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กำหนดการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Thinking) ประจำปี 2563 

          วันท่ี 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 
             ณ ห้องประชุมดอนเมือง 2 ช้ัน 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

…………………………………………………………………… 
 

(ไฟล์ประกอบการประชุมอยู่ที่ : Drive T \ QMS \ ปีงบประมาณ 2563 \ ประชุม ต่างๆ \ ประชุม Innovation Thinking 63 \  
เอกสารประชุม) 

 
 

 

วันพฤหสับดีท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 

09.00 – 09.15 น. เปิดการประชุม และให้นโยบายพัฒนางานคุณภาพองค์กร 
   โดย  นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล   ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. 
 

09.15 – 11.00 น. อภิปราย “การคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม และเครื่องมือ Design Thinking” และ 
“แนวทางการสรุปผลการประเมินความเสีย่งและการควบคุม” 

             โดย  1) ผศ. พรยศ ฉัตรธารากุล วิทยากรหลัก 
      2) ผศ. วรนุช ช่ืนฤดีมล    วิทยากร 
       3) ผศ. ดวงกมล ลิม่วงศ์  วิทยากร 
 4) นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์  ผู้ดำเนินรายการ  
 

11.00 – 12.00 น. Workshop : การวิเคราะห์ KRI และ การพัฒนาเหตุการณ์จำลองผลของความเสี่ยง  
                              (KRI and Scenario Development)  แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม 
                              โดย  1) ผศ. พรยศ  ฉัตรธารากุล  วิทยากรประจำกลุ่ม 1 

       2) ผศ. วรนุช ช่ืนฤดีมล   วิทยากรประจำกลุ่ม 2 
       3) ผศ. ดวงกมล ลิม่วงศ์  วิทยากรประจำกลุ่ม 3 
 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 17.00 น. Workshop : การเปลี่ยนมุมมอง “ความเสี่ยง” เปน็ “โอกาส” (Opportunity) และ 
การแจกแจง “โอกาส” ในการดำเนินงาน (Opportunity Classification) 
แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม 

   โดย  1) ผศ. พรยศ  ฉัตรธารากุล  วิทยากรประจำกลุ่ม 1 
       2) ผศ. วรนุช ช่ืนฤดีมล   วิทยากรประจำกลุ่ม 2 
       3) ผศ. ดวงกมล ลิม่วงศ์  วิทยากรประจำกลุ่ม 3 
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วันศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 

09.00 – 11.00 น. อภิปราย “การระบุ “โอกาส” และความนา่จะเป็นตา่ง ๆ ของ “วิธีการ” เพ่ือให้ได้มา 
ซ่ึงโอกาส (Opportunity and Solution Identification)” 

   โดย  1) ผศ. ดวงกมล ลิม่วงศ์  วิทยากรหลัก 
      2) ผศ. พรยศ ฉัตรธารากุล วิทยากร 

          3) ผศ. วรนุช ช่ืนฤดีมล    วิทยากร 
4) นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์  ผู้ดำเนินรายการ  

    

11.00 – 12.00 น. Workshop : การพัฒนา “ภาพเหตุการณ์จำลอง” ของโอกาสและวิธีการ (Scenario  
                              Development)  แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม 

โดย  1) ผศ. พรยศ  ฉัตรธารากุล  วิทยากรประจำกลุ่ม 1 
       2) ผศ. วรนุช ช่ืนฤดีมล   วิทยากรประจำกลุ่ม 2 
       3) ผศ. ดวงกมล ลิม่วงศ์  วิทยากรประจำกลุ่ม 3 
 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 15.00 น.         อภิปราย “ภาพเหตุการณ์จำลอง” (Scenario Discussion) ของกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม    
  โดย  1) ผศ. พรยศ  ฉัตรธารากุล  วิทยากรประจำกลุ่ม 1 

       2) ผศ. วรนุช ช่ืนฤดีมล   วิทยากรประจำกลุ่ม 2 
       3) ผศ. ดวงกมล ลิม่วงศ์  วิทยากรประจำกลุ่ม 3 
 

15.00 – 16.30 น.         อภิปราย “การพัฒนา PDCA”  
                               การสรุปผลกิจกรรม 
                               โดย  1) ผศ. พรยศ ฉัตรธารากุล วิทยากรหลัก 

      2) ผศ. วรนุช ช่ืนฤดีมล    วิทยากร 
          3) ผศ. ดวงกมล ลิม่วงศ์  วิทยากร 
    4) นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์  ผู้ดำเนินรายการ  
 

16.30 – 16.45 น.  ปิดการประชุม 
โดย นางปิยพร ปิยะจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและ 

                                          พัฒนาองค์กร         
 

……………………………………………………………………… 
 

  
 

หมายเหตุ  1. กำหนดการน้ีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
  2. รับประทานอาหารว่างระหว่างประชุม เวลา 10.45 น. และ 14.45 น. 


