
หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบและการออกแบบบริการ หลกัสูตรสร5างผู5ฝ8กสอนให5แก;หน;วยงานรัฐ 

(The Digital Transformation and Service Design Thinking Workshop – Train the Trainer) 

1. หลักการและเหตุผล 

การปรับเปลี่ยนสู/การเป0นองค4กรดิจิทัล (Digital Transformation) นั้น จะตLองพิจารณาถึง 5 

องค4ประกอบสำคัญ ตาม Digital Transformation Reference Model ซึ่งประกอบดLวย 1) Vision Mission 2) 

Business Services และ Business Objectives Digital 3) Organization Business Process as a Service 4) Digital 

Initiatives และ 5) Digital Platform อีกทั้งตLองเริ่มตLนทำความเขLาใจกับวิสัยทัศน4ของงานหรอืองค4กรเสยีก/อน 

การปรับเปลี่ยนในส/วนอื่น ๆ จึงจะตามมาเพื่อนำไปสู/เปsาหมาย หรือ “วิสัยทัศน4” น่ันเอง โดยสิ่งสำคัญที่สุดใน

การปรับเปลีย่นเป0นองค4การดิจิทลั กคื็อ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน และเปลี่ยนวิธีการใหLบรกิาร

ประชาชน ไม/ไดLมุ/งเนLนเพียงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขLามาใส/ในองค4กรเท/านั้น หากแต/มุ/งเนLนเปsาหมายที่ว/า 

“ผูLรับบริการจะตLองไดLรับประโยชน4” 

 

เครื ่องมือที่เป0นที ่ยอมรับและสามารถสอดประสานกับการปรับเปลี่ยนเป0นองค4กรดิจิทัลในดLาน 

การออกแบบบริการใหLตรงกับความตLองการของผูLรับบริการหรือลูกคLาไดLเป0นอย/างดี ก็คือ “การคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design)” ซึ่งใหLความสำคัญกับประสบการณ4และประโยชน4

ของผู Lร ับบริการหรือผู LใชLงาน (Customer Experience) เป 0นหลัก หากผู LออกแบบบริการหรือเจLาหนLาที่ 

ที่รับผิดชอบบริการนั้น ๆ  ไดLรับประสบการณ4ในการสรLางสรรค4งานโดยคิดและสมมติตัวเองใหLเขLาไปอยู/ในโลก 

ของผูLร ับบริการ และปรับมุมมองการใหLบริการหรืองานของภาครัฐใหLเป0นสินคLา เพื ่อออกแบบบริการที่มี

ความสำคัญในการขับเคลื ่อนองค4กรตามเปsาหมายที ่ตั ้งไวL และเป0นบริการที ่มีความเป0นพลวัตรสามารถ



ปรับเปลี่ยนใหLยืดหยุ/นไดLตามสถานการณ4ที ่เปลี ่ยนแปลงไป และนั ่นย/อมนำมาซึ ่งการเปลี่ยนแปลงที่เป0น

ประโยชน4ต/อทั้งองค4กรและผูLรับบริการ 

 
การออกแบบ (Design) คือ ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ4หรือสภาพแวดลLอมใน

ป�จจุบันใหLเป0นไปตามที่เราคาดหวังไวLในอนาคตเป0นการออกแบบประสบการณ4แบบใหม/ หรือช/วยแกLป�ญหาและ

เพิ่มโอกาสต/าง ๆ อีกมากมายใหLกับโลกใบน้ี ดังนั้น การออกแบบ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่ทำใหLเกิดความ

สะดวกสบายมากย่ิงข้ึน  

การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking ก็คือ การนำศาสตร4การคิดของนักออกแบบ มาปรับและ

ประยุกต4ใชLเขLากับลักษณะธุรกิจขององค4กรน้ัน ๆ  เพื่อสรLางสรรค4แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย4กับองค4กรและ

