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ประเภท 1  การพัฒนาทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรขั้นพ้ืนฐาน 
 

หลักสูตรที่ 9 ทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร 

Digitization skill for C – level 

 

คําอธิบาย : สร้างทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล โดยการเปลี่ยนแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เปลี่ยน 

ทัศนคติ และวิธีทําธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจดําเนินไปได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยีและมีการพัฒนาไปสู่ส่ิงที่
ลูกค้าคาดหวัง เนื่องด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการสร้างกระบวนการใหม่ในการพัฒนา
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถนําความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กร ทําให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดด 

วัตถุประสงค์ : 1. สร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิทัล 

2. สร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งที่กําลังจะเข้ามา Disrupt 

การทําธุรกิจ ที่กําลังมาช่วยสร้างมูลค่าในการทําธุรกิจ และที่กําลังมาทําให้เกิด
ความเส่ียงต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงนโยบายและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3. สร้างทักษะการกําหนดทิศทางวางแผนการสร้างกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับ
องค์กร การสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร การติดตามและประเมินผล
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เกิดจากการวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัล 

ผลลัพธ์ทักษะ : 1.   ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Awareness)  

2. ทักษะการเข้าใจลูกค้า (Customer-Centricity) 

3. ทักษาการประยุกต์เทคโนโลยีมาตอบโจทย์ปัญหา (Problem-Solution Fit) 

4. ทักษะการคิดเชิงธุรกิจในยุคดิจิทัล (New Business Model in Digital Era  

5. ทักษะการนําเสนอเพ่ือดึงดูดใจ (Pitching Perfect) 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย : ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร หัวหน้างาน  
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วิทยากร : 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ความเชี่ยวชาญ รูปภาพ 

1 ดร.ชนะกัญจน ์ 

ศรีรัตนบัลล ์

พาร์ทเนอร์ของ TIME 

Digital 

Course Director 

for MSC” in 

Digital Innovation 

and Technology 

Management 

(DITM), UTCC 

- ด้านการเปลี่ยน
ถ่ายองค์กรสู่ยุค
ดิจิทัล 

 

2 คุณจักรกฤษณ์ 
สังกิตติวรรณ์ 

Managing Partner 

at TIME 

Consulting Co.,Ltd 

- ด้านดิจิทัลและ
การวางแผนกล
ยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล 

 
3 ดร. กฤษกร  

สุขเวชชวรกิจ 
Program Chair of 

Health Business 

Management  

Lecturer of 

Entrepreneurship 

and Innovation 

- ด้าน
เศรษฐศาสตร์
และธุรกิจ
โรงพยาบาล 

 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
ดร.กรวิทย์ ไชยสุ 

Founder of 

Thaiwis Creation 

Company Limited, 

Committee of 

Student 

Development and 

Arts and Culture 

Management at 

Panyapiwat 

Institute of 

Management  

- ด้านนวัตกรรม
การจัดการด้าน
การเกษตร 
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เนื้อหาที่เรียน : 

ลําดับที่ เนื้อหาที่เรียน 

1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม 

2 เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับโลกยุคใหม ่

3 การบรรยายจากวิทยากรพิเศษ โดย คุณราเมศ รัตยันตรกร (บริษัท มาดามแมงโก้ 
จํากัด) 

4 บทบาทของ “ผู้นํา” ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น “องค์กรดิจิทัล” 

5 Transformation Project Ideas 

6 ทําความรู้จักกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) 

7 Creating Transformation Project Ideas 

8 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ - Empathize 

9 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ – Empathize (ทบทวน) และ Define, Ideate 

10 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ – Prototype และ Test 

11 Business Model Canvas 
12 เตรียมพร้อมสาหรับการนาเสนอไอเดีย (Pitching Preparation) 
13 ปัจจัยความสําเร็จของธุรกิจ เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล 
14 นําเสนอไอเดียของคุณ (Project Pitching) 
15 WORKSHOP:  

- Word Stacks 
- Opposite Thinking 
- Idea Iteration 
- เป่ายิ้งฉุบข้ามสายพันธุ ์(Rock Paper Scissors Species) 
- องค์กรของคุณจัดการกับความท้าทายด้านดิจิทัลได้ดีแค่ไหน ? 
- Wallet Game 
- ทําความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือที่จะ Empathy Mapping 
- Value Proposition Canvas 
- Business Model Canvas Workshop 
- สร้างสไลด์สาหรับการนาเสนอ (Creating Pitch Deck) 
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ลําดับที่ เนื้อหาที่เรียน 

