
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์  

1.  เรียนรู้แนวทางการสร้าง และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร  
2.  เรียนรู้กระบวนการพัฒนาและปรับเปลี่ยน สู่องค์กรนวัตกรรม 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นตัวอย่างแนวทางจากการแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ เก่ียวกับโอกาสและอุปสรรคในการ
พัฒนาแผนแม่บทของแต่ละองค์กร 

 

กรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท  

เหมาะ 
ส าหรับ 

ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ 
นวัตกร นักบริหาร นักธุรกิจ 
นักวางแผนกลยุทธ์ 
ผู้บริหารโครงการ 
บุคคลทั่วไป 
 

“ 

” 

หลั กการและ เห ตุผล  
แนวโน้มการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาได้อย่าง

ชัดเจนของสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และความต้องการของตลาด 
ท าให้แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองไม่เพียงพอที่จะท าให้
องค์กรมีความม่ันคงในระยะยาว ดังน้ัน ทุกองค์กรจึงเร่ิมมุ่งเน้น
ความส าคัญของ นวัตกรรม เพื่อใช้ เป็นกลยุทธ์สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน 

เน่ืองจากการสร้างนวัตกรรมต้องพิจารณาระยะเวลาและการ
วางแผนงานอย่างรอบคอบให้สามารถใช้ทรัพยากรและขีด
ความสามารถขององค์กร รวมไปถึงสามารถบูรณาการณ์องค์
ความรู้และเคร่ืองมือ ที่จะให้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรคาดหวัง  
นอกจากน้ีองค์กรต้องส่งเสริมวัฒนธรรมและการก าหนดนโยบายที่
จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรม เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
 

ด้วยเหตุน้ี องค์กรจ าเป็นต้องจัดท า แผนแม่บทด้านการ
สร้างนวัตกรรม (INNOVATION MASTER PLAN) เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาและปรับเปลี่ยนครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่มิติด้านการ
ก าหนดกลยุทธ์ที่ต้องสร้างความแตกต่างของรูปแบบผลิตภัณฑ์
หรือบริการในอนาคต มิติด้านแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ต้องค านึงถึงความต้องการของตลาดกระบวนการผลิต 
รวมไปถึงการน าเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค มิติด้านการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เอ้ือต่อการเติบโตด้านนวัตกรรม 
และมิติด้านการสร้างวัฒนธรรมเปิดรับมุมมองที่หลากหลายโดยทุก
มิติต้องมีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ 

INNOVATION MASTER PLAN จึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญ ที่
องค์กรใช้ก าหนดทิศทางและขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยน าเสนอ
ความแตกต่างให้กับตลาด ด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่
เคยได้รับการพัฒนามาก่อน รวมทั้งสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (New 
Business Model) 

 

I n no va t io n  M as te r  P l an   

 
ดูวิดีโอแนะน าหลักสูตรได้เลย! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

 ก่อน Vat 7% รวม Vat 7% Promotion 
สมัคร 3 ท่าน 

รับส่วนลดรวม 4,500.-  
Member 15,000 16,050 
Non-member 17,000 18,190 

หมายเหตุ : ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง 

 สถาบันฯ อยู่ในระบบ Vat 7% และได้รับการยกเว้นการหักภาษ ีณ ที่จ่าย 3% 
 เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษ ี0994000020724 (สาขาที่ 1) 
 ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. 

ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน 

สถานที่อบรม:  
โรงแรมภายในกรุงเทพมหานคร 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม:  
ฝ่ายพฒันาศักยภาพ  
สถาบันเพิ่มผลผลติแหง่ชาต ิ

Tel. 02-619-5500 ext.455 (จันทกานต์) 
Mobile 066-068-6336 
Fax. 02-619-8098 
E-mail jantakarn@ftpi.or.th  
 

ดูรายละเอียด & สมัครอบรม  

ftpi.or.th/event/47542 

 

A g e n d a  

วันแรก 

วันที่สอง  

วันที่สาม 
“ 

 แนวคิดด้านนวัตกรรม (Innovation principle) 
 บทบาทผู้น านวัตกรรม (Innovative Leader)  

และผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leader)  
ในองค์กร 

 กระบวนการวางแผนแม่บทนวัตกรรม 
(Innovation Master Plan) 
o การก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการส่งเสริม

นวัตกรรมในองค์กร  
 การวางแผนภาพส าหรับสถานการณ์ในอนาคต 

(Scenario Planning) 

 การก าหนดรูปแบบนวัตกรรม (Innovation Portfolio) 
 การปรับรูปแบบธุรกิจรองรับ (Business Model 

Adjustment) 
 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ  

(Product & Service design process) 
 เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Innovation) 
 เรียนรู้แนวคิดการน าเสนอคุณค่าที่แตกต่างแก่ลูกค้า 

(Value Innovation) 
 เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) 

 Future Challenge กับการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร 
 ประเภทนวัตกรรม (Type of Innovation) 
 การคิดนวัตกรรมโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง : Value Proposition 

and Design Thinking 
 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่มีความโดด

เด่นด้านการบริหารจัดการ และสร้างสรรค์นวัตกรรม  

- มิติแห่งการบริหารจัดการ Innovation Management Process 

- มิติแห่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสร้างวัฒนธรรมให้เป็น “องค์กร
แห่งนวัตกรรม” 

 เรียนรู้รูปแบบ Innovation Management Model ขององค์กรชั้นน า 
 สรุปการเรียน และถาม – ตอบ 

 

ผลลัพธ์จากการอบรม  

แผนแม่บทและกรอบการด าเนินงาน เบื้องต้น ส าหรับการน าไป
เป็นแนวทางในการด าเนินงานในระยะแรกของการส่งเสริม
นวัตกรรมในองค์กร 

 

“ แนวทางการด าเนินงานที่ดีในมิติต่างๆ ของการส่งเสริม
นวัตกรรมในองค์กร 

มุมมองและวิธีคิด ในการส ร้างนวัต กรรมที่ แตกต่ า ง
หลากหลาย 

 


