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๑. โครงการอบรมระยะสัน้ หลักสตูร การคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรม                                             
(Design Thinking for Innovation) 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓. หลักการและเหตุผล 
  การคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรมเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างไอเดียนวัตกรรมและการหาปัญหาที่
แท้จริง (Pain point) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ กระบวนการการออกแบบจำเป็นต้องใช้พื้นฐานทางด้าน
การเข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  กระบวนการนวัตกรรม (Innovation 
process) และความรู้ทางด้านธุรกิจและผู้ประกอบการ (Knowledge of Business and 
Entrepreneurship) ผ่านเครื่องมือสร้างกระบวนการคิด (Cognitive tool) ที่สำคัญ พร้อมกับฝึกปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดความคิดตกผลึกและเกิดความชำนาญ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้เสริมทักษะ
กระบวนการคิดและฝึกปฏิบัติผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจด้าน
นวัตกรรมเป็นอย่างยิ่ง 
๔. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 

๑. มีความรู้ทางด้านกระบวนการนวัตกรรมเบื้องต้น 
๒. มีความรู้ทางด้านหลักการคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรม 
๓. มีความสามารถใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรมได้ 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๖. สถานที่อบรม 
   ออนไลน์ 
๗. วิธีดำเนินการอบรม ประกอบด้วย 
 การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ 
๘. ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูอาจารย์ ศึกษานิเทศก์ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
๙. กำหนดการอบรม ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑๐. ค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียนการอบรม คนละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๑๑. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ 
๑๒. ที่ปรึกษาหลักสูตร 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
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๒ 

๑๓. เนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
๑. กระบวนการนวัตกรรมเบื้องต้น (Basic Innovation Process) 
๒. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 
๓. หลักการคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรม (Principle of Design Thinking for Innovation) 
๔. การเข้าใจผู้อื่นและหาปัญหาที่แท้จริง (Empathy and Pain point finding) 
๕. การใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรม (Using tools in Design 

thinking for Innovation) 
๑๔. วิทยากร 

๑. ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์   วิทยากร 
๑๕. งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร “การคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรม” แต่ละรุ่น มีดังนี ้ 
 
รายได้จากการลงทะเบียน จำนวน ๑๕ คน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน    ๒๒,๕๐๐.- บาท 
หัก ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ๑๒/๑๑๒ เป็นเงิน    ๒,๔๒๐.-  บาท 
คงเหลือรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๒๐,๐๘๐.- บาท 
  
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร  

(ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x วันละ ๖ ชั่วโมง x ๒ วัน x ๑ คน) 
๗,๒๐๐.-  บาท 

 ๒. ค่าประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.-  บาท 
 ๓. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ๙,๘๘๐.-  บาท 
   
หมายเหตุ - ถัวจ่ายรายการที่ ๒-๓ 

- เงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจะนำส่ง
เป็นเงินรายได้ประเภทเงินรายได้อ่ืนของวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยา การปัญญา 

 

 
๑๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางด้านกระบวนการนวัตกรรมเบื้องต้น 
๒. มีความรู้ทางด้านหลักการคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรม 
๓. มีความสามารถใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรมได้ 

๑๗. การประเมินผล 
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๓ 

 วิทยากรที่จัดการอบรมระยะสั้นในครั้งนี้ จะประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
แล้ว ในด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยการวัดความรู้ ความพึงพอใจ และการฝึกปฏิบัติจากงานที่
ได้รับมอบหมายจากวิทยากร 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ 
      ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
      - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป  
   (ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ จากมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ) 
 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
          - มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับโครงการอบรมระยะสั้น 
 
 
 
๑๘. การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
นำผลการจัดโครงการตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการไปใช้ปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
          
 

                         
                    (ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์) 
          อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
                                                   หัวหน้าโครงการ 
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๔ 

กำหนดการอบรมระยะสั้น หลักสูตร การคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรม 
วันที่  ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ออนไลน์ 
 

วันที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและพิธีเปิด 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. กระบวนการนวัตกรรมเบื้องต้น 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ความคิดสร้างสรรค์  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. หลักการคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรม 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การเข้าใจผู้อ่ืนและหาปัญหาที่แท้จริง 
 
วันที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรม  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรม (ต่อ) 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
๑๖.๐๐ น.  พิธีมอบวุฒิบัตร/ พิธีปิด 
 
หมายเหตุ  กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


