Product Code : 06-023-001

หลักสูตร ก้ าวกระโดดด้ วยนวัตกรรม (Leading Innovation)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ผู้ประกอบการและผู้บริ หารองค์กรทราบดีวา่ จะต้ องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยแปลง
ใหม่ๆ ทังที
้ ่เป็ นโอกาสและความเสีย่ งเพื่อให้ อยูใ่ นตลาดได้ อย่างยัง่ ยืน การบริ หารองค์กรให้ ก้าวทันกับ
การเปลีย่ นแปลงเป็ นสิง่ สาคัญ “นวัตกรรม” จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นสาหรับองค์กรสมัยใหม่ การที่ผ้ บู ริ หาร
และพนักงานสามารถประสานสัมพันธ์เละสร้ างสรรค์ แนวคิดใหม่ๆ ที่จะมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ปรับปรุ งกระบวนการ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยรวมไปในหนทางใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิม จะ
นามาซึง่ สมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรที่ก้าวล้ านาหน้ าในที่สดุ
ธุรกิจไม่วา่ จะเป็ นภาคการผลิตหรื อภาคบริ การ พยายามยกระดับความสามารถการแข่งขัน ไม่
เพียงแต่การลดต้ นทุนหรื อเพิ่มคุณภาพสินค้ าเท่านัน หากแต่ต้องสร้ างความโดดเด่นทังในด้
้ านคุณค่า
ความรวดเร็ ว และความแตกต่าง เพื่อให้ เหนือคูแ่ ข่ง ดังนันแต่
้ และองค์กรต้ องพัฒนาบุคลากร ผู้จดั การ
ผู้บริ หาร ให้ มีความรู้ในการจัดการนวัตกรรมในองค์กร ตังแต่
้ การกาหนดกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้ นลูกค้ า
และบริ การ กระบวนการรับฟั งเสียงของลูกค้ า การออกแบบวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้
แนวคิดใหม่ผสานเข้ ากับเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเครื่ องมือที�เหมาะสม เพื่อสร้ างความยัง่ ยืนและ
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขันแบบก้ าวกระโดด
วัตถุประสงค์
1. เข้ าใจการทางานของสมองรูปแบบและเทคนิควิธีการคิดทีใ่ ห้ ผลลัพธ์ที่ตา่ งกัน
2. ฝึ กปฏิบตั ิการคิดเชิงวิเคราะห์ ด้ วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงความสามารถของ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
3. ฝึ กปฏิบตั ิการคิดเชิงสร้ างสรรค์ ด้ วยเทคนิควิธีการทีเ่ หมาะสม เพื่อสร้ างความแตกต่างอย่างโดด
เด่น
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4. ฝึ กปฏิบตั ิการคิดเชิงนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้ างสิง่ ใหม่ที่ไม่
เคยมีมาก่อน
วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยาย ฝึ กปฏิบตั ิผา่ นกิจกรรมกลุม่ และกรณศึกษาด้ วยเหตุการณ์ที่ใกล้ เคียงความเป็ น
จริ งที่สดุ
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
บุคลากรทัว่ ไปในองค์กร และผู้ที่สนใจในวิทยาการด้ านนวัตกรรม

จานวนผู้เข้ าอบรม

30 คน

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
- เครื่ อง LCD PROJECTOR 1 เครื่ อง / Flip Chart และปากกาเคมี / สายเสียง
- อุปกรณ์สาหรับกิจกรรมการเรี ยนรู้
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กาหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 10:30  การทางานของสมอง และการคิดในรูปแบบต่างๆ (Brain and Thinking)
 การคิดด้ วยสมอง 2 ซีก 4 รูปแบบ (Left brain and Right brain)
 เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) เพื่อปรับปรุงและยกระดับ
ความสามารถ
 Workshop – Left Brain Thinking Activity
10.45 – 12.00  เทคนิคการคิดเชิงสร้ างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อสร้ างความแตกต่าง
อย่างโดดเด่น
 Case examples หลากหลายตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความคิด
สร้ างสรรค์
 Workshop – Left Brain Thinking Activity
12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30  นวัตกรรม: นิยาม ความหมาย และประเภทของนวัตกรรม
 เทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) เพื่อสร้ างสิง่ ใหม่ที่ไม่มี
มาก่อน
 Case examples หลากหลายตัวอย่างการทาธุรกิจวิธีใหม่
 (Business Model Innovation)
 Workshop – Creativity and Innovation
14.45 – 16.00  เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ
กระบวนการ
 Workshop – Technology Application
 Case example การสร้ างวัฒนธรรมสูอ่ งค์กรนวัตกรรม
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.45-15.00 น.
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ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคาวันละ
ราคาวันละ

35,000 บาท
43,750 บาท

หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรื อเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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