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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การคิดอย่างเป็นระบบในยุค 4.0 (ฝึกปฏิบัติ)
(Systematic Thinking in 4.0 Era)
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “การปฏิรูป
ประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)” โดยมองว่าดิจิทัลไทยแลนด์หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และ ทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพั ฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ซึ่งได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา Digital Thailand ไว้จานวน ๖
ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากาลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับกับ การพัฒนาประเทศในยุค ๔.๐ ซึ่งปัจจัยที่สาคัญ
ประการหนึ่งก็คือ การส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การมีการคิดอย่างเป็นระบบด้วยการเพิ่มทักษะในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรม
เพื่อนามาใช้ในการพัฒนางานและช่วยขับเคลื่อนองค์การให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ๔.๐ ได้อย่างเต็มศักยภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค ๔.๐
๒. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนาเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อสู่การเป็นองค์การในยุค ๔.๐
๓. กลุ่มเป้าหมาย เหมาะสมกับบุคลากรทุ กหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นนวัตกร (Innovator) ขององค์การ เพื่อคิด
เปลี่ยนแปลงองค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค ๔.๐
๔. ขอบเขตเนื้อหา
๑. การเปลีย่ นแปลงองค์การไปสู่ Digital Government หรือยุค ๔.๐
๒. ประเภทของการคิดเชิงนวัตกรรม ได้แก่ Service Innovation, Process Innovation, Business Model / Government Model
๓. ระดับของการคิดเชิงนวัตกรรม ได้แก่ Incremental Innovation, Radical innovation, Disruptive Innovation
๔. การคิดแบบ Disruptive Change
๕. การคิดนวัตกรรมโดยใช้ Canvas Model
๖. เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาองค์กรแบบ S-Curve และ New S-Curve
๗. การคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้ SIPOC Model เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน
๘. การคิดอย่างเป็นระบบแบบ Value Chain เพื่อการออกแบบการส่งต่องานในองค์การให้มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ Porter’s Value Chain
Model
๙. การคิดอย่างเป็นระบบแบบ Lean เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางาน ตามแนวคิดของ Ohno
๑๐. การคิดอย่างเป็นระบบแบบ Lean Six Sigma
๑๑. การคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้ Learn-Build-Measure Cycle แบบ Start-up Model ตามแนวคิดของ Eric Ries
๑๒. ฝึกปฏิบตั ิการคิดอย่างเป็นระบบเชิงนวัตกรรมที่สอดรับยุค ๔.๐
๕. วิธีการฝึกอบรม ใช้การบรรยาย กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติทกุ ขั้นตอนเพื่อให้สามารถทาได้จริง และการวิพากษ์ผลงาน โดยจะให้ผู้อบรมได้ฝึก
ปฏิบัติ รับรองผลสูงสุดทีผ่ ู้อบรมทุกคนสามารถฝึกคิดอย่างเป็นระบบเชิงนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
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๖. วิท ยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศั ก ดิ์ บุ ณ ยรั ต พั น ธุ์ สาขาวิ ชาวิ ท ยาการจัด การ มหาวิ ท ยาลั ยสุโ ขทั ยธรรมาธิ ราช ผู้ เ ชี่ ย วชาญและ มี
ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า ๓๐ องค์กร มีความสามารถสูงมากในการถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย
๗. สถานที่ฝึกอบรม ห้อง ๑๖๐๘ – ๑๖๐๘/๑ อาคารบริหาร ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
๘. ระยะเวลาฝึกอบรม รุ่นละ ๒ วัน (๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) รับจานวนจากัดไม่เกิน ๖๐ คนต่อรุ่น
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๕,๓๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยรวมค่าใช้จ่าย ๑) ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
๒) ค่าอาหารกลางวัน ๓) ค่าอาหารว่าง ๔) วุฒิบัตร สาหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิ์เบิกค่าธรรมเนียมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ
หมายเหตุ : รุ่นที่ ๑ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๒ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ ลดเหลือ
๕,๐๐๐ บาท ถ้าโอนหลังจากวันที่ดังกล่าวชาระค่าธรรมเนียม ๕,๓๐๐ บาท
๑๐. การติ ดต่ อ สอบถาม หากท่ า นต้ อ งการทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สอบถามได้ ที่ นางนั น ทวั ณ ย์ ธรรมปริ พั ต รา สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. ๐๘๗ ๕๐๔ ๕๐๖๘
๑๑. การสมัครลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียม
๑๑.๑ การสมัครลงทะเบียน วิธีสมัครทาได้ ๔ วิธี คือ
(๑) กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.drmanage.com หรือ (๒) กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://ird.stou.ac.th/ เลือก
หัวข้อ อบรม/ประชุม/สัมมนา “ใบสมัครหลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบในยุค 4.0” (๓) อ่าน QR Code ผ่าน LINE หรือ (๔)
กรอกใบสมัครที่เป็นกระดาษนี้ ถ่ายภาพ และส่งมาที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com
๑๑.๒ วิธีการชาระค่าธรรมเนียม ท่านสามารถชาระค่าธรรมเนียมได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จากัด
(มหาชน) สาขาเมืองทองธานี ในนาม “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เลขที่บัญชี ๑๔๗-๑-๐๓๖๓๖-๗ และถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐานส่ง
เอกสารมาที่ stou.training@gmail.com พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล หลักสูตรและรุ่นที่สมัครให้เห็นอย่างชัดเจน
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากอบรมเสร็จ
๑) ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคิดอย่างเป็นระบบในการพัฒนานวัตกรรมให้แก่องค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒) เป็นการส่งเสริมให้องค์การได้กา้ วไปสู่การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นองค์การดิจิทัล
๑๓. การรั บ รองผลก ารฝึ ก อ บรม จบการฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รโดยมี เ วลาเรี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๙๐ ได้ รั บ วุ ฒิ บั ต รจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑๔. ตารางฝึกอบรม (เน้นการบรรยายและฝึกปฏิบัติควบคู่ไปตลอดการฝึกอบรมทั้ง ๒ วัน)
๑๒.๐๐ –
วัน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.

