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Agenda
•
•
•
•
•
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08:45-09:00am – Registration
09:00-09:15am – Opening
09:15-09:45am – Design Thinking Concept
09:45-11:30am – Design Thinking Workshop
11:30-12:15pm – Presentation, Next Steps, Warp up.
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Aims เป้ าหมายหลัก
• To EXPLORE the concept and application of Design Thinking for
creating new experience of KM community of practitioners. ศึกษาองค ์

ความรู ้ การคิดเชิงออกแบบ และการประยุกต ์ใช ้จริง เพือสร ้างประสบการณ์ใหม่ๆ เกียวกับการ
จัดการความรู ้องค ์กรโดยนักปฎิบต
ั ก
ิ ารมืออาชีพ

• To PRACTICE the listening skills to understand the needs and ideate
for possible alternative solutions and actions to enhance and elevate
knowledge management ฝึ กทักษะการฟัง เพือเข ้าใจความจําเป็ นของผู ้อืน และแปลง
ความคิดหลาสหลายให ้กลายเป็ นแนวทางปฎิบต
ั ใิ หม่ เพือปร ับปรุงและยกระดับจัดการความรู ้
องค ์กรต่อไป

• To STRENGTHEN our growth mindset and EXPERIENCE Design
thinking process to co-create better-best experience for KM แ
community of practitioners. สร ้างเสริมและยกระดับกระบวนการคิดแบบยืดหยุ่นหรือ

เติบโตก ้าวหน้า และสัมผัสประสบการณ์จริงด ้วยการนํ าทักษะการคิดเชิงออกแบบ มาร่วมสร ้าง
สภาพการณ์ใหม่ จากดีขนกว่
ึ
าเดิม ถึงดีทสุ
ี ด เพือชุมชมแห่งการจัดการความรู ้องค ์กร
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Explicit vs. Tacit Knowledge

Source: Retrieved from https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/144-km-knowledge/3327-explicit-tacit-knowledge
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Fixed vs. Growth Mindset
Fixed mindset" คือ กรอบความคิดหรือทัศนคติ
แบบดังเดิม หรือยึดติด อยู่ในกรอบเดิมๆ เกรงกลัวความ
ผิดพลาด ไม่กล้าเสียงแม้มีปัจจัยหลายๆอย่างสนับสนุน
ในเชิงบวก เป็ นต้น หลายๆปัญหาเหล่านี ทําให้องค์กรมี
อัตราการเติบโตอย่างช้าๆ และไม่ต่อเนือง

Growth Mindset" กรอบความคิดหรือทัศนคติและ
แนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า เชือใน
ศักยภาพของคน พัฒนาอย่างต่อเนือง จนเกิดประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการคิด ใช้เครืองมือและวิธีการ เพือช่วยการคิด
วิเคราะห์และสร้างสรรค์แก่บคุ คลากร ช่วยให้องค์กรก้าวเดินได้
อย่างมันคง และได้ตามเป้าหมาย

ตัวอย่าง Fixed Mindset
• ไม่กล้าออกความคิดเห็น เพราะคิดว่า ตัวเองไม่เก่ง
กลัวหน้าแตก กลัวความผิดพลาด คิดไม่เป็ นระบบ
• ไม่กล้านําเสนอสิงใหม่ๆ เพราะ ไม่แน่ใจใน
ความคิดทีนําเสนอ
หาหลักการหรือวิธีการมา
สนับสนุนแนวคิดใหม่ได้ หรือไม่มีวิธีการในการคิด
อย่างระบบ หรือคิดสร้างสรรค์
• ไม่เชือมันในศักยภาพของตัวเองและเพือนร่วมงาน
เพราะความคิด ความเชือ และประสบการณ์ใน
อดีต
• กลัวว่าจะทําไม่ได้ดี กลัวเหนือยแล้วไม่คมุ้ กับงาน

