
MindDoJo

A millennial-style learning centre  

which helps accelerate innovations  

for leading organisations  

in Thailand
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What’s a DoJo ?



Mind  
สติ ปัญญา 

DoJo 
โรงฝึกวิทยายุทธในญี่ปุ่น 

MindDoJo
ศูนย์ฝึกวิทยายุทธทางปัญญา
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1. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานในองค์กร 

2. เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือ ความคิดใหม่เชิงสร้าสรรค์ให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับ

องค์กร เช่น การเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในกระบวนการทํางาน  

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรสร้างการทํางาน

เป็นทีม(Team building) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์ขององค์กร
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MindDoJo เกิดมาเพื่อตอบโจทย์  ดังต่อไปนี้.... 
ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นใน 3 

ปัจจัยหลัก ที่เป็นแนวโน้มของธุกิจในปัจจุบัน

• การเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเป็น เจนเนอเรชั่น 

X มากขึ้น และเจนเนอเรชั่น Y มีบทบาทมากขึ้นในส่วนของ
ระดับผู้จัดการ  

• การนํา Digital / Innovation มาใช้ในทุกส่วน งานภายใน
องค์กร 

• เกิดแนวคิดการทํางานที่ยืดหยุ่นและพร้อมรับต่อการเปลี่ยน
แปลง (Agile) เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน



ศูนย์การเรียนรู้ของเราออกแบบให้ร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์
ความรู้ในด้านนวัตกรรมให้กับองค์กรชั้นนําทั่วประเทศ

MindDoJo



Digital Learning

STRENGTH AREAS

MindDoJo

Events

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี  เราไม่เคยหยุดนิ่ง พัฒนาหลักสูตร
ตลอดมากกว่า 20 หลักสูตร เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ ์

ปัจจุบัน มีเนื้อหาครอบคลุม มีระยะเวลาในการเรียนรู้ที่สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร มุ่งเน้นการสร้างผล
ลัพธ์ที่สามารถวัดได้จากกระบวนการเรียนรู้ด้วยการ ลงมือทํา 

และ เน้นผลงานที่จับต้องได้ 

จุดแข็ง ของเราคือการสร้างศักยภาพด้านการสร้าง

นวัตกรรมในองค์กร การออกแบบหลักสูตรจากการสํารวจความ
ต้อง การขององค์กรในปัจจุบัน , การสร้างประสบการณ์และความ
ประทับใจให้กับพนักงานตั้งแต่แรกเข้า , การผสมผสานทฤษฎีทาง
จิตวิทยากับการสร้างนวัตกรรม ,การสร้างความสัมพันธ์ในทีม 

(Team building) ด้วยประสบการณ์ทํางานร่วม กับองค์กรชั้น
นําในอาเซียน เราแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
อย่างไม่สิ้นสุด

Energizing & Engaging

Innovation

Organization Learning

Change & Transformations



Energy

Insurance

Bank

Asset

Transportation

FMCG

Our teams have worked with



HospitalTelecom Construction

Department Store Pharmacological
Government

Entertainment

Consulting Firm
Technology
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MasterGrade Programs 

หลักสูตร 3-5 วัน

v



MindDoJo

Hackathon (IDPe) TrainerDoJo Program 

FitDojo(Outing)

Master Program (3-5 วัน) 

Senior Leadership 

Innovation Program

v

หลักสูตรที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันในทุกองค์กร เน้นการแก้ปัญหาและสร้างผลลัพธ์ที่ตรงจุด  

เพื่อให้ได้โครงการที่สามารถนําไปดําเนินการให้เกิดขึ้นได้จริงในองค์กร



Hackathon (Innovation, Digital & 

People Experience) (3 วัน) 
MindDoJo

Innovation : เป็นหลักสูตรที่คิดขึ้นมา เพื่อให้พนักงานใน

องค์กร คิดออกแบบ และสร้างต้นแบบนวัตกรรมของผลิต

ภัณฑ ์การบริการ และรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่

ลูกค้าตามความเป็นจริง และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ๆ ใน

