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วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ 
 
 “นวัตกรรม” เป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเปลี่ยนไปเป็นความยั่งยืนของ
องค์กรได้ในระยะยาว  เห็นได้จากหลายประเทศที่ประสบความส าเร็จด้านเศรษฐกิจ มักมีกุญแจส าคัญดอกหนึ่งที่เหมือนกันคือ  
การทุ่มทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดสินค้า และบริการอย่างมีนวัตกรรม  นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรม เป็น
สิ่งส าคัญที่จะช่วยพัฒนา และเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้กับองค์กรได้ 
 ตลอดทั้ง 2 วันนี้ ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้แนวทาง และกรอบการสร้างนวัตกรรมในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
  

 วันแรก เริ่มต้นด้วย How to การเปลี่ยน Idea ให้เป็นนวัตกรรม และต่อด้วย Best Practice Sharing 
ประสบการณต์รงจากนักคิด  และผู้สร้าง ที่ผลักดันให้เกดินวัตกรรมในบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้วย Design 
Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่จะท าให้เกิดความคดินวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  
  ในช่วงบ่ายผูบ้ริหารที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมของ SCG จะมาแนะน าทิศทาง และบทบาท
ของนวัตกรรมที่มีความส าคัญต่อธุรกิจในอนาคต และปิดท้ายด้วยแนวทางการสรา้งนวตักรรมจาก Design Thinker 
ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ Design Thinking Workshop เพื่อเปลี่ยน Mind set ปลดลอ็กกรอบความคิด จนน าไปสู่
ทักษะในการสร้างสรรค์แนวทาง หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทยอ์งค์กรและลูกค้า 
     

 วันที่ 2 พบผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมจากประเทศสิงคโปร์ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่อง 
Innovation Excellence Framework ที่มาพร้อมกับกรณีศึกษาจากองค์กรต่างๆ ที่ได้รับรางวัล  Singapore 
Innovation Excellence Award มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด  Best Practice และวิธีรับมือกับปัญหาเพื่อผลักดัน
การสร้างนวัตกรรมในองค์กร 
 
ก าหนดการ  
 
Day 1  
08.00 - 08.50 น. ลงทะเบียน 
   
09.00 – 10.30 น. “How Idea Generating transforms Organization and Inspires Innovation”  
 โดย ดร.ต่อเกียรติ น้อยส าลี ผู้เชี่ยวชาญสายงานธุรกิจ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 
  
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหาร ว่าง 
 
10.45 - 12.00 น. “How to manage Innovation with Design Thinking” 
 โดย คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร 
 หัวหน้าทีม Innovation Lab/ Venture Capital  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 ศิษย์เก่า Stanford d.school 
 



12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00 – 14.30 น. “Innovations for Tomorrow’s Businesses” 
 โดย ดร.วิไลพร  เจตนจันทร์ 
 ผู้อ านวยการส านักงานเทคโนโลยี  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 
14.45 – 16.15 น.   “Design Thinking: Mindset, Skill set, and Toolset  
 in Cultivating Innovation Culture”   
 โดยคุณพราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์ 
 CEO & Creative/Learning Design Director บริษัท อาร์ทิพาเนีย จ ากัด 
 ศิษย์เก่า Learning, Design, and Technology และ D.school ที ่Stanford University 
 
Day 2  
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน   
 
09.00 - 09.30 น.   Driving Innovation Excellence for Thailand 4.0 
                         โดย ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์  
                         ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

 
09.30 - 10.30 น.   Innovation Excellence Framework  

• Introduce the Innovation Excellence Framework and Assessment 
process based on Singapore Business Excellence Niche Standard for 
Innovation.  

• Emphasise the importance of Leadership in driving innovation 
• How the framework helps organizations in implementing innovative 

projects to solve customer needs and for productivity improvements.   
                         โดย Lim Boon Whatt ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร จากประเทศสิงคโปร์ 
 
10.45 – 12.00 น.   Innovation Excellence Framework  (ต่อ)  & Wrap up and Q&A 
   
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00 – 14.30 น.  Best Practice Innovation Framework from Singapore 
     กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัล Singapore Excellence Innovation Award 
     โดย Lim Boon Whatt 
 
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 
14.45 – 16.00 น.  How to apply to be Selected Company  & Wrap up and Q&A  



เหมาะส าหรับ  
 
ผู้บริหารที่มีความสนใจในเร่ืองการสร้างผลิตภัณฑ์ - บริการใหม่ด้วยนวัตกรรม และต้องการผลักดันองค์กร 
ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

  
ผู้ประกอบการ นักการตลาด นักบริหาร นักวางแผนกลยุทธ์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มเติมความรู้ 
ด้านการสร้างนวัตกรรม และต้องการเรียนรู้จากองค์กรตัวอย่างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 

ค่าสัมมนา 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
วิธีการสมัครและช าระเงิน  

 สมัครผ่านออนไลนท์างเวบ็ไซตข์องสถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาต ิwww.ftpi.or.th 
หรือกรอกใบสมัครตามเอกสารแนบ  

 สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาติ” หรอื  
“Foundation for Thailand   Productivity Institute”   

 หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเปา้ ชื่อบัญชี    
“มูลนิธิเพื่อสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9     

 ส่งใบสมัครและหลักฐานการช าระเงินมาที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th   
หรือ Fax 0-2619-8070, 0-2619-8096  

  
หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผูแ้ทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วันท าการ  
เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบนัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
50% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน 
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   
แผนกสัมมนาและกิจกรรมการตลาด  
โทรศัพท์:   0-2619-5500 ต่อ 434 (ชุติมา) 435 (ผ่องอ าไพ) 
E-mail:   publicseminar@ftpi.or.thWebsite:  http://www.ftpi.or.th 

 
Member 

 
6,500  

(รวม Vat7%= 6,955) 

 
6,000  

(รวม Vat7%= 6,420) 
 

Non-Member 
 

7,500 
(รวม Vat7%= 8,025) 

 
7,000 

(รวม Vat7%= 7,490) 

• ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน  
• ค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
           สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ 
           จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

รับฟรี !!  
หนังสือ กลยุทธ์สู่องค์กรแหง่นวัตกรรม 

เมื่อสมัคร 2 ท่านขึ้นไป / องค์กร 
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