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Agenda

• 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 เป้าหมายหลกั
• To EXPLORE the concept and application of Design Thinking for

creating new experience of KM community of practitioners. ศกึษาองค ์
ความรู ้ การคดิเชงิออกแบบ และการประยกุตใ์ชจ้รงิ เพือ่สรา้งประสบการณใ์หม่ๆ เกีย่วกบัการ
จดัการความรูอ้งคก์รของกลุม่นักปฎบิตักิาร

• To PRACTICE the listening skills to understand the needs and ideate
for possible alternative solutions and actions to enhance and elevate
knowledge management ฝึกทกัษะการฟัง เพือ่เขา้ใจถงึความจ าเป็นของผูอ้ืน่ และแปลง
ความคดิหลาสหลายใหก้ลายเป็นแนวทางปฎบิตัใิหม่ เพือ่ปรบัปรงุและยกระดบัจดัการความรู ้
องคก์รตอ่ไป

• To STRENGTHEN our growth mindset and EXPERIENCE Design
thinking process to co-create better-best experience for KM
community of practitioners. สรา้งเสรมิและยกระดบักระบวนการคดิแบบยดืหยุน่หรอื
เตบิโตกา้วหนา้ และสมัผสัประสบการณจ์รงิดว้ยการน าทกัษะการคดิเชงิออกแบบ มารว่มสรา้ง
สภาพการณใ์หม่ จากดขีึน้กวา่เดมิ ถงึดทีีส่ดุ เพือ่ชมุชมแห่งการจดัการความรูอ้งคก์ร
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Explicit vs. Tacit Knowledge 

19-Aug-20 Assumption University 

Source: Retrieved from https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/144-km-knowledge/3327-explicit-tacit-knowledge



Fixed vs. Growth Mindset

Fixed mindset" คือ กรอบความคิดหรอืทศันคติ
แบบดงัเดิม หรอืยดึติด อยูใ่นกรอบเดิมๆ เกรงกลวัความ
ผิดพลาด ไมก่ลา้เสี่ยงแมมี้ปัจจยัหลายๆอยา่งสนบัสนนุ
ในเชิงบวก เป็นตน้ หลายๆปัญหาเหลา่นี ้ ท  าใหอ้งคก์รมี
อตัราการเติบโตอยา่งชา้ๆ และไมต่อ่เน่ือง

ตวัอยา่ง Fixed Mindset
• ไมก่ลา้ออกความคิดเห็น เพราะคิดว่า ตวัเองไมเ่ก่ง

กลวัหนา้แตก กลวัความผิดพลาด คิดไมเ่ป็นระบบ
• ไม่กลา้น าเสนอสิ่งใหม่ๆ เพราะ ไมแ่น่ใจใน

ความคิดท่ีน าเสนอ หาหลกัการหรอืวิธีการมา
สนบัสนนุแนวคิดใหมไ่ด้ หรอืไมมี่วิธีการในการคิด
อย่างระบบ หรอืคิดสรา้งสรรค์

• ไมเ่ช่ือมั่นในศกัยภาพของตวัเองและเพ่ือนรว่มงาน
เพราะความคิด ความเช่ือ และประสบการณใ์น
อดีต

• กลวัวา่จะท าไมไ่ดด้ี กลวัเหน่ือยแลว้ไม่คุม้กบังาน

Growth Mindset" กรอบความคิดหรอืทศันคติและ
แนวคิดแบบยืดหยุน่และเติบโตพฒันาตอ่ไปขา้งหนา้ เช่ือใน
ศกัยภาพของคน พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง จนเกิดประสิทธิภาพ
พฒันาระบบการคิด ใชเ้ครือ่งมือและวิธีการ เพ่ือช่วยการคิด
วิเคราะหแ์ละสรา้งสรรคแ์ก่บคุคลากร ช่วยใหอ้งคก์รกา้วเดินได้
อย่างมั่นคง และไดต้ามเปา้หมาย

ตวัอยา่ง Growth Mindset
• กลา้ออกความคิดเห็น เพราะคิดว่า ตวัเองไมเ่ก่ง

กลวัหนา้แตก กลวัความผิดพลาด คิดไมเ่ป็นระบบ ใ
• กลา้น าเสนอสิ่งใหม่ๆ เพราะ ไมแ่น่ใจในความคิดท่ี

น าเสนอ หาหลกัการหรอืวิธีการมาสนบัสนนุแนวคิด
ใหมไ่ด้ หรอืไมมี่วิธีการในการคิดอย่างระบบ หรอืคิด
สรา้งสรรค์

• เช่ือมั่นในศกัยภาพของตวัเองและเพ่ือนรว่มงาน
เพราะความคิด ความเช่ือ และประสบการณใ์นอดีต

• ไมก่ลวัวา่จะท าไมไ่ดด้ี ทกุอย่างคือการเรยีนรู ้
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Co-Presencing
Places & practices of stillness & presence

Co-creating
Places & practices

Of prototyping
Co-sensing

Places & practices of connecting &
seeing

Downloading
Patterns of the past

Voice of fear 
(VOF)

Voice of Cynicism
(VOC)

Voice of Judgment 
(VOJ)

Open Will

Open Heart

Open Mind

ACCESS
YOUR….