ตัวอย่าง Growth Mindset
• กล้าออกความคิดเห็น เพราะคิดว่า ตัวเองไม่เก่ง
กลัวหน้าแตก กลัวความผิดพลาด คิดไม่เป็ นระบบ ใ
• กล้านําเสนอสิงใหม่ๆ เพราะ ไม่แน่ใจในความคิดที
นําเสนอ หาหลักการหรือวิธีการมาสนับสนุนแนวคิด
ใหม่ได้ หรือไม่มีวิธีการในการคิดอย่างระบบ หรือคิด
สร้างสรรค์
• เชือมันในศักยภาพของตัวเองและเพือนร่วมงาน
เพราะความคิด ความเชือ และประสบการณ์ในอดีต
• ไม่กลัวว่าจะทําไม่ได้ดี ทุกอย่างคือการเรียนรู ้
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Downloading
Patterns of the past

Performing

ACCESS
YOUR….

Achieve results through
Practices, infrastructure

Suspending

Embodying

Voice of Judgment
(VOJ)

SEEING

Open Mind

Voice of Cynicism
(VOC)

SENSING

Open Heart

Voice of fear
(VOF)

Seeing realities with
fresh eyes

connecting to the field &
attending to the situation
from the whole

LETTING GO

Co-sensing

Places & practices of connecting &
seeing

PROTOTYPING

Co-create strategic microcosms to
Explore the future by doing..

CRYSTALLIZING

Vision and intention

Open Will

LETTING COME

PRESENCING
Connecting to source

Who is my self?
What is my work?

Co-Presencing

Co-creating
Places & practices
Of prototyping

Places & practices of stillness & presence
Source: Theory U, OTTO SCHARMER (2007)

Why is Design Thinking?
การคิดเชิงออกแบบ

• A perspective ความคิด ทัศนะ และมุมมอง
• A human-centered approach to innovation—people,
business and technology มนุ ษย ์คือจุดศูนย ์กลาง ผู ้เป็ นผู ้สร ้างนวตกรรม
สามารถพัฒนาบุคลากร ธุรกิจ และเทคโนโลยี

• Create value between offerings—brand, service,
product, business and digital. สร ้างเสริมคุณค่าในทุกๆมิติ - ยีหอ้
การบริการ ผลิตภัณฑ ์ ธุรกิจ และดิจท
ิ อล

• Create “options” – the more, the better สร ้างตัวเลือกหรือ
ทางเลือกแบบหลากหลาย - ยิงมาก ยิงดี

• Do/Think/Think/Do. คิดไปทําไป ทําไปคิดไป
• Iterative process – Refine, Feedback, Prototype
กระบวนการแบบย ้อนกลับ - กําหนด ข ้อเสนอแนะ และทดลอง
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Four Stage of Design Thinking Approach
รู ปแบบการคิดเชิงออกแบบ
• Synthesize
• Find opportunities finder .
• Look for patterns.
• Refine statement of problem or
statement of opportunity

Abstract

Insights
(DISCOVERY)

Ideation
(DESIGN)

Learn

• Observe beyond current situation.
• Listen in context (e.g., students,
customers, marketplace)
• Explore experience
• Interview customer/clients or
experts
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• Develop visual image.
• Generate ideas and options
• Brainstorm to get as many
ideas as possible.

Do
Aspiration

Prototype

(DREAM)

(DEPLOY)

Reality
Assumption University

• Prototype, Experiment
• Fail early and don’t make
too perfect
• Get feedbacks from others
• Fully implement

ASPIRATION ความปราถนา
ASPIRATION
Goal เป้ าหมาย

Explore and Calibrate the
real needs, experiences
and visions
ค ้นหาและเทียบ การร ับรู ้และ
ความเข ้าใจต่อความ
จําเป็ น ประสบการณ์
และวิสยั ทัศน์