16 CASE STUDY:  

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 
- ทําความรู้จักกับตัวอย่างโปรเจคและโมเดลธุรกิจต่าง ๆ ในแต่ละอุตสาหกรรม  

ที่มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล 

 

วิธีการเรียน :  

1. แนะนําโครงการ Brain Power Skill Up 
2. แบบทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ (Pre-Test)/แบบประเมินทักษะก่อนเรียน (Pre-

Embedded Skill Evaluation) 
3. เรียนภาคทฤษฎี (Lecture) 
4. การเขียนแผนงาน ทุกวันหลังเลิกเรียน (Assignment – Action Plan)  
5. บันทึกความก้าวหน้าการพัฒนาทักษะ Learning Curve Record ทุกวันหลังเลิกเรียน  
6. แบบทดสอบหลังพัฒนาทักษะ (Post-Test)/แบบประเมินทักษะหลังเรียน (Post-

Embedded Skill Evaluation) 
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หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         
(Digitization skill for C – level) 

 

 

 
บทที่ 2 : แบบประเมินผลก่อนเรียน 
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หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         
(Digitization skill for C – level) 

 

 

 
 

2.1 แบบทดสอบก่อน 
พัฒนาทักษะ (Pre-Test) 
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แบบทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ (Pre-Test) 
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         

(Digitization skill for C – level) 

 

 

ส่วนที่ 1 ลงทะเบียน 
 

1. กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. สถานประกอบการ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Email……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. เบอร์โทร……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ (Pre-Test) 
 

คําชีแ้จง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ข้อ 15 คะแนน 

  2. จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

 

1. ข้อใดไม่ไช่ประเภทของนวัตกรรม  

□ Product Innovation 

□ Process Innovation 

□ Service Innovation 

□ Digital Innovation 
 

2. ข้อใดตรงกับนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) มากที่สุด 

□ วิทยาการที่นําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และ
อุตสาหกรรม 

□ การเปลี่ยนถ่ายองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล 

□ กระบวนทัศน์ใหม่ที่ให้องค์กรเปิดรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวคิดและประสบการณ์
จากภายนอกองค์กร 

□ การปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบ
ใหม ่
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แบบทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ (Pre-Test) 
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         

(Digitization skill for C – level) 

 

3. ข้อใดกล่าวถึง AI ได้ถูกต้องที่สุด 

□ วิทยาการด้านปัญญาที่จะมาช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น โดยใส่เจ้า
ปัญญาประดิษฐ์ลงไปในคอมพิวเตอร์ ให้คอมพิวเตอร์ช่วยจําลองการทํางานต่าง ๆ  
เลียนแบบพฤติกรรมของคน 

□ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ 

□ ส่ิงที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด 
หรือผลิตภัณฑ ์

□ ข้อมูลขนาดใหญ่มากจนซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะจัดการหรือ
วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ข้อใดไม่ใช ่3 ด้านหลัก ที่ Digital Capabilities เข้ามาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร 

□ Customer Experience 

□ Core Operation 

□ New Business Model 

□ Digital Era 
 

5. Netflix เป็นหนึ่งในตัวอย่างของโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) ซึ่งตรงกับ
ประเภทใดมากที่สุด  

□ Re-inventing Industries 

□ Substituting Services 

□ Reconfiguring Value Delivery Model 

□ Rethinking Value Proposition 
 

6. ข้อใดคือ 3C’s Model 

□ Communicate 

□ Collaborate 

□ Commit 

□ ถูกทุกข้อ 
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แบบทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ (Pre-Test) 
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         

(Digitization skill for C – level) 

 

7. กระบวนขั้นตอน Design Thinking คือข้อใด 

□ Ideate > Empathize > Define > Prototype > Test 

□ Empathize > Ideate > Define > Prototype > Test 

□ Empathize > Define > Ideate > Prototype > Test 

□ Define > Empathize > Define > Prototype > Test 
 

8. ข้อใดคือข้อมูลของลูกค้า (Customer Profile) 