๒

- การเปลี่ยนแปลงองค์การไปสู่ Digital Government ในยุค ๔.๐
- การพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม
- การคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้ SIPOC Model และ Value Chain
- การคิดอย่างเป็นระบบแบบ Lean

- การคิดแบบ Disruptive Change

พักรับประทานอาหาร
กลางวัน

๑

- การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาองค์กรแบบ
S-Curve และ New S-Curve
- การคิดอย่างเป็นระบบแบบ Lean Six Sigma
- การคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้ Learn-BuildMeasure Cycle แบบ Start-up Model
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ใบสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การคิดอย่างเป็นระบบในยุค 4.0 (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ ๑ - ๒
คาชี้แจง : วิธีสมัครทาได้ ๔ วิธี คือ : (๑) กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.drmanage.com หรือ (๒) กรอกใบ
สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://ird.stou.ac.th/ เลือกหัวข้อ อบรม/ประชุม/สัมมนา “ใบสมัครหลักสูตรการคิดอย่างเป็น
ระบบในยุค 4.0” หรือ (๓) อ่าน QR Code ผ่าน LINE หรือ (๔) กรอกใบสมัครที่เป็นกระดาษนี้ ถ่ายภาพ และส่งมาที่
อีเมลล์ stou.training@gmail.com
๑. สมัครเข้าอบรม
( ) รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(QR Code ใบสมัครออนไลน์)
( ) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. คานาหน้าชื่อ ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว
๓. ยศ(ถ้ามี) ........................................................................................................................................................................................
๔. ชื่อ – สกุล ......................................................................................................................................................................................
๕. ตาแหน่ง .........................................................................................................................................................................................
๖. หน่วยงาน ......................................................................................................................................................................................
๗. ที่อยู่ (กรุณาเขียนตัวบรรจง)...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์...........................................
๘. โทรศัพท์มือถือ
๙. e-mail (โปรดเขียนบรรจง)
@
๑๐. อาหารที่รับประทาน ( ) ทั่วไป ( ) มังสวิรัติ ( ) อิสลาม
๑๑. ใบเสร็จรับเงินโปรดระบุข้อความที่ต้องการเขียนในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะออกใบเสร็จให้ใน
วันที่ฝึกอบรม (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : (๑) ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการชาระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
(๒) เมื่อมีการโอนเงินเข้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว กรุณาถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐาน
โดยส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com
๑๒. ที่พัก สาหรับผู้อบรมท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดและต้องการที่พัก สามารถโทรศัพท์สารองที่พักด้วยตนเอง โดยพัก
ที่อาคารสัมมนา ภายใน มสธ. จองผ่าน Line (ผู้อบรมออกค่าใช้จ่ายเอง และมาจ่ายเงินสดด้วยตนเองเมื่อเข้าพัก)
(ค่าที่พักประมาณ 600 บาทสาหรับอาคารสัมมนา 1 และประมาณ 840 บาทสาหรับอาคารสัมมนา 2 โดยควรสารอง
ตั้งแต่เนิ่น ๆ กรณีโอนเงิน ให้โอนค่าที่พักแยกออกจากค่าธรรมเนียมหลักสูตร)
(QR Code จองที่พัก)