ผูLใชLบริการ โดยมีข้ันตอนดังต/อไปน้ี 

Empathize : การทำความเขLาใจต/อกลุ /มเป sาหมาย เช/น การสัมภาษณ4 ส ุ /มตัวอย/าง  

การสังเกต หรือ จำลองสถานการณ4 

Define : ตีความหมายของป�ญหาที่เกิดข้ึน 

Ideate : การรวบรวมมุมมองและใชLความคิดสรLางสรรค4เพื่อหาแนวทางในการแกLไขป�ญหา

น้ันอย/างไม/มีกรอบจำกัด (หมายเหตุ: รวบรวมความคิด ไม/ใช/การวิพากษ4ความคิด) 

Prototype : จำลองสถานกาณ4ของแนวทางการแก Lไขป�ญหานั ้นข ึ ้นมา เพ ื ่อสร Lาง

ประสบการณ4จากการเรียนรูLจริง 

Test : การทดสอบกับกลุ/มเปsาหมาย เพื่อรวบรวม Feedback และขLอเสนอแนะ เพื่อพัฒนา

แนวทางต/อไป 



2. วัตถุประสงคd 

  2.1 เพื ่อใหLเกิดการเรียนรู LและเขLาใจแนวคิดและกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการ

ออกแบบบริการซึ่งเช่ือมโยงกับการปฏิบัติเพื่อไปสู/การปรับเปลี่ยนเป0นองค4กรดิจิทัลไดLอย/างเป0นรูปธรรม 

  2.2 เพื่อใหLสามารถนำเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบและการออกแบบบริการมาประยุกต4ใชLใน

งานเพื่อใหLเกิดแนวคิดใหม/ ๆ และนำไปสู/การสรLางตัวแบบ (Prototype) นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน/บริการที่

ตรงตามความตLองการของผูLรับบริการต/อไป 

  2.3 เพื ่ออบรมทักษะการเป0นวิทยากรตัวคูณ (Facilitator) อ ันจะนำไปสู /การออกแบบ  

การวางแผนการอบรม Design Thinking/Service Design และการกระจายความรู Lภาคปฏิบัติไปสู/งานภาครัฐ

ต/อไป 

3. โครงสร5างหลักสูตร 

ประกอบดLวยเน้ือหา 4 ส/วนหลัก ดังน้ี 

 
 

เนื ้อหาส;วนที่ 1 Introduction to Vision Builder Workshop and Business Service Workshop 

เน้ือหาในส/วนน้ี เนLนการทำความเขLาใจกับการปรับเปลี่ยนเป0นรัฐบาลดิจิทลั การกำหนดเปsาหมายและบทบาท

ของผู LเขLารับการฝ�กอบรมว/าช้ินงานที ่จะดำเนินการปรับเปลี ่ยนสู/การเป0นองค4กรดิจิทัลนั ้นมีคุณค/าหรือ

ความหมายต/อระบบนิเวศน4ของพวกเขาอย/างไร อะไรคือบริการที่เป0นตัวแทนของความหมายน้ันที่จะส/งมอบ

ใหLผูLรับบริการ/ต/อสังคม/ต/อประเทศ โดยมี Diagram ที่ช่ือว/า “Vision Builder”ช/วยในการวิเคราะห4ขLอมูลอย/าง

เป0น Matrix เพื่อใชLในการกำหนด Position ว/าอะไรคือ “แก/นของงาน” ที่เป0น “ตัวเรา” และรอบ ๆ ตัวเรา คือ 

“ระบบนิเวศน4ใหม/” ของเราซึ่งจะระบุว/าเราจะตLองเกี่ยวโยงกับใคร เรามีความหมายอะไร เพื่อใหLสามารถหา 



“สมดุลของตัวเองไดL” และใหLเห็นตัวเองในอนาคตว/าจะเป0นอย/างไรในอนาคต 2-3 ป�ขLางหนLา เพื่อระบุว/าเรา

ควรทำอะไร หรือเราอยากจะไปอยู/ตรงไหนในใจของลูกคLาหรือผูLรับบริการในแบบไหน  

 