เวลาเดียวกัน 

Digital Adaptivity : ริเริ่มการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในแบบ

ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณค่าที่องค์กรสร้างจะตอบโจทย์สิ่งที่

ลูกค้าต้องการ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรในยุค Digital 

Disruption 

People experience : พัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ในปัจจุบัน และสร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กร

โปรแกรมถอดรหัสความคิดพนักงาน เพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาสําคัญเร่งด่วน และได้ผลลัพธ์ในการ
แก้ปัญหาที่ทันต่อสถานการณ์
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TrainerDoJo Program (5 วัน)MindDoJo

โปรแกรมฝึกอบรม Train The Trainer ตามสไตล์ของ 

MindDoJo พร้อมการเรียนรู้ผ่านช่องทางดิจิทัล การันตี

ด้วย Certification event เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ฝึกสอนสา

มารถสร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียนของผู้เข้าอบรมได้

อย่างทั่วถึง ผู้ฝึกสอนจะได้รับการเตรียมความพร้อมสําหรับ

ยุคดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาโดยการฝึกฝน 

ด้าน Facilitation การออกแบบการเรียนรู้ยุคดิจิทัล และการ

ประยุกต์ใช้หลักการ Active-learning ในหลักสูตรของคุณ 

หลักสูตรสร้างวิทยากรในองค์กร
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Senior Leadership 

Innovation Program
MindDoJo

โปรแกรมที่ออกแบบมาสําหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อหารือ

เกี่ยวกับการสร้างและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม 

ให้กระจายสู่องค์กร สร้างกลยุทธ์ คัดเลือก ตัดสินใจ และลงทุน

ในโครงการนวัตกรรม เพื่อทําให้โครงการนั้นๆ เป็นส่วนหนึ่ง

ของการทํางานในองค์กร ไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมที่เกิดขึ้นหนึ่ง

ครั้งต่อปี

โปรแกรมสําหรับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร 

เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารเห็นความสําคัญของ
การสร้างนวัตกรรมในองค์กร

(4 x 0.5 วัน)
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MindDoJo
เราเชื่อว่าหากพนักงานมีสุขภาพ 

ร่างกายที่แข็งแรง จะส่งผลที่ดีต่อสภาพจิตใจ 

และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน

FitDojo (Outing) (1 , 3 , 5 วัน)

เป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และปรับ

สมดุลให้กับสภาพจิตใจเมื่อต้องเผชิญปัญหากับความท้าทาย 

ในยุคปัจจุบัน 

ด้วยกิจกรรมการผจญภัยและกีฬาที่หลากหลาย ผู้เข้า

ร่วมจะมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่ดีขึ้นภายใต้โจทย์

ที่ ท้าทายใน 3 วัน  ด้วยการ เรียนรู้จาก กิจกรรมกลางแจ้ง

และในร่ม เพื่อสร้างความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงระยะยาว 

FitDoJo ถูกออกแบบมาเพื่อดึงศักยภาพ ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ 

เพื่อกระตุ้นให้คุณมีพลังเชิงบวกมากขึ้น 

v



Top 10 signature 

หลักสูตร 2 วัน

v



MindDoJo
หลักสูตรที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันในทุกองค์กร เน้นการสร้างผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้จาก     

กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทํา พร้อมช่องทางการเรียนจากดิจิทัลแพลตฟอร์มในองค์กรของคุณ

Top 10 Signature Solutions (2 วัน) 

v

1. Innovation Design Sprint : การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร ตั้งแต่พื้น

ฐานการออกแบบความคิด Design Thinking เพื่อให้ได้ไอเดีย สามารถนํา

ไปทดลองทําจริง  

2. Customer Experience Design : ศึกษาจาก Customer Journey Map 

ในจุดที่รู้สึกประทับใจ และรู้สึกไม่พอใจกับบริการ เน้นการสร้างนวัตกรรมใน

ด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า  

3. Digital Transformation : นําหลักการDigital Transformation เข้ามาปรับ

ใช้ในกระบวนการต่างๆภายในองค์กร 

4. Lean Prototyping : นําแนวคิดLean มาใช้ในขั้นตอนการสร้างและพัฒนา

ต้นแบบนวัตกรรมในองค์กร และทดลอง 

5. Gamification Design Sprint : การออกแบบโครงการหรือกระบวนการ

เรียนรู้ โดยเอาหลักของ Gamification เข้ามาช่วยออกแบบ ร่วมทั้งการหาวิธี

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อทําให้โครงการน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