Method ระเบียบวิธ ี
Conversations พูดคุยหารือ
Dialogues การสนทนา
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INSTRUCTIONS
Pair up with your team mate and conduct a 15-minute interview.
Each takes turn to interview one another. Total time is 30
minutes for both A and B persons. จับคู่ และสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว
คนละ ๑๕ นาที เสร็จสลับกันสัมภาษณ์ บันทึกเรืองราว ของผู ้ถูก
สัมภาษณ์ขณะฟัง
 As you think back over the last 2–5 years or past years, can
you tell me a story about one of those moments when you
felt the most successful and exciting experience between you
and co-workers What was the event? How did you make it
successful?ยอ้ นกลับไปเมือ ๒ ถึง ๕ ปี หรือในปี ทีผ่านมา ให ้เล่าเรือง
ราวความสําเร็จ ทีทําให ้รู ้สึกตืนเต ้นและภูมใิ จมาก เหตุการณ์นันคือ
อะไร และคุณทําอย่างไรถึงสําเร็จได ้
 Three Wishes of changes for our support teams that allow us
to co-create better-best experience for our team members,
co-workers and student. What would they be? สามสิงที
ปราถนา ทีอยากเห็นการเปลียนแปลงภายในทีมสนับสนุ น ทีจะทําให ้
เราสามารถร่วมสร ้างประสบการณ์ทดี
ี กว่าเดิม และดีทส
ี ุด เพือลูกทีม
เพือนร่วมงาน และนักศึกษาของเรา สิงเหล่านันคืออะไรบ ้าง
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INSIGHTS ความเข้ าใจเชิงลึก
INSIGHTS
Goal เป้ าหมาย
Synthesize and identify opportunities

การขมวดความเข ้าใจเชิง
ลึก และค ้นหาโอกาส
Method ระเบียบวิธ ี
Group discussion
Story telling

สนทนากลุ่ม
การเล่าเรืองราว
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INSTRUCTIONS
Each pair comes back to your table and share story of
your interview mate. Listen openly and no judgment
แต่ละคู่สนทนากลับมาทีโต๊ะ และเล่าเรืองราวของผูท้ ถู
ี ก
สัมภาษณ์ เปิ ดใจร ับฟัง แบบไม่ตด
ั สินใดๆ
 Summarize themes in flipchart paper. สรุปเรืองราวและ
ขมวดเข ้าด ้วยกัน บนแผ่นflipcharts (ตามจํานวนคําถามของ
สไลด ์ก่อนหน้านี )
 List all possible opportunities that the groups
understand and extract from the conversations by
integrating them in orders of priorities/importance, or
diagrams or themes ระบุโอกาสต่างๆ ทีกลุ่มเข ้าใจหรือสกัด
ออกมาได ้ โดยขมวดเรืองราวต่างๆจากคูส
่ นทนา ออกมาเป็ น
ลําดับความจําเป็ นหรือสําคัญต่างๆ หรือนํ าเสนอเป็ นรูปทรง
ต่างๆโดยมีคาํ หลัก ปรากฎในมโนทัศน์หรือรูปทรงนันๆ
Assumption University

IDEATION ระดมความคิด
สู่ ไอเดียใหม่
INSTRUCTIONS

IDEATION
Goal

Develop visual image
พัฒนามโนภาพ

Method ระเบียบวิธ ี
Group discussion
ถกภายในกลุ่ม
Brainstorming
ระดมความคิด
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Each table continues brainstorming and visualizing
images of preferred futures that fulfill the needs of
stakeholders (e.g., employee, employer, students,
and community)
ในแต่ละโต๊ะระดมความคิดต่อเนื อง และพัฒนามโนภาพทีสะท ้อน
ภาพอนาคต เสมือนว่าเกิดขึนแล ้ว ณ ขณะนี ซึงภาพ
อนาคตนันตอบสนองความต ้องการของผู ้ได ้ร ับผลประโยชน์
ร่วม เช่น พนักงาน นายจ ้าง นักศึกษา และชุมชน
 Revisit all possible opportunities. ยอ้ นกลับไปดูสงที
ิ
รายการโอกาสต่างๆ จากแผ่นก่อนหน้านี อีกครงั
 Brainstorm as many as ideas possible to come up
with options on how to actualize those preferred
futures. ช่วยกันระดมความคิด เกียวกับแนวต่างๆให ้ได ้มาก
ทีสุด ทีจะนํ าพาพวกเราให ้สามารถทําแปลงภาพอนาคตที
วาดไว ้ ให ้กลายป็ นจริงได ้ในทีสุด
Assumption University

