
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการ 
 เพื่อให้ผู้ประกอบกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการเตรียมความพร้อมสู่ยุค

อุตสาหกรรม 4.0  
 เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ด้านต่างๆ 

เช่น การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ กระบวนการใหม่ การบริหารจัดการ 
การเพิ่มผลิตภาพ โดยกระตุ้นให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     

 การก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ แผนแม่บทด้านนวัตกรรมโดย
ผู้บริหารขององค์กร รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการสร้าง
นวัตกรรมการวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรม
ขององค์กร  

 การประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการนวัตกรรมและทบทวนการ
จัดการนวัตกรรม เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 เพื่อสร้างทีมงานขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรภายในหน่วยงาน
ของผู้ประกอบการ ต่อยอดการพัฒนาด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนต่อไป 

 แลกเปลี่ยนมุมมองจากผูเ้ข้าร่วมโครงการ ผู้เช่ียวชาญ ผู้มีประสบการณ์ 
 ผลักดันผู้ประกอบการให้มีแนวทางสร้างนวัตกรรม เพิ่มผลิตภาพ 

การจัดการที่เป็นระบบ มาใช้ในกิจการ หรือมีการสมัครขอรับ
รางวัลรับรองด้านนวัตกรรม การบริหารจัดการ รับรองคุณภาพ
มาตรฐาน 
 

 
 

 

การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการต้องอาศัย กลไกการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลิต
ภาพ (Productivity Growth Engine) โดยนวัตกรรมแบ่งเป็นนวัตกรรมค่อยเป็นค่อยไปหรือส่วนเพิ่ม 
(Incremental Innovation) นวัตกรรมปฏิรูป (Breakthrough Innovation) นวัตกรรมการลงทุนกิจการใหม่ 
(New Venture Innovation) และนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model Innovation)   

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งยกระดับความสามารถในการจัดการของผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship) ในการผลิตสินค้าบริการที่มีมูลค่า การใช้
ความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านกระบวนการ ด้านสินค้า 
บริการ ด้านการบริหารจัดการ เพื่อการยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม และการเตรียมความพร้อม
ในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0 อันเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างความได้เปรียบในตลาดทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศและส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพโดยรวมของประเทศต่อไป 

 

ตรวจแผนแม่บท แผนทีมงานนวัตกรรม
องค์กร  
 

ฝึกอบรมเข้มขน้ทั้งทฤษฎีและปฏบิัติเพ่ือ
ยกระดับนวัตกรรม 

การโค้ชโดยท่ีปรึกษาเพ่ือจัดท าแผนแม่บท
นวัตกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นความส าคัญใน
การสร้ างความ เข้มแข็ งให้ ผู้ ป ระกอบการ จึ ง
มอบหมายให้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด าเนิน
โครงการยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการเพื่อสร้าง
น วั ต ก ร รม  (Managing for innovation) สู่ ก า ร
ป ระก อบ ก ารยุ ค  4 .0  ซึ่ งมุ่ ง เน้ น ก ารพั ฒ น า
ผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กร ให้ท าหน้าที่
ขับเคลื่อนบริหารจัดการให้ เกิดนวัตกรรม เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
และทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว 

ให้ค าแนะน าเพ่ือผลักดันนวัตกรรม  
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คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหารและผูร้ับผดิชอบด้านนวัตกรรมองค์กร และอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ 

 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่   อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ       

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ    

 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร     อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์       

 อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  อุตสาหกรรมดิจิทัล   

 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวทางการด าเนินงาน 

 
 
 

 
 
 

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
คัดกรองคุณสมบัติองค์กร

เข้าร่วมโครงการ และประเมิน
ความพร้อมก่อนเร่ิมโครงการ

การฝึกอบรมภาคทฤษฎี 3 วัน

( 2 คน ต่อองค์กร )

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจาก
กรณีศึกษา 1 วัน

( 2 คน ต่อองค์กร )

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โค้ชโดยที่ปรึกษา  ให้ลงมือท าแผนแม่บท
นวัตกรรมองค์กร จัดท าโครงสร้างทีมงาน
นวัตกรรมองค์กร และให้ค าแนะน า 1 วัน

( 6 คน ต่อองค์กร ) 

ตรวจแผนแม่บท แผนทีมงาน
นวัตกรรมองค์กร ให้ค าแนะน า
เพื่อผลักดันนวัตกรรมรายกิจการ

1 วัน

สถานที่อบรม 
โรงแรม ปรินซ์พาเลซ 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 455, 457-458 
(พรพิมลพรรณ , นันทนา, รตัน์พิไล) 
โทรสาร 0-2619-8098  
E-mail: pornpimolphan@ftpi.or.th 

nuntana@ftpi.or.th 
ratpilai@ftpi.or.th 

  ( ตลอดโครงการ : ต่อองค์กร ) 

ก่อน Vat 7% 5,000 
รวม Vat 7% 5,350 
 

ค่าธรรมเนียม 

การช าระค่าธรรมเนียม : โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) 
 ช่ือบัญชี มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เลขท่ี 210-0-508619 
 เพื่อยืนยันการช าระค่าธรรมเนียม กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงินพร้อมระบุ 

หลักสูตร ช่ือหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ 
ส่งมาที่ pornpimolphan@ftpi.or.th  

nuntana@ftpi.or.th หรือ ratpilai@ftpi.or.th 
หรือ Fax.02-619-8098 

 สถาบันฯอยู่ในระบบ Vat7% และได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% 
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0994000020724 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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สมัครออนไลน ์



 

 

ก ำหนดกำร โครงกำรยกระดับผลิตภำพด้วยกำรจัดกำรเพื่อสร้ำงนวัตกรรม (Managing for Innovation)  
สู่กำรประกอบกำรยุค 4.0 

 

หัวข้อ วันที ่ จ ำนวนผู้เข้ำอบรม สถำนที ่

( ต่อองค์กร ) 

การฝึกอบรมภาคทฤษฎ ี 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 
6  ธันวาคม 2560 

2 คน โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ 
โรงแรม เดอะบาซาร์ 

แบงค็อก 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจากกรณีศึกษำ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรที่ดีด้าน
นวัตกรรม / ผู้ประกอบการยุค 4.0 

7 ธันวาคม 2560 2 คน โรงแรม เดอะบาซาร์ 
แบงค็อก 

การโค้ชโดยที่ปรึกษา ในการท ำแผน
แม่ บ ทน วัตกรรมองค์ ก ร จั ดท า
โครงสร้างทีมงานนวัตกรรมองค์กร 
และให้ค าแนะน าการผลักดันนวัตกรรม 

6 หรือ 7 หรือ 8 
กุมภาพันธ์ 2561 
(องค์กรละ 1วัน) 

6 คน โรงแรม เดอะบาซาร์ 
แบงค็อก 

ตรวจแผนแม่บทนวัตกรรมองค์กร 
แผนทีมงานนวัตกรรมและเข้าให้
ค าแนะน ารายกิจการ 

* ช่วงการเข้าให้ค าแนะน ารายกิจการ 
องค์กรเตรียมน าเสนอและรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือจัดรถ
รับส่งวิทยากรที่ปรึกษา 

ช่วงเดือน  
มีนาคม – มิถุนายน 2561  

( 1วัน ) 

 

ผู้บริหารระดับสูง 

ทีมงานนวัตกรรม 

ผู้เกี่ยวข้องใน
กิจการ 

กิจการ 

ติดตำมผล สรุปภาพรวม ผู้ประกอบการ 
รายกิจการ ภายหลังเข้ารวมโครงการ 

ช่วงเดือน 
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 
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