6. TeamDoJo Retreats :  กิจกรรมOuting การสร้างทีมและความร่วมมือให้

เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานแต่เต็มไปด้วย

ความรู้ 

7. Trainers’ Challenge : สร้างการเรียนรู้ให้กับ Trainer ในองค์กร เกี่ยวกับ

การสร้างประสบการณ์และการฝึกปฎิบัติจริง เพื่อเป็น Trainer มืออาชีพ  

8. People Intelligence for the Digital Age (MBTI) : การประเมิน

บุคลิกภาพ โดยใช้ทฤษฎีและเครื่องมือทางจิตวิทยา (MBTI) ประยุกต์เข้ากับ 

Digital Age เพื่อสะท้อนการสร้างนวัตกรรมและการคิดเชิงสร้างสรรค์จาก

แต่ละบุคคล 

9. Strategic Thinking : เข้าใจหลักการ วิธีคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทํา  

10. Change Maker : ผู้นําที่ต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาย

ในองค์กร



1 Yays! 

หลักสูตร 1 วัน

v



MindDoJo
หลักสูตรที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานสําหรับทุกคนง่ายต่อการมีส่วนร่วม ง่ายในการจัดการ  

และง่ายต่อการตัดสินใจ

Top 10 Signature Solutions (2 วัน) 

v

1. Inspirational Innovation : เข้าใจวิธีการและการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม

ในองค์กร เพื่อให้ได้ไอเดียที่หลากหลายสามารถต่อยอดได้ในอนาคต 

2. Empathy Deep Dive : เข้าใจความต้องการปัญหาของลูกค้าในเชิงลึก โดย

ใช้เครื่องมือ Design Thinking  

3. Creative Ideation : เทคนิค วิธีการคิดและการเลือกไอเดียที่ดีเพื่อนําไปใช้

ในองค์กร  

4. Consumer Trends : เทรนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค จากทั่วโลก เพื่อ

หาไอเดียที่สอดคล้องกับผู้บริโภคในอนาคต 

5. Driving Innovation for Leaders : กลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรรมในองค์

กร เพื่อสร้างกลยุทธ์และเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรม รวมไปถึงเข้า

ใจปัจจัยในการเลือกลงทุนในนวัตกรรมที่จะทําจริงในองค์กร 

6. Story-based Presentations : เป็นการสร้าง Content Marketing ที่เน้น

การสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าหรือบริการให้เป็นที่จดจํา และทําให้ตัวเนื้อหานั้น

เกิด 'คุณค่า' 

7. Facilitation Mastery : ทักษะการ Facilitation เข้าใจลักษณะของกลุ่ม 

สถานการณ์แต่ละขั้นตอน รวมถึงบทบาทและกระบวนการพัฒนาเพื่อให้ได้

ผลงานที่ดีกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

8. Disruption 2020 : การให้คําแนะนําในเรื่องของนวัตกรรมในเชิงเทคนิค 

หรือการออกแบบ การสื่อสารสําหรับองค์กรในยุค Disruption 

9. Engagement through Gamification : ช่วยให้พนักงานเข้าใจกลไกของ

การเอาเกมส์เข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนรู้  

10.Motivational Positivity : การสร้างแรงจูงใจ และความคิดเชิงบวกให้กับ

บุคลากรในสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน



THANK 
YOU 

For updates on our activities and progress, 
please visit our Facebook page

17/160 Windmill Park Moo.14 Bangna-trad Rd.                     

 Bangpleeyai,Samutprakarn 10540

Tel & Fax : +66 2316 1227 Tax ID. 0 1055 53054 50 7
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