Performing
Achieve results through 
Practices, infrastructure

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

CRYSTALLIZING
Vision and intention

LETTING COMELETTING GO

Who is my self?
What is my work?

PRESENCING
Connecting to source

SEEING
Seeing realities with 
fresh eyes

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

Source: Theory U, OTTO SCHARMER (2007)

Suspending Embodying



Why is Design Thinking?
การคดิเชงิออกแบบ

• A perspective ความคดิ ทศันะ และมุมมอง

• A human-centered approach to innovation—people, 
business and technology มนุษยค์อืจดุศนูยก์ลาง ผูเ้ป็นผูส้รา้งนวตกรรม 

สามารถพฒันาบคุลากร ธรุกจิ และเทคโนโลย ี

• Create value between offerings—brand, service, 
product, business and digital. สรา้งเสรมิคณุคา่ในทกุๆมติ ิ- ยีห่อ้ 
การบรกิาร ผลติภณัฑ ์ธรุกจิ และดจิทิอล

• Create “options” – the more, the better สรา้งตวัเลอืกหรอื

ทางเลอืกแบบหลากหลาย - ยิง่มาก ยิง่ด ี

• Do/Think/Think/Do. คดิไปท าไป ท าไปคดิไป 

• Iterative process – Refine, Feedback, Prototype
กระบวนการแบบยอ้นกลบั - ก าหนด ขอ้เสนอแนะ และทดลอง
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Four Stage of Design Thinking Approach
รูปแบบการคดิเชงิออกแบบ

•Prototype, Experiment

• Fail early and don’t make 
too perfect 

• Get feedbacks from others 

• Fully implement 

• Observe beyond current situation. 

• Listen in context (e.g., students, 
customers, marketplace) 

• Explore experience

• Interview  customer/clients or 
experts 

•Develop visual image.

•Generate ideas and options

•Brainstorm to get as many 
ideas as possible.  

• Synthesize

• Find opportunities finder .

• Look for patterns.

• Refine statement of problem or   
statement of opportunity    

Insights

(DISCOVERY) 
Ideation

(DESIGN)

Prototype

(DEPLOY)  

Aspiration 

(DREAM)

Learn 

Abstract 

Do

Reality 
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ASPIRATION ความปราถนา

ASPIRATION

Goal เป้าหมาย
Explore and Calibrate the 

real needs, experiences 
and visions

คน้หาและเทยีบ การรบัรูแ้ละ
ความเขา้ใจตอ่ความ
จ าเป็น ประสบการณ ์

และวสิยัทศัน์

Method ระเบยีบวธิี
Conversations พูดคยุหารอื

Dialogues การสนทนา

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. จบัคู ่และสมัภาษณต์วัตอ่ตวั 
คนละ ๑๕ นาท ีเสรจ็สลบักนัสมัภาษณ ์บนัทกึเร ือ่งราว ของผูถ้กู
สมัภาษณข์ณะฟัง

❑ 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?ยอ้นกลบัไปเมือ่ ๒ ถงึ ๕ ปี หรอืในปีทีผ่่านมา ใหเ้ลา่เรอืง
ราวความส าเรจ็ ทีท่ าใหรู้ส้กึตืน่เตน้และภมูใิจมาก เหตกุารณน้ั์นคอื
อะไร และคณุท าอย่างไรถงึส าเรจ็ได ้

❑ 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? สามสิง่ที่
ปราถนา ทอียากเห็นการเปลีย่นแปลงภายในทมีสนับสนุน ทีจ่ะท าให ้
เราสามารถรว่มสรา้งประสบการณท์ีด่กีวา่เดมิ และดทีสีดุ เพือ่ลกูทมี 
เพือ่นรว่มงาน และนักศกึษาของเรา สิง่เหลา่น้ันคอือะไรบา้ง
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INSIGHTS ความเข้าใจเชิงลกึ

INSIGHTS

Goal เป้าหมาย
Synthesize and identify opportunities 

การขมวดความเขา้ใจเชงิ
ลกึ และคน้หาโอกาส

Method  ระเบยีบวธิี
Group discussion 

Story telling 

สนทนากลุม่ 

การเลา่เร ือ่งราว

INSTRUCTIONS

Each pair comes back to your table and share story of 
your interview mate. Listen openly and no judgment
แตล่ะคูส่นทนากลบัมาทีโ่ตะ๊ และเลา่เร ือ่งราวของผูท้ีถ่กู
สมัภาษณ ์เปิดใจรบัฟัง แบบไม่ตดัสนิใดๆ

❑ Summarize themes in flipchart paper. สรปุเร ือ่งราวและ
ขมวดเขา้ดว้ยกนั บนแผ่นflipcharts (ตามจ านวนค าถามของ
สไลดก์อ่นหนา้นี)้