□ อาย ุ

□ เพศ 

□ Lifestyle 

□ ถูกทุกข้อ 
 

9. เกม Wallet ตรงกับการจําลองของกระบวนการใดมากที่สุด 

□ Design Thinking 

□ Business Model Canvas 

□ Project Idea Canvas 

□ ถูกทุกข้อ 
 

10. ข้อใดตรงกับกระบวนการ Design Thinking มากที่สุด 

□ รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ ์ทั้งใช้พัฒนาธุรกิจใหม่และปรับปรุงธุรกิจเดิม 

□ การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็น
หนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการส่ือสารเหล่านั้นทั้งออน์ไลน์ (Online) และการขาย
หน้าร้าน (Offline) 

□ กระบวนการคิดเชิงออกแบบสําหรับพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ 
(Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ 

□ การส่ือความหมายของกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และ
สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค 
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11. ในกระบวนการ Design Thinking นั้นประกอบไปด้วย 5 กระบวนการคือ Empathize, 
Define, Ideate, Prototype, Test ข้อใดมีความหมายตรงกับ Empathize มากที่สุด  

□ การทําความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

□ การระดมความคิดใหม่ๆ อย่างไม่มีขีดจํากัด หรือการสร้างความคิดต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น โดย
เน้นการหาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด หลากหลายที่สุด                                                                                                       

□ การสร้างแบบจําลอง หรือการสร้างต้นแบบขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถทดสอบและตอบ
คําถามหรือกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือที่เราจะได้เข้าใจส่ิงที่เราอยากรู้มาก
ยิ่งขึ้น 

□ การทดสอบ โดยเรานําแบบจําลองที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับผู้ใช้ หรือกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
สังเกตประสิทธิภาพการใช้งาน โดยนําผลตอบรับ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนคําแนะนํา
มาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงต่อไปให้ทําความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 
 

12. การระดมความคิดหรือ Brainstorming อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ Design 
Thinking ใด 

□ Empathize                                                                                                                                                                                                               

□ Define                                                                                                                                                                        

□ Ideate                                                                                                                                                                                          

□ Prototype                              
                                                    

13. กระบวนการ Design Thinking สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ใด 

□ มีขั้นตอนกระบวนการคิดริเริ่มอย่างนวัตกร 
□ ประยุกต์ใช้ในการทํางานเชิงวิเคราะห์หรือวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

□ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได ้

□ ถูกทุกข้อ 
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14. ข้อใดตรงกับ Minimal Viable Product (MVP) มากที่สุด 

□ สินค้าที่มีการทํางานที่หลากหลายฟงัก์ชัน                                                                                                                                                              

□ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด 

□ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ (features) อย่างน้อยที่สุด ที่ทําให้ใช้งานได้จริง หรือที่ขายได้
จริง                                                                                                                                                                                

□ ถูกทุกข้อ 
 

15. ข้อใดตรงกับ Business Model Canvas มากที่สุด 

□ กระบวนการคิดเชิงออกแบบสําหรับพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ 
(Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ 

□ โมเดลสําหรับวิเคราะห์องค์ประกอบในธุรกิจ 
□ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ (features) อย่างน้อยที่สุด ที่ทําให้ใช้งานได้จริง หรือที่ขายได้

จริง 

□ การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง 
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หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         
(Digitization skill for C – level) 

ป 

  

 

 
 

2.2 แบบประเมินทักษะก่อนการพัฒนาทักษะ  

(Pre-Embedded Skill) 
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แบบประเมินทักษะก่อนเรียน (Pre-Embedded Skill Evaluation) 
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         

(Digitization skill for C – level) 

 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือ-นามสกุล .................................................................................................................................................................................................................. 

ช่ือสถานประกอบการ .................................................................................................................................................................................................... 

