตองการและปญหา 

 การคนหาความตองการและปญหาที่แทจริงของผูรับบริการ/

หัวหนา/เพ่ือนรวมงาน/กรมกองท่ีประสานงาน/ประชาชน ผาน

เครื่องมือ Customer Journey Map 

 กระบวนการของการคดิเชิงออกแบบ-การเขาถึงความตองการ

และปญหาผูรบับริการ/หัวหนา/เพ่ือนรวมงาน/กรมกองท่ี

ประสานงาน/ประชาชน (Empathize) 

 ทำความเขาใจความตองการของผูรับบริการ/หัวหนา/เพ่ือน

รวมงาน/กรมกองท่ีประสานงาน/ประชาชน (Customer 

Centric) 

 วันที่ 2 

09:00-12:00  

 

ชั้นตอนที ่2 D-Stage 

กระบวนการของการคิดเชิง

ออกแบบ-การระบุตองการของ

ผูรับบริการ/หัวหนา/เพื่อน

รวมงาน/กรมกองท่ีประสานงาน/

ประชาชน (Define) ในรูปแบบ 

Problem-Solution Fits 

ขั้นตอนที ่3 I-Stage การสราง

แนวคิดท่ีหลากหลายเพื่อสราง

ทางเลือกของแนวคิดใหมากที่สุด

ในบริบท (Value map) 

 การสรางแรงดึงดูดของแนวคิดจากความตองการลูกคา Value 

Proposition Canvas  

 การตั ้งโจทยท ี ่ถ ูกต องและทาทายตอการสรางนว ัตกรรม 

(Customer) 

 การสรางคุณคาจากปญหาและความเจ็บปวดของผูบริโภค 

 

13:00-16:00  

 

ขั้นตอนที่ 4 P-Stage การทําการ

ทดลองเพื่อปรับปรุง

แนวความคิด ในบริบททดลอง

ขนาดเล็ก  

 การรางแผน Service Blue Print 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

ขั้นตอนที่ 5 T-Stage การ

ทดสอบแนวความคิดในบริบท

ขนาดใหญขึ้น 

 วันที่ 3 

09:00-12:00  

 

แนวคิดการวางแผนธุรกิจ 

Business Model Canvas 

(BMC) 

 9 ปจจัยหลักในการวางแผนธุรกิจเพ่ือความสำเร็จ ครอบคลุมใน

สวนของผลิตภัณฑและการใหบริการ ผูรับบริการ/หัวหนา/เพ่ือน

รวมงาน/กรมกองท่ีประสานงาน/ประชาชน และกลุมเปาหมาย 

งานหลังบาน และ รายรับรายจาย 

13:00-16:00  

 

การใหขอเสนอแนะและการ

นำเสนอผลงาน  (Coaching & 

Pitching)   จากกระบวนการ

ทำ Canvas 

 การนำผลงานใหผูทรงคณุวุฒใิหขอเสนอแนะ (Coaching) 

 กระบวนการปรับผลงานตามขอเสนอแนะ 

 การนำเสนอผลงาน (Pitching) 

 

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

- คาลงทะเบียนฝกอบรมแบบ Onsite ทานละ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) ทั้งนี้ คาลงทะเบียน

ขางตน รวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 

- คาลงทะเบียนฝกอบรมแบบ Online (ถามี) ทานละ 9,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)  

หมายเหตุ กรณีผูเขาอบรมมีจำนวนไมถึงตามท่ีกำหนดผูจัดอบรมจะแจงใหผูสมัครเขารวมอบรมทราบลวงหนา 

 

เงื่อนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร  

 ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม (Pre-Test) 

 ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผานไม

นอยกวารอยละ 70 

 ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร 

 การนำเสนอการประยุกตองคความรู จากทฤษฎีที ่เร ียนไปใชในบริบทการทำงานและเพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององคกร 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 6 

สถานท่ีฝกอบรม 

 

ณ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

ทอียู ่: /  ถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงรชัดาภเิษก  

เขตดนิแดง กทม.   

โทรศพัท ์: +  ( )   ต่อ -  

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดที ่

ดร. ชนะกัญจน ศรีรัตนบัลล   โทรศัพท  0886506554 

 

ดำเนินการฝกอบรมโดย 

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

ทอียู ่: /  ถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กทม.   

โทร :    ต่อ -   

ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์: chanas26@gmail.com  

เวบ็ไซต ์: https://science.utcc.ac.th/ , http://www.utcc.ac.th/ditm 

 


