
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400         

โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

ปลกุพลงัองคก์รสรา้งสรรค ์
สูค่วามสําเร็จแบบย ั�งยนื 

 

วทิยากร: อาจารยส์เุทพ โลหณุต 
ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร ์(MSIT)  

ผูเ้ชีRยวชาญดา้นการวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์(ศนูยค์อมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
และทีRปรกึษาหลกัสตูรการอบรมการบรหิารธุรกจิ และการใชร้ะบบงานสารสนเทศคอมพวิเตอร,์งานกราฟิก 

ในสถาบนัฝึกอบรมชั XนนําทัRวประเทศ 
 

26 ตลุาคม 2561 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
   โลกทีRมกีารเปลีRยนแปลงและผันผวนอยา่งรวดเร็ว ความพรอ้มของบคุลากรและผูบ้รหิารทางธรุกจิตอ้ง
ปรับเปลีRยนแผนกลยุทธเ์พืRอแยง่ชงิโอกาสทางการตลาดหรอืธรุกจิมากยิRงขึXน แตปั่ญหาทีRตามมาก็คอื ความไมพ่รอ้ม
ของบคุลากรและทมีงานทีRขาดความกระตอืรอืรน้ ทํางานแตใ่นหนา้ทีRทีRไดรั้บมอบหมายเพยีงอยา่งเดยีวไมส่นใจ
นําเสนอความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  ตอ่องคก์รเพืRอใหเ้กดิการพัฒนาสูค่วามสําเร็จทีRยัRงยนื ถามวา่ผลกระทบทีRตามมาจะ
เกดิอะไรขึXนบา้งหากบคุลากรขององคก์รขาดซึRงแรงจูงใจในการทํางาน อย่างเชน่ 

o มคี่าใชจ้่ายทีRส ิXนเปลอืงอันเกดิจากความไมช่ดัเจนของงานทีRรับผดิชอบ เพราะพนักงานขาดจติสํานกึทีRดใีน
การทํางานและความคดิสรา้งสรรคใ์นการคดิชว่ยหาวธิใีหอ้งคก์รประหยัดค่าใชจ่้ายในสว่นตา่งๆ 

o งานบรกิารหรอืงานขายประสทิธภิาพการทํางานจะตํRาลงกว่าเกณฑท์ีRกาํหนดไว ้ ซํXารา้ยลูกคา้อาจจะมี
รอ้งเรยีนเกีRยวกบัคณุภาพการใหบ้รกิารจนทําใหอ้งคก์รเสยีชืRอเสยีง  

o ผลการดําเนนิการขององคก์รตกตํRา ผลพวงทีRตามมาพนักงานขาดความเชืRอมัRนและความเคารพในตวัของ
ผูบ้รหิาร รวมถงึความร่วมมอืทีRควรจะไดจ้ากพนักงานกไ็ดอ้ยา่งไม่เต็มทีRขาดการทุม่เท 

หลักสตูรนีXจงึเป็นเสมอืนเครืRองมอืทีRชว่ยปลดล็อกพันธนาการทีRเป็นอปุสรรคตอ่ความคดิสรา้งสรรคข์อง
พนักงานและองคก์รเพืRอใหห้ลดุพน้จากกรอบความคดิเดมิๆ จะดแีคไ่หนหากเราสามารถปลกุพลงัความคดิสรา้งสรรค์
จากไอเดยีใหม่ๆ  ของคณุและบคุลากรในองคก์รนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ดม้ากขึXน เพราะทกุคนมศีกัยภาพมากเพยีง
พอทีRจะรังสรรคส์ิRงดีๆ  ใหแ้กอ่งคก์ร 
 
วตัถปุระสงค ์
 

๑. เพืRอสรา้งศักยภาพการดงึขมุพลงัแห่งความคดิสรา้งสรรคต์อ่การพัฒนาองคก์รทีRยัRงยนืนําออกมาใชไ้ดอ้ย่าง
เต็มประสทิธภิาพตอ่ทกุสถานการณ ์

๒. เพืRอสรา้งทัศนคตทิีRดทีั Xงต่อผูบ้รหิารและบคุลากรรวมถงึการสรา้งบรรยากาศการทํางานทีRจะชว่ยรังสรรค์
ความคดิดีๆ  ในการนํามาปรับใชง้านไดจ้รงิกับองคก์ร 

๓. เพืRอเสรมิสรา้งพลังการเรยีนรู ้การสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้กบ่คุลากรในองคก์ร อกีทั Xงยังชว่ยเสรมิจุดแข็งเพืRอ
เพิRมประสทิธภิาพในการสรา้งผลผลติทีRดขี ึXนสําหรับองคก์ร 

๔. เพืRอใหรู้จั้กและเขา้ใจถงึการบรหิารความคดิ (Mind-set) อารมณ์ (Mood) ขั Xนตอนวธิปีฏบัิตจิากแนวคดิใหม่
สูก่ารนําไปใชง้านจรงิ รวมถงึแรงขบัเคลืRอน (Momentum) เพืRอใหเ้กดิผลสําเร็จในระยะยาวต่อองคก์ร 

 
 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400         

โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
๑. ทําไมถงึตอ้งปลกุพลงัองคก์รสรา้งสรรค?์ 
๒. พลังแหง่องคก์รสรา้งสรรคค์อือะไร? และมปีระโยชนอ์ยา่งไรตอ่ผูบ้รหิาร บคุลากรขององคก์ร? 
๓. ตวัอยา่งธรุกจิจรงิทีRมกีารปรับใชพ้ลังแหง่องคก์รสรา้งสรรค ์
๔. บทเรยีนทีRไดรั้บจากการเรยีนรูอ้งคก์รสรา้งสรรค ์
๕. Workshop (1): ทลายขอ้จํากดัดว้ยวธิคีดิแลว้เขยีน  
๖. หลุมพรางทีRสกดักั Xนศกัยภาพมผีลกระทบตอ่ผูบ้รหิาร และบคุลากรขององคก์รอยา่งไร?  
๗. คน้หาวธิกีารป้องกนัและเอาชนะหลมุพรางทีRสกดักั Xนศักยภาพไดอ้ย่างไร? 
๘. อดตี ปัจจุบนัและอนาคตสําคญัอย่างไรตอ่การสรา้งพมิพเ์ขยีวองคก์รสรา้งสรรคส์ูค่วามยัRงยนื? 
๙. วธิกีอ่ร่างสรา้งองคก์รสรา้งสรรคส์ูค่วามยัRงยนืดว้ย 3C และเสาคํXายัน 4M สูก่ารปฏบิตั ิ
๑๐. กญุแจ 8 ดอกสูค่วามสาํเร็จกบัการพัฒนาองคก์รสรา้งสรรคส์ูค่วามยัRงยนืจากแนวคดิสูว่ธิปีฏบัิตจิรงิ 
๑๑. Workshop (2): ใครคอืจุดออ่น 
๑๒. บทสรุปทีRผูบ้รหิารและบคุลากรจะไดรั้บจากหลกัสตูร “ปลกุพลังองคก์รสรา้งสรรคส์ูค่วามสําเร็จแบบยัRงยนื 

 
ประกาศนยีบตัรโดย: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 26 ตลุาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 11 ตลุาคม 2560 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีX 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืRอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
3.  หัก ณ ทีRจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
ปลกุพลงั, องคก์ร, สรา้งสรรค,์ สู,่ ความสาํเร็จ, แบบยัRงยนื, ความคดิ, ทักษะทัRวไป 