 

ส่วนท่ี 2 สําหรับ เจ้าของกิจการ หรือ หัวหน้างาน 
 
2.1 การประเมินผู้เรียน 
ความหมายระดับคะแนน 
0 = Beginner     ไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะ 
1 = Learner มีความเข้าใจในทฤษฎีเบ้ืองต้น  
2 = Practitioner  มีความเข้าใจในทฤษฎีอย่างเต็มท่ี มีความรู้ด้านปฏิบัติเล็กน้อย สามารถตอบคําถามหรือ

แก้ไขปัญหาท่ีไม่ซับซ้อนได้ 
3 = Experienced  มีความเข้าใจในทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเต็มท่ี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา

ซับซ้อนปานกลางได้ 
4 = Embedded  เกิดทักษะติดตัว สามารถเช่ือมโยงความรู้ในการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนมากได้ และ

สามารถกําหนดแผนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในองค์กรได้และ
นําไปสู่การต่อยอดเพ่ือลงมือทําจริง 

5 = Broaden  เกิดทักษะอย่างท่องแท้ในระดับผู้เช่ียวชาญ และสามารถถ่ายทอดทักษะให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
 
กรุณา (√) ในช่องระดับคะแนน 

ผลลัพธ์ทักษะ  
ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 5 
1. ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Awareness)       
2. ทักษะการเข้าใจลูกค้า (Customer-Centricity)       
3. ทักษาการประยุกต์เทคโนโลยีมาตอบโจทย์ปัญหา (Problem-Solution Fit)       
4. ทักษะการคิดเชิงธุรกิจในยุคดิจิทัล (New Business Model in Digital Era)       
5. ทักษะการนําเสนอเพ่ือดึงดูดใจ (Pitching Perfect)       

 
การวิเคราะห์ผลการพัฒนาทักษะด้วยกราฟเรดาร์ (Radar Chart) 
   

 

 

 

ส่วนท่ี 1 สําหรับ ผู้เรียน 

ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology Awareness) 

ทักษะการเข้าใจลูกค้า 
(Customer-Centricity) 

ทักษาการประยุกต์เทคโนโลยีมาตอบโจทย์ปัญหา 
(Problem-Solution Fit) 

ทักษะการคิดเชิงธุรกิจในยุคดิจิทัล    
(New Business Model in Digital Era) 

ทักษะการนําเสนอเพ่ือดึงดูดใจ 
(Pitching Perfect) 
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บทที่ 3 : การพัฒนาทักษะ  
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3.1 บทที่ 1 : Embedding Digital Mindset 

เอกสารประกอบการเรียน
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หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

24



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

25



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563
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ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

44



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

45



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

46



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.2 บทที่ 2 : Design Thinking Workshop

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

47



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

48



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

49



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

50



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

51



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

52



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

53



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

54



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

55



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

56



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

57



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

58



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

59



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

60



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

61



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

62



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

63



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.3 บทที่ 3 : Digital Transformation 
Framework

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

64



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

65



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

66



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

67



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

68



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร

(Digitization skill for C – level) 

69



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
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บทที่ 4 : แบบประเมินผลหลังเรียน 

 
 

 



 

 

Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         
(Digitization skill for C – level) 

ป 

  

 

 
 

4.1 แบบทดสอบหลัง 

พัฒนาทักษะ (Post-Test)  
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ส่วนที่ 1 ลงทะเบียน 
 

1. กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. สถานประกอบการ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Email……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. เบอร์โทร……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบหลังพัฒนาทักษะ (Post-Test) 
 

คําชีแ้จง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ข้อ 15 คะแนน 

  2. จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

 

1. ข้อใดไม่ไช่ประเภทของนวัตกรรม  

□ Product Innovation 

□ Process Innovation 

□ Service Innovation 

□ Digital Innovation 
 

2. ข้อใดตรงกับนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) มากที่สุด 

□ วิทยาการที่นําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และ
อุตสาหกรรม 

□ การเปลี่ยนถ่ายองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล 

□ กระบวนทัศน์ใหม่ที่ให้องค์กรเปิดรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวคิดและประสบการณ์
จากภายนอกองค์กร 

□ การปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบ
ใหม ่
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แบบทดสอบหลังพัฒนาทักษะ (Post-Test) 

หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         
(Digitization skill for C – level) 

 

 3. ข้อใดกล่าวถึง AI ได้ถูกต้องที่สุด 

□ วิทยาการด้านปัญญาที่จะมาช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น โดยใส่เจ้า
ปัญญาประดิษฐ์ลงไปในคอมพิวเตอร์ ให้คอมพิวเตอร์ช่วยจําลองการทํางานต่าง ๆ  
เลียนแบบพฤติกรรมของคน 

□ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ 

□ ส่ิงที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด 
หรือผลิตภัณฑ ์

□ ข้อมูลขนาดใหญ่มากจนซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะจัดการหรือ
วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ข้อใดไม่ใช ่3 ด้านหลัก ที่ Digital Capabilities เข้ามาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร 

□ Customer Experience 

□ Core Operation 

□ New Business Model 

□ Digital Era 
 

5. Netflix เป็นหนึ่งในตัวอย่างของโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) ซึ่งตรงกับ
ประเภทใดมากที่สุด  

□ Re-inventing Industries 

□ Substituting Services 

□ Reconfiguring Value Delivery Model 

□ Rethinking Value Proposition 
 

6. ข้อใดคือ 3C’s Model 

□ Communicate 

□ Collaborate 

□ Commit 

□ ถูกทุกข้อ 
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แบบทดสอบหลังพัฒนาทักษะ (Post-Test) 

หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         
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 7. กระบวนขั้นตอน Design Thinking คือข้อใด 

□ Ideate > Empathize > Define > Prototype > Test 

□ Empathize > Ideate > Define > Prototype > Test 

□ Empathize > Define > Ideate > Prototype > Test 

□ Define > Empathize > Define > Prototype > Test 
 

8. ข้อใดคือข้อมูลของลูกค้า (Customer Profile) 

□ อาย ุ

□ เพศ 

□ Lifestyle 

□ ถูกทุกข้อ 
 

9. เกม Wallet ตรงกับการจําลองของกระบวนการใดมากที่สุด 

□ Design Thinking 

□ Business Model Canvas 

□ Project Idea Canvas 

□ ถูกทุกข้อ 
 

10. ข้อใดตรงกับกระบวนการ Design Thinking มากที่สุด 

□ รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ ์ทั้งใช้พัฒนาธุรกิจใหม่และปรับปรุงธุรกิจเดิม 

□ การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็น
หนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการส่ือสารเหล่านั้นทั้งออน์ไลน์ (Online) และการขาย
หน้าร้าน (Offline) 

□ กระบวนการคิดเชิงออกแบบสําหรับพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ 
(Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ 

□ การส่ือความหมายของกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และ
สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค 
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แบบทดสอบหลังพัฒนาทักษะ (Post-Test) 
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 11. ในกระบวนการ Design Thinking นั้นประกอบไปด้วย 5 กระบวนการคือ Empathize, 
Define, Ideate, Prototype, Test ข้อใดมีความหมายตรงกับ Empathize มากที่สุด  

□ การทําความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

□ การระดมความคิดใหม่ๆ อย่างไม่มีขีดจํากัด หรือการสร้างความคิดต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น โดย
เน้นการหาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด หลากหลายที่สุด                                                                                                       

□ การสร้างแบบจําลอง หรือการสร้างต้นแบบขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถทดสอบและตอบ
คําถามหรือกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือที่เราจะได้เข้าใจส่ิงที่เราอยากรู้มาก
ยิ่งขึ้น 

□ การทดสอบ โดยเรานําแบบจําลองที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับผู้ใช้ หรือกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
สังเกตประสิทธิภาพการใช้งาน โดยนําผลตอบรับ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนคําแนะนํา
มาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงต่อไปให้ทําความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 
 

12. การระดมความคิดหรือ Brainstorming อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ Design 
Thinking ใด 

□ Empathize                                                                                                                                                                                                               

□ Define                                                                                                                                                                        

□ Ideate                                                                                                                                                                                          

□ Prototype                              
                                                    

13. กระบวนการ Design Thinking สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ใด 

□ มีขั้นตอนกระบวนการคิดริเริ่มอย่างนวัตกร 
□ ประยุกต์ใช้ในการทํางานเชิงวิเคราะห์หรือวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

□ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได ้

□ ถูกทุกข้อ 
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แบบทดสอบหลังพัฒนาทักษะ (Post-Test) 

หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         
(Digitization skill for C – level) 

 

 14. ข้อใดตรงกับ Minimal Viable Product (MVP) มากที่สุด 

□ สินค้าที่มีการทํางานที่หลากหลายฟงัก์ชัน                                                                                                                                                              

□ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด 

□ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ (features) อย่างน้อยที่สุด ที่ทําให้ใช้งานได้จริง หรือที่ขายได้
จริง                                                                                                                                                                                