❑ 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  ระบโุอกาสตา่งๆ ทีก่ลุม่เขา้ใจหรอืสกดั
ออกมาได ้ โดยขมวดเร ือ่งราวตา่งๆจากคูส่นทนา ออกมาเป็น
ล าดบัความจ าเป็นหรอืส าคญัตา่งๆ หรอืน าเสนอเป็นรปูทรง
ตา่งๆโดยมคี าหลกั ปรากฎในมโนทศันห์รอืรปูทรงน้ันๆ 
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IDEATION ระดมความคดิ สู่ไอเดยีใหม่

IDEATION 

Goal 
Develop visual image

พฒันามโนภาพ 

Method ระเบยีบวธิี
Group discussion
ถกภายในกลุม่

Brainstorming
ระดมความคดิ

INSTRUCTIONS

Each table continues brainstorming and visualizing 
images of preferred futures that fulfill the needs of 
stakeholders (e.g.,  employee, employer, students, 
and community)

ในแตล่ะโตะ๊ระดมความคดิตอ่เน่ือง และพฒันามโนภาพทสีะทอ้น
ภาพอนาคต เสมอืนวา่เกดิขึน้แลว้ ณ ขณะนี ้ ซ ึง่ภาพ
อนาคตน้ันตอบสนองความตอ้งการของผูไ้ดร้บัผลประโยชน์
รว่ม เชน่ พนักงาน นายจา้ง นักศกึษา และชมุชน 

❑ Revisit all possible opportunities. ยอ้นกลบัไปดสูิง่ที่
รายการโอกาสตา่งๆ จากแผ่นกอ่นหนา้นีอ้กีคร ัง้ 

❑ Brainstorm as many as ideas possible to come up 
with options on how to actualize those preferred 
futures. ชว่ยกนัระดมความคดิ เกีย่วกบัแนวตา่งๆใหไ้ดม้าก
ทสีดุ ทีจ่ะน าพาพวกเราใหส้ามารถท าแปลงภาพอนาคตที่

วาดไว ้ใหก้ลายป็นจรงิไดใ้นทีส่ดุ 

19-Aug-20 Assumption University 



PROTOTYPE ทดลองก่อนท าจริง

PROTOTYPE

Goal 
Prototype that allows you to test 

and seek feedback on what 
else might be added on 
before full deployment.

ทดลองตวัอยา่งเบือ้งตน้ เพือ่เก็บเกีย่ว
ขอ้เสนอเพิม่เตมิ วา่มอีะไรอกีที่

อาจจะเสรมิหรอืเพิม่หรอืปรบั 
กอ่นขยายวงกวา้ง

Method ระเบยีบวธิี
Group discussion กลุม่แบบกลุม่

Brainstorming ระดมสมอง

INSTRUCTIONS

Each table creates a prototype or draw 
blueprint using flipchart. แตล่ะโตะ๊ วาด

แผ่นเขยีวหรอืตวัอย่าง ทดลอง 

❑ Discuss about key success factors before 
implementation or deployment – culture, 
structure, strategy, and communicationใ
What needs change? ถกเร ือ่งปัจจยัสง่ผลตอ่
ความส าเรจ็ เชน่ดา้น วฒันธรรม โครงสรา้ง กล
ยทุธ ์การสือ่สาร อะไรตอ้งเปลีย่น

❑ Discuss how this prototype can be tested 
and sought feedbacks. It is the evaluation 
process that is matter. ถกกนัภายในวา่ จะเร ิม่
ทดลองวธิปีฎบิตัใิหม่อยา่งไรไดบ้า้ง และเก็บเกีย่ว
ขอ้เสนอแนะตา่งๆไดด้ว้ยวธิบีา้ง เพือ่ใหโ้อกาส
ตวัเองประเมนิวา่ของใหม่ มนัใชไ้ดจ้รงิหรอืน าไปสู่
การพฒันาตอ่ยอดไดอ้ยา่งยัง่ยนื
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Next Steps
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VISION 
(Who we are)

“We are the most preferred choice of private 

international university for students”
MISSION

(HOW WE GET THERE)

Our Strengths Our Possibilities 

New Competencies 

Functional Projects 1.0 
Functional Project 2.0

Functional Project 5.0

Functional Project 4.0Functional Project 3.0

Functional Project 6.0

Functional Project 7.0 Functional Project 8.0



WHEN?

WHO

SCOPE

Customer(s): 

Stakeholder(s):

Lead:

Member(s):

Sponsor(s):

START

FUNCTIONAL PROJECT 1.0:  ______________________________________________________ 

TOFROM

PROJECT GOAL เป้าหมายโครงการ
1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIMENSIONS มติ ิ
1. PEOPLE  - core knowledge, core skills.  
2. TECHNOLOGY – mobile app, document 

management, contents management 
3. CONTENT – standard, specification, 

workflow, risk assessment. 
4. PROCESS – communication,  

collaboration, 

MUST DO:
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUST STOP:  
1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IN SCOPE
OUT OF SCOPE

AN IMAGE OF PREFERRED SITUATION 

KEY WORDS

DDMMYYYY DDMMYYYY DDMMYYYY DDMMYYYYDDMMYYYY DDMMYYYYDDMMYYYY

Sirichai Preudhikulpradab, PhD  For ABAC OD program use only 10/1/2013



Q &A 
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