จากนั้นนำขLอมูลจาก “Vision Builder” ที่ทำไวLมาระดมความคิดเพื ่อที่จะเกิดเป0น “Service Worksheet” คือ

บริการต/าง ๆ ที่เราคิดข้ึนเพื่อสนับสนุนใหLวิสัยทัศน4ของเราประสบผลสำเร็จ 

 

เนื้อหาส;วนที่ 2 Service Design เนื้อหาในส/วนน้ีเชื่อมโยงกับเนื้อหาส/วนที่ 1 โดยเป0นการ

นำเอา “Service Worksheet” มาเพิ่มเติมรายเอียด โดยใชLวิธีการต/าง ๆ เพื่อใหLไดLมาซึ่งรายละเอียดของบริการ

ใหม/ ๆ  อาทิ Service Design Research, Service Ecosystem, Persona, Flow of Service และ Customer 

Journey เพื่อทำความเขLาใจลูกคLาหรือผูLรับบริการทั้งในดLานความรูLสึก บุคลิก (Character) วิธีที่มารับบริการ 

และความสะดวกสบายที่ไดLรับจากบริการ เพราะเป0นเรื่องจำเป0นอย/างย่ิงที่ผูLออกแบบบริการจะตLองมีขLอมูลที่

ถูกตLองลึกซึ้งมากเพียงพอที่จะนำมาออกแบบบริการเพื่อตอบสนองความตLองการของผูLรับบริการที่ลงลึกถึง
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ความรูLสึก ประสบการณ4ตลอดกระบวนการที่ไดLรับบริการ เพื่อใหLเกิดเป0นบริการที่สะดวกสบายและโดนใจ

ผูLรับบริการที่สุด ซึ่งตLองอาศัยวิธีการในการเก็บขLอมูลที่หลากหลายเพื่อใหLไดLมาซึ่งความตLองการที่แทLจริงที่จะ

ถูกนำมาใชLในการออกแบบบริการใหLตรงกับความตLองการน้ัน 

เน ื ้อหาส ;วนที ่  3 Idea Generation, Evaluation, Prototyping and Testing เป 0นการ

เพิ่มเติมวิธีการในการคิดสรLางสรรค4เพื ่อใหLมีทางเลือกจำนวนมากขึ้น แลLวจึงนำความคิดต/าง ๆ เหล/าน้ัน 

มาตกผลึกความคิดและประเมินความเป0นไปไดLว/าบริการอันไหนกนัแน/ที่จะเป0น “เรือธง” ทีจ่ะนำไปดำเนินการ 

เนื ้อหาส;วนที ่ 4 Service Catalog and Enterprise Blue Print เป 0นการนำเอาบริการ

ทั้งหลาย (Service Catalog) จากเนื้อหาในส/วนที่ 3 มาทำ Business Model ของแต/ละกลุ/ม เปรียบเสมือน

การเป0น Start up ขององค4กร เป0นหน/วยที ่จะตLองมีองคาพยพต/าง ๆ ที ่จะทำใหLเกิดเป0นบริการที ่เป0น 

Platform คือ มองทุกกระบวนงานอย/างเป0นภาพรวมมิใช/เพียงแค/งานใดงานหน่ึงเท/าน้ัน มีความเป0นมืออาชีพ

ที่ทุกคนในองค4กรมองงานขององค4กรร/วมกันอย/างเขLาใจโดยไม/ไดLจำกัดอยู/แค/งานของตนเองเท/าน้ัน โดยบริการ

ต/าง ๆ จะถูกนำมาวางไวLใน “Enterprise Blue Print” เพื่อใหLทุกส/วนงานมองเห็นภาพองค4กรที่จะเป0นองค4กร

ดิจิทัลในภาพเดียวกัน 

 
 

