
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาความคิดเชิงระบบออกแบบ 

เพื่อประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน (Design Thinking)”  

ณ คณะบริหารธุรกิจ ชัน้ 8 อาคารบุญชนะ อตัถากร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  
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ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักการและเหตุผล 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่การเป็น World Class University และความเป็นเลิศระดับสากล (International Quality 
Excellence) ปัจจุบันคณะได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
ด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนสู่การรับรองมาตรฐานระดับสากล  

ปัจจุบันแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นที่รู้จักมากขึ้นในการน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถในการท างานร่วมกัน การสื่อสาร การให้ความคิดเห็น การปรับปรุงแนวคิด การน าเสนอ 
การออกแบบโดยค านึงถึงผู้ใช้งานและอ่ืนๆ ก็มีบทบาทส าคัญมากในการน าแนวคิด Design Thinking มาใช้งาน 
ดังนั้นการเสริมสร้างทักษะเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้จะช่วยสร้างประโยชน์ที่ดีในระยะยาว  

คณะบริหารธุรกิจเล็งเห็นความส าคัญในประเด็นดังกล่าวจึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การพัฒนาความคิดเชิงระบบออกแบบเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Design Thinking)” 
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้แนวคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2.  วัตถุประสงค ์
  2.1 ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงออกแบบในการปรับปรุง พัฒนางานที่รับผิดชอบได้ 
  2.2 สร้างความเข้าใจในแนวทางการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ 

3.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
  3.1 หน่วยงานมีกระบวนงานที่ได้ปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ 
  3.2 หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านกระบวนความคิดในการปรับปรุงพัฒนางานที่สอดคล้อง
กับภารกิจหลักของคณะ 

4. รายละเอียดหัวข้อ 

  4.1 ความส าคัญ และแนวคิดของ Design Thinking 
  4.2 วิธีการและเครื่องมือของ Design Thinking 
  4.3 Design Thinking Workshop 
  4.4 การแนะน าเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
  4.5 ถาม/ตอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
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5. วิทยากร  

  5.1 รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต. ดร.ดนุวศิน  เจริญ 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 
  5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์  จงวัฒน์ผล 
   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ 
 
6. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 24 คน  ดังนี้ 

1.  นางวรรณี กาญจนวงศ์  
2.  น.ส.วันเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม  
3.  น.ส.ผกาวรรณ แก้วทับทิม  
4.  นางศิริมา แสงมนุษย์  
5.  น.ส.อินทิรา เจษฎาพิทักษ์  
6.  นางสุโศภิษฐ์ พรพันธ์วัชรเดช  
7.  น.ส.รัชรีย ์ มั่นคง  
8.  น.ส.พรทิพย์ ตั้งสันติถาวร  
9.  น.ส.วลัญา สมวัฒน์  
10.  นายณัฐภัทร    ดีทองอ่อน  
11.  น.ส.มัณฑนา บุญเกิด  
12.  น.ส.สภุาวด ี ทองมา  
13.  นายณัฐภัทร มีกิริยา  
14.  น.ส.สภุัค นุนาบี  
15.  Mr.Wayne Shibata  
16.  นางนฤมล เกิดผล  
17.  น.ส.อมรฉวี ประภัทรพงศ์  
18.  น.ส.ช่อผกา วงษ์ไทย  
19.  น.ส.เปมิกา      ค่ายกนกวงศ์  
20.  นายจักรพงษ์    พรหมรุ่ง  
21.  นายสมบัติ       มณีด า  
22.  นายชัยศิริ        แซ่โง้ว  
23.  น.ส.เมสรี         คะริบรัมย์  
24.  น.ส.ชนิดา        จันทรุจิรากร  

 
7. วัน เวลา และสถานที่  

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ห้อง 1001 คณะบริหารธุรกิจ อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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8. งบประมาณ   

 งบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดรายจ่ายอ่ืน “โครงการ
บริหารจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพ่ือพัฒนาสถาบันสู่ความยั่งยืน” ในส่วนของ “โครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่สากลของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก”  

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท/ชั่วโมง x 6 ชั่วโมง x 2 คน) 7,200 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ 7,832 บาท 
3. ค่าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 9,309 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,341 บาท 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กลุ่มงานแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ 
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ผลการด าเนินงานและการประเมินผลโครงการ 
 

1.  ด้านวิทยากร 
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2.  การฝึกอบรม 
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3.  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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4.  หลักสูตรที่สนใจและต้องการได้รับการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

1. Personality     (1) 
2. Design Doing   (1) 
3. หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ของการท างานในองค์กร    (1) 
4. การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย    (1) 
5. แล้วแต่ผู้จัด แต่อย่าจัดใกล้ปิดปีงบประมาณ    (1) 
6. ชอบมากค่ะ อยากให้จัดแบบนี้อีก    (1) 
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ภาพกิจกรรม 
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