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หลักการและเหตผุล 

เมื่อกล่าวถึง นวัตกรรม องค์กรต่างๆ มีความพยายามในการสรา้งนวตักรรมทั้งด้านสินคา้ บริการ กระบวนการ และรปูแบบธรุกิจ 
(Business Model) อันเนื่องจากการแข่งขันในปัจจบุันมีรปูแบบในการท าธุรกิจ เทคโนโลย ี ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีการคดิคน้
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ หรือสร้างความต้องการใหม่ให้กับลูกค้าเป้าหมาย รวมทัง้ความพยายามใน
การเพิ่มผลิตภาพขององค์กรให้สูงขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน   

หลายองค์กรมีการก าหนด”นวัตกรรม”เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กร แต่องค์กรส่วนใหญ่ยังไมป่ระสบความส าเร็จ ดังเชน่องค์กร
นวัตกรรมชั้นน าตา่งๆ เนื่องจากไม่ได้มีจัดท า Innovation Master Plan ที่ได้เชื่อมโยงและถกูก าหนดตั้งแต่ระดับวสิัยทศัน ์พนัธ
กิจ กลยุทธ์ แผนงาน กระบวนการ และวิธีการ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเกิดวัฒนธรรมและกระบวนการที่ท าให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร
ได้ และทีส่ าคัญการที่องค์กรจะสามารถผลักดันให้องค์กรเป็นองค์กรนวัตกรรมได้นั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีวสิัยทัศน์ และกลยทุธ ์
นวัตกรรม ทราบวิธีการ และกระบวนการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมได้ 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เล็งเห็นความส าคัญและต้องการตอบสนอง
หลักการเพิ่มผลิตภาพเพื่อยกระดับการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรต่างๆ จึงจัดโครงการฝึกอบรม Dual Course Enhance 
Productivity through Innovation การสร้างองค์กรนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการเพิ่มผลิตภาพ โดยมุ่งเนน้พัฒนาผู้บริหารให้
มีความรู้ ทราบแนวทาง  วธิีการ กระบวนการในการสร้าง Innovation Master Plan ขององค์กร ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับการ
ก าหนดกลยุทธ์ดา้นนวัตกรรมขององค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและองค์กรต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศควบคู่กันไป  เพื่อน ามาเทียบเคียงและปรับใช้ในองค์กร จากการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
การศึกษาดูงานแบบเจาะลึก อันจะเปน็ประโยชน์อย่างมากและท าให้สามารถน ากลับไปประยกุต์ใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และ
ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาให้ผู้น า ผู้บริหารระดบัสูงและระดับกลางมีแรงบันดาลใจ มีความรู้แนวคิด กลยุทธ์ กระบวนการ วิธีการสรา้งและ
ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร  

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้บริหารในการสร้าง Innovation Master Plan ขององค์กร ที่เชื่อมโยงกลยุทธ์ดา้นนวัตกรรม 
แผนงานและน าสู่การปฎิบัติให้เกิดนวัตกรรมองค์กร อันจะส่งผลต่อการยกระกับการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร  

3. เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้น าของแต่ละองค์กรและผูน้ าองค์กรในต่างประเทศ เพื่อให้
เกิดมุมมองที่หลากหลายและเปน็ประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้  

กลุ่มเป้าหมาย 

1.  ผู้บริหารระดับสูงและระดบักลาง  

2.  เจ้าของกิจการ ผู้น ารุ่นต่อไปของกิจการ  

3.  ผู้บริหารจาก Business Unit ในองค์กร 

4.  ผู้บริหาร ทีมงานที่ผลักดันกลยุทธ์ Innovation  

หรือหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรกิาร หน่วยพัฒนาธุรกิจ 
หน่วยพัฒนาองค์กร 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

สามารถจัดท า Innovation Master Plan ขององค์กร ที่เชื่อมโยง
กับระดับกลยุทธด์้านนวัตกรรม แผนงาน และวิธีการที่จะผลักดนัให้
เกิดวัฒนธรรม กระบวนการสร้างนวัตกรรมในระดับตา่งๆของ
องค์กร  รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญและ
องค์กรด้านนวัตกรรมทั้งในประเทศและประเทศเกาหลี นอกจากนี้ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับ Certificate จากสถาบนัเพิ่มผลผลติ
แห่งชาติ และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
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ระยะเวลา 9 วัน (รวมดูงาน) โปรแกรมการอบรม 
Step 1 อบรมเชิงปฏิบัติในไทย จ านวน 4 วัน  
วันที่ 20-21 ก.ค, 10-11 ส.ค 58 
เรียนรู้แนวทางสร้างวัฒนธรรม ผู้น านวัตกรรมในองค์กร การก าหนดรูปแบบ
นวัตกรรม โมเดลธุรกิจ และออกแบบองค์กรที่จะน าไปสู่องค์กรนวัตกรรม 
ก าหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมรมิ การจัดท า Innovation Master Plan และ
กระบวนการท าให้เกดินวัตกรรมในองค์กร 
• Driving Force of innovation, Creative and Strategic Thinking, 
Potential Opportunity and Scenario Thinking. 
• Degree of Innovation; Incremental innovation, Modular 
innovation, Architectural innovation, Radical innovation. 
• Innovation Form; Product innovation, Process innovation, 
Service innovation, Business Model. 
• Strategy Linkage, Innovation strategy, Future & Big Data Management, Innovation 
Master Plan.  
• กระบวนการจัดท า Innovation Master Plan. 
• กระบวนการพฒันา Product, Service Innovation, Business Model, Innovative Organization, Innovative culture, 
Innovative Leader. 
• กระบวนการพฒันา Innovation Process, Open Innovation, Portfolio Management.  
• How to transform the concepts and ideas (Portfolio) into real marketable product and service (R&D). 
 

ทีมวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ 
ทีมวิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญรับเชิญจากองค์กรนวัตกรรม ที่มีประสบการณ์ในการผลักดันนวัตกรรมองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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Step 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติในไทย  จ านวน 2 วัน  
วันที่ 7-8 ก.ย 58 
บทสรุปจากการศึกษาดูงาน น าเสนอ Innovation Master Plan 
ขององค์กร และสรุป 
 บทสรุปจากการศึกษาดูงาน 
 สรุปกระบวนการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Process)  และ

การก าหนดนโยบายด้านนวัตกรรม 
 สรุปการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร และการ

สร้างบรรยากาศ  
 แนวโน้มทิศทางนวัตกรรม และนวัตกรรมกับการเพิ่มผลิตภาพ 
  Key strategies for sustaining innovation 
 สรุปแผนการพัฒนานวัตกรรมองค์กร (Innovation Master 

Plan) 
 น าเสนอ Innovation Master Plan 
 Group discussion and sharing 

Step 2 Workshop& ศึกษาดูงาน ด้านนวัตกรรม 
ณ ประเทศเกาหลี โดยความร่วมมือกับ 

 

วันที่ 24-28 ส.ค. 58 (รวมวันเดินทาง) 

เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และศึกษาวิธีการขับเคลื่อน
นวัตกรรมของประเทศ และองค์กรต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงสร้าง กระบวนการสร้าง
นวัตกรรม และการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม จาก
ผู้เชี่ยวชาญและจากองค์กรนวัตกรรมชั้นน า ของ
ประเทศเกาหลี อาทิ Samsung & Innovation 
Center of Korea (อยู่ระหว่างประสานงาน) 
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 วันที่ 20-21 ก.ค, 10-11 ส.ค, 24-28 ส.ค และ 7-8 ก.ย 58 เวลา 09.00-16.00 น.  โรงแรมอโนมา แกรนด์ โฮเทล 
ใบสมัครและยืนยันเข้าร่วมอบรม 

 
 ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ........................................................ 
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี......................................................................................สาขาที่.......... .............................................. 
 ที่อยู่ส าหรับออกเสร็จ........................................................................................................ .................................................... 
      ไม่เป็นสมาชิก                  เป็นสมาชิก รหัสสมาชิก...........................................หมดอายุ.................................................  
 ชื่อผู้ประสานงาน .................................................................................โทร........................ ...................................................  
      มือถือ........................................................................E mail (ใชต้อบรับ)............................................................................ 
 ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม  
1. ชื่อ สกุล ...........................................................ต าแหน่ง.............................................. ........อีเมล........................................... 
2. ชื่อ สกุล ...........................................................ต าแหน่ง.............................................. ........อีเมล........................................... 
3. ชื่อ สกุล ...........................................................ต าแหน่ง.............................................. ........อีเมล........................................... 
4. ชื่อ สกุล ...........................................................ต าแหน่ง.............................................. ........อีเมล........................................... 

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม : คุณพรพิมลพรรรณ 
Tel: 0-2619-5500 ext. 466-7 Fax: 0-2619-8098   
E mail: pornpimolphan@ftpi.or.th 

ท่านละ (บาท) ยังไม่รวม Vat 7% 

สมาชิก สพช. หรือ ส.ส.ท 115,000 

ทั่วไป 120,000 

พิเศษ สมัครและช าระค่าธรรมเนีมภายใน 15 มิ.ย รับฟรี 

Notebook Bag 

ค่าธรรมเนียมรวม กระเป๋าเอกสาร, Thumb Drive,  หนังสือวิถสีู่
แก่นแท้องค์กรนวัตกรรมเลม่ 2,  สมุดบันทึก, เอกสารประกอบการ
อบรม, อาหารว่าง, อาหารกลางวัน, ในการอบรมในไทย และ Work-
shop & ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี  (รวม ค่าตั๋วเครื่องบินช้ัน
ประหยดั  อาหาร รถบัส ประกนัภัยระหว่างเดินทาง  ล่าม ที่พักคู่   
ระดับ 4 ดาว กรณีพักเดี่ยว/เศษ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ  4,500  
บาท (ยังไม่รวม Vat) )  

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงตามเหมาะสม และสงวนสิทธ์ิในการ
ยกเลิกกรณผีู้สมคัรมจี านวนต่ ากวา่ที่ก าหนด 

กรุณาโอนค่าธรรมเนียมผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขา
อาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขท่ี 210-0-508619  

เพ่ือยืนยันการช าระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการช าระ
เงินพร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จมา
ที่โทรสาร 0-2619-8098  

โปรดตรวจสอบสถานะสมาชิกกอ่นการโอน สถาบันอยู่ในระบบ 
VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี 0994000020724 ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เง่ือนไขการยกเลิก กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร 
ภายในวันที่ 7 ก.ค 58 มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์คนื/เรียกเก็บ 
50% ของค่าธรรมเนียม, กรณีแจ้งยกเลิกภายหลังวันที่ 14 
ก.ค 58 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน/เรียกเก็บ 100% ของ
ค่าธรรมเนียม 

การช าระค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 
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