□ ถูกทุกข้อ 
 

15. ข้อใดตรงกับ Business Model Canvas มากที่สุด 

□ กระบวนการคิดเชิงออกแบบสําหรับพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ 
(Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ 

□ โมเดลสําหรับวิเคราะห์องค์ประกอบในธุรกิจ 
□ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ (features) อย่างน้อยที่สุด ที่ทําให้ใช้งานได้จริง หรือที่ขายได้

จริง 

□ การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง 
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หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         
(Digitization skill for C – level) 

ป 

  

 

 
 

4.2 แบบประเมินทักษะหลังการพัฒนา
ทักษะ (Post-Embedded Skill) 
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แบบประเมินทักษะหลังเรียน (Post-Embedded Skill Evaluation) 
หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         

(Digitization skill for C – level) 

 

 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................................................................................................. 

ช่ือสถานประกอบการ ........................................................................................................................................................................................................... 

1.2 เปรียบเทียบความรู้และทักษะท่ีได้รับหลังเข้าร่วมพัฒนาทักษะ กับ พ้ืนฐานความรู้เดิม 
(  ) ได้พัฒนาทักษะใหม่ท่ีเพ่ิมเติมและเป็นประโยชน์ มากกว่าความรู้เดิม            (  ) ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ  

 
1.3 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรพัฒนาทักษะ  

(  ) พึงพอใจมากท่ีสุด (  ) พึงพอใจมาก        (  ) พึงพอใจปากลาง (  ) พึงพอใจน้อย 
 

ส่วนท่ี 2 สําหรับ เจ้าของกิจการ หรือ หัวหน้างาน 
 

2.1 การประเมินผู้เรียน 
ความหมายระดับคะแนน 
0 = Beginner     ไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะ 
1 = Learner มีความเข้าใจในทฤษฎีเบ้ืองต้น  
2 = Practitioner  มีความเข้าใจในทฤษฎีอย่างเต็มท่ี มีความรู้ด้านปฏิบัติเล็กน้อย สามารถตอบคําถามหรือ

แก้ไขปัญหาท่ีไม่ซับซ้อนได้ 
3 = Experienced  มีความเข้าใจในทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเต็มท่ี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา

ซับซ้อนปานกลางได้ 
4 = Embedded  เกิดทักษะติดตัว สามารถเช่ือมโยงความรู้ในการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนมากได้ และ

สามารถกําหนดแผนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในองค์กรได้และ
นําไปสู่การต่อยอดเพ่ือลงมือทําจริง 

5 = Broaden  เกิดทักษะอย่างท่องแท้ในระดับผู้เช่ียวชาญ และสามารถถ่ายทอดทักษะให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
กรุณา (√) ในช่องระดับคะแนน 

ผลลัพธ์ทักษะ  
ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 5 
1. ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Awareness)       
2. ทักษะการเข้าใจลูกค้า (Customer-Centricity)       
3. ทักษาการประยุกต์เทคโนโลยีมาตอบโจทย์ปัญหา (Problem-Solution Fit)       
4. ทักษะการคิดเชิงธุรกิจในยุคดิจิทัล (New Business Model in Digital Era)       
5. ทักษะการนําเสนอเพ่ือดึงดูดใจ (Pitching Perfect)       

 
การวิเคราะห์ผลการพัฒนาทักษะด้วยกราฟเรดาร์ (Radar Chart) 
   

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 สําหรับ ผู้เรียน ส่วนท่ี 1 สําหรับ ผู้เรียน 

ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology Awareness) 

ทักษะการเข้าใจลูกค้า 
(Customer-Centricity) 

ทักษาการประยุกต์เทคโนโลยีมาตอบโจทย์ปัญหา 
(Problem-Solution Fit) 

ทักษะการคิดเชิงธุรกิจในยุคดิจิทัล    
(New Business Model in Digital Era) 

ทักษะการนําเสนอเพ่ือดึงดูดใจ 
(Pitching Perfect) 



 

 

Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         
(Digitization skill for C – level) 

ป 

  

 

 
 

4.3 เฉลยแบบทดสอบ 
ก่อน-หลังพัฒนาทักษะ  
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ส่วนที่ 1 เฉลยแบบทดสอบพัฒนาทักษะ 
 

