NETWORK TRAINING CENTER (NTC)

Innovative Problem Solving Skill
่ วามสาเร็จ
การแก้ปญ
ั หาเชงิ นว ัตกรรมสูค
ระยะเวลา 2 วัน
ว ัตถุประสงค์




่ ารปฎิบต
เพิม
่ ความมั่นใจทีจ
่ ะคิดนอกกรอบและนาแนวคิดสูก
ั ม
ิ ากขึน
้
เรียนรู ้ทักษะใน การแก ้ปั ญหาและยกระดับการทางาน ผ่านกระบวนการคิดเชิงสร ้างสรรค์
ได ้ทักษะและเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการกระตุ ้นให ้เกิด ความคิดสร ้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างเป็ นระบบ

จุดเด่นของหล ักสูตร





ึ ษาและโจทย์ในการทางานจริง
เน ้นสร ้างการเรียนรู ้และสร ้างทักษะผ่านการฝึ กปฎิบต
ั จิ ากกรณีศก
้ นา
พัฒนาจากพืน
้ ฐานความเข ้าใจด ้านการทางานของสมองและกระบวนการสร ้างนวัตกรรมของบริษัทชัน
ระดับโลก
่ ารปฎิบต
เรียนรู ้กระบวนการพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมทีน
่ าไปสูก
ั แ
ิ ละสร ้างผลกระทบได ้จริง
ได ้ไอเดียและแผนปฎิบต
ั ก
ิ ารสาหรับการทางานจริง
 การวางแผนเชิงกลยุทธ Strategic Planning
 การแก ้ปั ญหาในการทางาน Problem Solving
 การวางแผนประจาปี Annual Review & Planning
 การวางแผนการบริหารงานโครงการ Project MGMT
 วางแผนบริหารการเปลีย
่ นแปลง Change MGMT Planning

รายละเอียดหล ักสูตร


Module 1: Design Solution
 ความสาคัญของการแก ้ปั ญหาเชิงนวัตกรรมต่อความสาเร็จ
 4D Breakthrough Solution Problem Solving Model
 กาหนดโจทย์
 หาไอเดียใหม่ๆ
 คัดกรอง เลือก
 เขียนแผนปฎิบต
ั ก
ิ าร
Key Frameworks & Techniques
ึ ษา การแก ้ปั ญหาด ้วยนวัตกรรม
 กรณีศก
ึ ษา
 แบบฝึ กหัด การสร ้างแนวคิดและนวัตกรรมเพือ
่ แก ้ปั ญหาจากกรณีศก
Module 2: Define the Mission
 เรียนรู ้กระบวนการกาหนดเป้ าหมายและตัวชีว้ ัด
่ มโยงกับเป้ าหมายทีส
 การเชือ
่ งู กว่าเพือ
่ สร ้างแรงจูงใจ
 การกาหนด โจทย์ “Mission Statement”
Key Frameworks & Techniques
 Creative Tension Process
 Desired Outcome (ผลลัพธ์ทต
ี่ ้องการ)
 Current Reality (สภาพการณ์ปัจจุบน
ั )
 Mission Statement Development (หนึง่ ประโยคทีส
่ รุปว่าเรากาลังมองหาอะไรอยูห
่ รือ
พยายามทาอะไรเพือ
่ ลดหรือปิ ดช่องว่างนี)้
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NETWORK TRAINING CENTER (NTC)
Module 3: Develop Various Options
 เรียนรู ้และฝึ กฝนเทคนิคและกระบวนการคิดเชิงสร ้างสรรค์
 แนวทางการเตรียมตัวและการปฎิบต
ั ริ ะหว่างการพูดคุย
Key Frameworks & Techniques
 Creative Thinking Techniques
 Random Words Generation
 3 L+1R Brain Storming
 Assume new perspectives
 Passive Thinking
Module 4: Decide which idea to take forward
 เรียนรู ้และฝึ กฝนเครือ
่ งมือการเลือกและตัดสินใจแบบต่างๆ
 Multilayer Screening
 Impact VS Resource Matrix
 Measured Criteria
 Head VS Heart Rating
Module 5: Deploy success plan
 Project Planning
 การกาหนดวัตถุประสงค์ตวั ชีว้ ัดและการติดตาม
 หลักการและแนวทางในการวางแผนปฎิบัตก
ิ าร
 แผนปฎิบต
ั ก
ิ าร (Action Plan)
่ ง (Sensitivity Analysis & Contingency Plan Development)
 การบริหารความเสีย
Module 6: On-the-Job Application
 ฝึ กฝนการใช ้เครือ
่ งมือต่างเพือ
่ ใช ้หาไอเดียและวิธก
ี ารใหม่ๆตอบโจทย์สถานการณ์จริงในการทางานของผู ้
เข ้าอบรม
รูปแบบการอบรม
40% Skill Practice
35% Group activities & Discussion
25% Lecture
ผูท
้ เี่ หมาะจะเข้าร ับการอบรม
ผู ้บริหาร ผู ้จัดการ และผู ้ดูแลโครงการทีต
่ ้องมองหาแนวทางใหม่ๆ ทีห
่ ลุดจากกรอบเดิมๆ เพือ
่ ยกระดับงานทีท
่ าและ
เพิม
่ ขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลีย
่ นแปลงได ้ดีขน
ึ้
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