Product Code :……02-001-004…………

หลักสูตร Innovation Management Assessment
การประเมินการจัดการนวัตกรรมองค์ กร
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบัน นวัตกรรมเป็ นสื่งที่ สำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของทุก
องค์ ก รบนพื น้ ฐำนของกำรพั ฒ นำผลิต ภั ณ ฑ์ กระบวนกำร และโมเดลธุ รกิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กำร
เปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็ วของลูกค้ ำ /สังคม องค์ กรนวัตกรรมที่ ป ระสบควำมสำเร็ จต่ ำงๆได้ พัฒ นำขี ด
ควำมสำมำรถด้ ำนนวัตกรรมด้ วยกำรจัดทำระบบกำรจัดกำรนวัตกรรมซึ่งเริ่มต้ นจำกกำรประเมินกำร
จั ด ก ำรน วั ต ก รรม (Innovation Management Assessment) เพื่ อ ห ำ ข้ อ มู ล เชิ งลึ ก ข อ งขี ด
ควำมสำมำรถและสมรรถนะด้ ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม และให้ ได้ ข้อเสนอแนะและแผนงำนในกำร
ยกระดับสมรรถนะด้ ำนนวัตกรรมขององค์ กร และพัฒนำองค์ กรให้ มีสภำพแวดล้ อมกำรทำงำนที่ท้ ำ
ทำยและโมเดลธุ รกิจที่ ทัน สมัย โดยกำรจัดท ำแนวทำงกำรประเมิ นกำรจัดกำรด้ ำ นนวัตกรรมได้ ใช้
กรอบแนวควำมคิดของรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรนวัตกรรม CEN/TS
16555 เพื่อให้ ได้ แนวทำงในกำรจัดกำรนวัตกรรมขององค์กรที่สำมำรถตอบสนองกำรจัดกำรที่เป็ นเลิศ
และสอดรับกับมำตรฐำนสำกลที่เป็ นที่ยอมรับ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ ำงควำมรู้ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับ กำรประเมินกำรจัดกำรนวัตกรรม
2. เพื่อนำแบบกำรประเมินกำรจัดกำรนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ ในกำรพัฒนำหรือยกระดับระบบ
กำรจัดกำรนวัตกรรมขององค์กร

วิธีการฝึ กอบรม
กำรบรรยำย กำรฝึกปฏิบตั ิ (Workshop)
คุณสมบัติผ้ ูเข้ าอบรม
1. ผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำรงำนด้ ำนนวัตกรรม/วิจยั พัฒนำ คณะกรรมกำร/คณะทำงำนด้ ำน
นวัตกรรม/วิจัยและพัฒนำ และผู้ที่สนใจ
2. ผู้ที่ต้องกำรทำควำมเข้ ำใจกับเนื ้อหำของแบบประเมินที่สอดรับกับ มำตรฐำน CEN/TS
16555 เพื่อทำกำรประเมินตนเองและนำไปสูก่ ำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรนวัตกรรมของ
องค์กรต่อไป
จานวนผู้เข้ าอบรม

กาหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 16:00  แนวคิดกำรจัดกำรนวัตกรรม

หัวข้ อการฝึ กอบรม
 แนวคิดของระบบกำรจัดกำรนวัตกรรม
 ขั ้นตอนกำรประเมินกำรจัดกำรนวัตกรรม
 กำรประเมินกำรจัดกำรนวัตกรรมและแนวทำงระบบกำรจัดกำรนวัตกรรม
 Workshop กำรประเมินกำรจัดกำรนวัตกรรมขององค์ กร
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25-30 คน
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 ขั ้นตอนกำรประเมินกำรจัดกำรนวัตกรรม
 เกณฑ์กำรประเมินและแนวทำงกำรจัดกำรนวัตกรรม/
Workshop กำรประเมินตนเอง
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Product Code :……02-001-004…………

หลักสูตร Innovation Management Assessment
การประเมินการจัดการนวัตกรรมองค์ กร
กาหนดการอบรม (ต่ อ)
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 16:00 – บริบทองค์กร
– กำรนำองค์กรด้ ำนนวัตกรรม
– กำรวำงแผนเพื่อควำมสำเร็ จด้ ำนนวัตกรรม
– ปั จจัยผลักดัน/ส่งเสริ มด้ ำนนวัตกรรม
– กระบวนกำรจัดกำรนวัตกรรม
– กำรประเมินผลดำเนินงำน
– กำรปรับปรุ งระบบกำรจัดกำรนวัตกรรม
– เทคนิดกำรจัดกำรนวัตกรรม

หมายเหตุ :
 รำคำนี ้ไม่รวมค่ำเดินทำง ค่ำที่พกั (ถ้ ำมี) และยังไม่รวมค่ำภำษี มูลค่ำเพิ่ม VAT 7 %
 สถำบันได้ รับยกเว้ นกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3%
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริ มพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
- เครื่อง LCD PROJECTOR
- กระดำนไวท์บอร์ ด หรือ FLIP CHART และปำกกำเคมี

1 เครื่อง
3-4 ชุด

ราคาค่ าบริ การ
 วันจันทร์ – ศุกร์

รำคำวันละ

25,000 บำท

รำคำวันละ

31,250 บำท

 วันเสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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