1. ข้อใดไม่ไช่ประเภทของนวัตกรรม  

□ Product Innovation 

□ Process Innovation 

□ Service Innovation 

□ Digital Innovation 
 

2. ข้อใดตรงกับนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) มากที่สุด 

□ วิทยาการที่นําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และ
อุตสาหกรรม 

□ การเปลี่ยนถ่ายองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล 

□ กระบวนทัศน์ใหม่ที่ให้องค์กรเปิดรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวคิดและประสบการณ์
จากภายนอกองค์กร 

□ การปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบ
ใหม ่
 

3. ข้อใดกล่าวถึง AI ได้ถูกต้องที่สุด 

□ วิทยาการด้านปัญญาที่จะมาช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้น โดยใส่เจ้า
ปัญญาประดิษฐ์ลงไปในคอมพิวเตอร์ ให้คอมพิวเตอร์ช่วยจําลองการทํางานต่างๆ 
เลียนแบบพฤติกรรมของคน 

□ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ 

□ ส่ิงที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด 
หรือผลิตภัณฑ ์

□ ข้อมูลขนาดใหญ่มากจนซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะจัดการหรือ
วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ข้อใดไม่ใช ่3 ด้านหลัก ที่ Digital Capabilities เข้ามาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร 

□ Customer Experience 

□ Core Operation 

□ New Business Model 

□ Digital Era 
 

5. Netflix เป็นหนึ่งในตัวอย่างของโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) ซึ่งตรงกับ
ประเภทใดมากที่สุด  

□ Re-inventing Industries 

□ Substituting Services 

□ Reconfiguring Value Delivery Model 

□ Rethinking Value Proposition 
 

6. ข้อใดคือ 3C’s Model 

□ Communicate 

□ Collaborate 

□ Commit 

□ ถูกทุกข้อ 
 

7. กระบวนขั้นตอน Design Thinking คือข้อใด 

□ Ideate > Empathize > Define > Prototype > Test 

□ Empathize > Ideate > Define > Prototype > Test 

□ Empathize > Define > Ideate > Prototype > Test 

□ Define > Empathize > Define > Prototype > Test 
 
 
 
 



 

 

104 

Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

เฉลยแบบทดสอบการพัฒนาทักษะ 

หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         
(Digitization skill for C – level) 

 

  

8. ข้อใดคือข้อมูลของลูกค้า (Customer Profile) 

□ อาย ุ

□ เพศ 

□ Lifestyle 

□ ถูกทุกข้อ 
 

9. เกม Wallet ตรงกับการจําลองของกระบวนการใดมากที่สุด 

□ Design Thinking 

□ Business Model Canvas 

□ Project Idea Canvas 

□ ถูกทุกข้อ 
 

10. ข้อใดตรงกับกระบวนการ Design Thinking มากที่สุด 

□ รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ ์ทั้งใช้พัฒนาธุรกิจใหม่และปรับปรุงธุรกิจเดิม 

□ การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็น
หนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการส่ือสารเหล่านั้นทั้งออน์ไลน์ (Online) และการขาย
หน้าร้าน (Offline) 

□ กระบวนการคิดเชิงออกแบบสําหรับพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ 
(Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ 

□ การส่ือความหมายของกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และ
สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค 
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11. ในกระบวนการ Design Thinking นั้นประกอบไปด้วย 5 กระบวนการคือ Empathize, 
Define, Ideate, Prototype, Test ข้อใดมีความหมายตรงกับ Empathize มากที่สุด  

□ การทําความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

□ การระดมความคิดใหม่ๆ อย่างไม่มีขีดจํากัด หรือการสร้างความคิดต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น โดย
เน้นการหาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด หลากหลายที่สุด                                                                                                       

□ การสร้างแบบจําลอง หรือการสร้างต้นแบบขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถทดสอบและตอบ
คําถามหรือกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือที่เราจะได้เข้าใจส่ิงที่เราอยากรู้มาก
ยิ่งขึ้น 

□ การทดสอบ โดยเรานําแบบจําลองที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับผู้ใช้ หรือกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
สังเกตประสิทธิภาพการใช้งาน โดยนําผลตอบรับ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนคําแนะนํา
มาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงต่อไปให้ทําความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 
 

12. การระดมความคิดหรือ Brainstorming อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ Design 
Thinking ใด 