PROTOTYPE ทดลองก่ อนทําจริง
INSTRUCTIONS

PROTOTYPE

Goal

Prototype that allows you to test
and seek feedback on what
else might be added on
before full deployment.
ทดลองตัวอย่างเบืองต ้น เพือเก็บเกียว
ข ้อเสนอเพิมเติม ว่ามีอะไรอีกที
อาจจะเสริมหรือเพิมหรือปรบั
ก่อนขยายวงกว ้าง

Method ระเบียบวิธ ี

Group discussion กลุ่มแบบกลุ่ม
Brainstorming ระดมสมอง
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Each table creates a prototype or draw
blueprint using flipchart. แต่ละโต๊ะ วาด
แผ่นเขียวหรือต ัวอย่าง ทดลอง
 Discuss about key success factors before
implementation or deployment – culture,
structure, strategy, and communicationใ
What needs change? ถกเรืองปัจจัยส่งผลต่อ
ความสําเร็จ เช่นด ้าน วัฒนธรรม โครงสร ้าง กล
ยุทธ ์ การสือสาร อะไรต ้องเปลียน
 Discuss how this prototype can be tested
and sought feedbacks. It is the evaluation
process that is matter. ถกกันภายในว่า จะเริม
ทดลองวิธป
ี ฎิบต
ั ใิ หม่อย่างไรได ้บ ้าง และเก็บเกียว
ข ้อเสนอแนะต่างๆด ้วยวิธจี ากใคร เพือให ้โอกาส
ตัวเองประเมินว่าของใหม่ มันใช ้ได ้จริงหรือนํ าไปสู่
การพัฒนาต่อยอดได ้อย่างยังยืน
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VISION

“We

helping customers succeed and the countries where we do
business benefit with new technology; and being employer of choice”
MISSION
Enable all customers & partners to achieve success with creative technology
Provide a “PI’-Nong “ learning organization that allows our employees to foster
their growth while providing sustainable benefit to our stakeholders
Problem Solving
Creative

work smart
Learning/Knowing/Sharing

Freewill campus
Team Happiness, Challenging
& Patience
Design that meets
Customer needs

Positive & commit to success
Technology leader
Growth & Sustainability
© 2016 ABAC ODI Copyrights

Next Steps
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VISION
“We are the most preferred choice of private
international e university for students”
MISSION

© 2016 ABAC ODI Copyrights

PREFERRED FUTURE 1 อนาคตทีต้องการ 1 : ______________________________________________________
WHO

AN IMAGE OF PREFERRED SITUATION

PROJECT GOAL เป้าหมายโครงการ
1.
2.

Customer(s):
Stakeholder(s):
Lead:

DIMENSIONS มิต ิ
1. PEOPLE - how do enable employees,
and users?
2. TECHNOLOGY – mobile app, document
management, contents management
3. CONTENT – standard, specification,
workflow, risk assessment
4. PROCESS – Communication

Member(s):
Sponsor(s):

FROM

TO

KEY WORDS

MUST DO:
1.
2.
3.
MUST STOP:
1.
2.
3.

SCOPE

START

OUT OF SCOPE

IN SCOPE

WHEN?
10/1/2013

DDMMYYYY

DDMMYYYY

DDMMYYYY

DDMMYYYY

DDMMYYYY

Sirichai Preudhikulpradab, PhD For ABAC OD program use only

DDMMYYYY

DDMMYYYY

Q &A
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