Training Center Service

การบริหารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
STRATEGIC INNOVATION MANAGEMENT

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร :

ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร : ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
1. หลักการและเหตุผล

ในยุคของ Creative Economy เช่นในปัจจุบันปัจจัยสู่ความสําเร็จขององค์กร ต่างมุ่งเน้ นสู่เรื่อง Innovation กันอย่าง
เป็ นทิศทางเดียวกัน ผู้บริหารหรือคนในองค์กรจึงไม่สามารถปฏิเสธถึงความสําคัญ ถึงการนํานวัตกรรมสู่องค์กรได้ บทบาท
การบริหารนวัตกรรม จึงต้ องมีอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ผ้ ูบริหารระดับสูง จนถึงระดับต้ น หลักสูตรนี้มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเข้ าอบรมได้
เข้ าใจถึงทิศทางการบริหารนวัตกรรมในปัจจุบัน เปิ ดมุมมองเรื่องนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ จากกรณีศึกษาในหลายๆ แห่ ง ที่
ประสบความสําเร็จเพื่อสร้ างความเข้ าใจ และสามารถนําไปปรับใช้ กบั องค์กรของตนได้ ในที่สดุ

2. วัตถุประสงค์
• เรียนรู้แนวคิด และหลักสําคัญในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ทั้งในเชิงทฤษฎี และจากกรณีศึกษา
• เข้ าใจบทบาทของการต้ องเป็ นผู้บริหาร ที่ต้องสร้ างหรือบริหารให้ เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์กร
• สามารถบริหารนวัตกรรมได้ อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน ตั้งแต่การริเริ่มแนวคิดใหม่ จนถึงการนําหรือบริหารนวัตกรรมสู่
การปฏิบัติจริง

3. หัวข้อการอบรม/กําหนดการ
• การเป็ นนักบริหารเชิงกลยุทธ์ในยุค Creative Economy
• แนวทางการพัฒนาความคิดเชิงสร้ างสรรค์ (Creative Thinking) สู่ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking)
• Innovation แนวคิดว่าด้ วยนวัตกรรม
- Management Innovation
- Strategy Innovation
- Product & Service Innovation
- Operation Innovation
• ขั้นตอนและหลักการบริหารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Innovation Management)
• กรณีศึกษาการบริหารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ (Case Study)
• ลักษณะและบทบาทของนักบริหารนวัตกรรม (Management Innovator)
• Future of Management - บทเรียนสําหรับนวัตกรรมการบริหารจัดการ

4. ระยะเวลาฝึ กอบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง
5. วิทยากรผูน้ าํ สัมมนา ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
Director of Global MAB (International Program) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Instructor Education :
• ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดระหว่างประเทศ Nova
• Southeastern University Florida, USA
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Wisconsin, USA
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร ม.ธรรมศาสตร์
Instructor Experience :
•
•
•
•
•

ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Director of Global MAB (International Program); มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Learning Organization Management Facilitator / Researcher;มหาวิทยาลัยชินวัตร
Managing Director and Shareholder; Saw grass Dot Com. Ltd.
International Dealer and Investment Strategist; ABN AMBRO Asia Securities PLC
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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