□ Empathize                                                                                                                                                                                                               

□ Define                                                                                                                                                                        

□ Ideate                                                                                                                                                                                          

□ Prototype                              
                                                    

13. กระบวนการ Design Thinking สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ใด 

□ มีขั้นตอนกระบวนการคิดริเริ่มอย่างนวัตกร 
□ ประยุกต์ใช้ในการทํางานเชิงวิเคราะห์หรือวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

□ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได ้

□ ถูกทุกข้อ 
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14. ข้อใดตรงกับ Minimal Viable Product (MVP) มากที่สุด 

□ สินค้าที่มีการทํางานที่หลากหลายฟงัก์ชัน                                                                                                                                                              

□ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด 

□ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ (features) อย่างน้อยที่สุด ที่ทําใหใ้ช้งานได้จริง หรือที่ขายได้
จริง                                                                                                                                                                                

□ ถูกทุกข้อ 
 

15. ข้อใดตรงกับ Business Model Canvas มากที่สุด 

□ กระบวนการคิดเชิงออกแบบสําหรับพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ 
(Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ 

□ โมเดลสําหรับวิเคราะห์องค์ประกอบในธุรกิจ 
□ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ (features) อย่างน้อยที่สุด ที่ทําให้ใช้งานได้จริง หรือที่ขายได้

จริง 

□ การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง 
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บทที่ 5 : แผนงาน  

(Action Plan) 
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หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         
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ป 

  

 

 
 

5.1 แบบฟอร์มแผนงาน  

(Action Plan) 
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แบบประเมินทักษะหลังเรียน (Post-Embedded Skill Evaluation) 

แบบฟอร์มแผนงาน (Action Plan) 

Big Data Analytics Skill  
ทักษะการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช ้Big Data 

 

 

หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         
(Digitization skill for C – level)    

 

 
ส่วนท่ี 1 สําหรับผู้เข้าร่วมพัฒนาทักษะ  

 

ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………… ช่ือสถานประกอบการ…………………………….…………………………………………………………………………………………… 

ช่ือแผนงาน / ความต้องการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..................................... 

ท่ี เป้าหมาย/ความต้องการ/ปัญหา  กลยุทธ์/แนวทางการแก้ไข วิธีการดําเนินงาน (ระบุอย่างละเอียด) ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ทรัพยากรท่ีมี 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

งบประมาณ 
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แบบประเมินทักษะหลังเรียน (Post-Embedded Skill Evaluation) 

แบบฟอร์มแผนงาน (Action Plan) 

Big Data Analytics Skill  
ทักษะการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช ้Big Data 

 

 

หลักสูตรทักษะการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร         
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ส่วนท่ี 2 สําหรับหัวหน้างาน หรือ เจ้าของกิจการ 

 
พิจารณาแผนท่ีผู้เรียนนําเสนอ 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนการต่อยอดหรือลงทุนจากทักษะท่ีได้รับ 

ท่ี รายการ พร้อมดําเนินงาน

ทันที 
มีแผนการดําเนินงาน

ในอนาคต โปรดอธิบายเพ่ิมเติม หมายเหตุ 

1 ท่านสนใจลงทุนใน เคร่ืองจักร  ☐ ☐   

2 ท่านสนใจลงทุนใน กําลังคน เช่น มีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือ

ควบคุมเคร่ืองจักรท่ีได้ลงทุนเพ่ิม  ☐ ☐   

3 ท่านสนใจต่อยอดและลงทุน ในด้านอ่ืน ๆ  

โปรดระบุ……………………………………….…............................... 
☐ ☐   

 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรพัฒนาทักษะ  
(    ) พึงพอใจมากท่ีสุด (    ) พึงพอใจมาก (    ) พึงพอใจปานกลาง (    ) พึงพอใจน้อย 



KNOWLEDGE MANAGEMENT

หลักสูตรทักษะการพัฒนา
องค์กรสู่ยุคดิจิทัลสําหรับ
ผู้บริหาร

(Digitization skill for 
C – level)

ภายใต้แผนงานพฒันาความสามารถทางเทคโนโลยขีอง
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสรา้งกําลังคนและทักษะแหง่อนาคตในภมูภิาคเพื�อ
ตอบโจทยก์ารพฒันานวตักรรมของประเทศ
ประจาํป�งบประมาณ 2563

จัดทําโดย
อุทยานวิทยาศาสตรภ์าคเหนือ