4. ความสอดคล5องของเน้ือหาในหลักสูตรและทักษะตาม ว6/2561 

หน;วยความสามารถซึ่งสอดคล5อง 

DTR100 - 300 

DL100 - 300 

DS100 - 700  

DLit100 - 700  



หน;วยความสามารถซึ่งสอดคล5อง 

รวม 20 หน;วยความสามารถ 
 

ลำดับ กลุ;มทักษะ จำนวนหน;วย

ความสามารถ 

1 กลุ/มทักษะดLานความเขLาใจและใชLเทคโนโลยีดิจิทลั – (Digital Literacy Skill Set)* 7 

 2 กลุ/มทักษะดLานการควบคุมกำกับ และการปฏบิัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดLานดิจิทลั – 

(Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set)* 

6 

3 กลุ/มทักษะดLานเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อยกระดับศักยภาพองค4กร – (Digital Technology Skill Set)  7 

4 กลุ/มทักษะดLานการออกแบบกระบวนการและการใหLบรกิารดLวยระบบดิจิทลัเพื่อการพฒันาคุณภาพงานภาครัฐ – 

(Digital Process and Service Design Skill Set) 

7 

5 กลุ/มทักษะดLานการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ4 – (Project and Strategic Management Skill Set) 6 

6 กลุ/มทักษะดLานผูLนำดิจิทลั – (Digital Leadership Skill Set) 3 

7 กลุ/มทักษะดLานการขับเคลือ่นการเปลี่ยนแปลงดLานดจิิทัล – (Digital Transformation Skill Set) 3 

5. กระบวนการและวิธีการพัฒนา 

- Project Base Learning โดยมีหัวขLอในการเรียนรูLซึ่งไดLรบัมาจากรองเลขาธิการ ก.พ. ที่กำกบัดูแล 

ประกอบดLวยหัวขLอการเรียนรูL ดังน้ี (1) HRD 4.0 (2) การวางระบบมาตรฐานในการพัฒนาขLาราชการ

บรรจุใหม/ (3) การรณรงค4ใหLขLาราชการมีคุณธรรมจริยธรรม (4) การบริหารจัดการดLานการศึกษาของ

ผูLรบัทุนรฐับาล (5) การจัดสอบเพื่อวัดความรูLความสามารถทั่วไป และ (6) การบรหิารผลการ

ปฏิบัติงาน โดยหัวขLอที่กำหนดสามารถปรบัเปลี่ยนไดLตามความเหมาะสม 

- การฝ�กปฏิบัติ อภิปรายกลุ/ม 

- การบรรยาย 

6. สัดส;วนวิธีการในการพัฒนา 

- การบรรยาย รLอยละ 30 

- การอภิปรายกลุ/ม รLอยละ 20 

- การฝ�กปฏิบัติเป0นกลุ/ม รLอยละ 50 

7. ประโยชนdท่ีผู5เข5ารับการฝ8กอบรมจะได5รับ 

- มีความรูLความเขLาใจและตระหนักถึงความจำเป0นในการปรับเปลี่ยนสู/การเป0นรัฐบาลดิจิทัล 

- สามารถออกแบบบริการที่ถูกตLองตามหลักวิชา  

- มีความเขLาใจถึงบริการและการจัดองค4กรในภาพรวมเพื ่อขับเคลื ่อนไปสู /การเป0นองค4กรดิจิทัล  

ที่ชัดเจนและเป0นระบบ สามารถนำองค4ความรูLที่ไดLรับการพัฒนาต/อยอดและขยายผลเพื่อการสรLาง 

การเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานและการใหLบริการของหน/วยงาน (Business Model) 

ใหLมีความทันสมัยเป0นองค4กรที่สรLางสรรค4นวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชL มีการเช่ือมโยงขLอมลู

การทำงานและการใหLบริการขLามหน/วยงาน 



 
 

8. กลุ;มเป~าหมาย 

 ขLาราชการสำนักงาน ก.พ. จากสำนัก/ศูนย4/สถาบันของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 40 คน 
 

9. ระยะเวลาในการฝ8กอบรม 

 5 วัน (30 ช่ัวโมง) แบบไม/ต/อเน่ือง 


