
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูรอบรม Creative Thinking 
การพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์เพื�อสรา้งความสําเร็จใหอ้งคก์ร( ) 

 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 

2 ธนัวาคม 2562 
  09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 หลายคนเชืRอวา่ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นพรสวรรคต์ดิตัวมากับบางคน ดังเชน่ทีRพบในศลิปิน นักแสดง แต่ใน
ความเป็นจรงิ เราทกุคนมคีวามคดิสรา้งสรรคซ์อ่นอยูใ่นตัวเรา โดยอาจตอ้งการเพยีงการปลกุความคดิสรา้งสรรคท์ีRตดิ
ตัวมาตัVงแตเ่กดิ หรอือาจตอ้งการเพยีงโอกาสทีRมคีนหยบิยืRนให ้ เพืRอนําไปพัฒนาใหเ้กดิผลงานใหม่ๆ  ใหเ้กดิขึVน  
ความคดิสรา้งสรรคเ์ปรยีบเหมอืนพลังทีRซอ่นอยู่ในตวัคน เมืRอใดทีRเราไดร้เิริRมใหพ้ลังนัVนไดแ้สดงออกมาในรูปของการ
ปฏบิตัจิรงิอยา่งเต็มทีR ยอ่มทําใหเ้กดิการยอมรับทั Vงจากภายในและภายนอกองคก์รได ้ ความคดิสรา้งสรรคจ์งึมี
ความสําคัญอยา่งยิRงสําหรับพนักงานและผูบ้รหิารทกุคน ทั Vงในการพัฒนาผลติภณัฑใ์หม่ การแกปั้ญหา และการ
บรหิารงาน 
 หลักสตูรนีV จงึไดพั้ฒนาขึVนมาเพืRอใหพ้นักงาน  ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์ เพืRอสรา้ง
ความสําเร็จใหอ้งคก์ร รวมทั Vง การรว่มระดมทํากจิกรรมดา้นการพัฒนาความคดิสรา้งสรรคท์ีRประยกุตข์ึVน เมืRอจบการ
อบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูใ้นเรืRองนีV ไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์เพืRอสรา้ง
ความสําเร็จใหอ้งคก์ร  

2. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีRได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  
 
หวัขอ้การฝึกอบรม 

1. กรอบแนวคดิ ความคดิรเิริRมสรา้งสรรค ์
2. โลกธรุกจิ กบั ความคดิรเิริRมสรา้งสรรค ์

- ชนะคูแ่ขง่ดว้ย ความคดิรเิริRมสรา้งสรรค ์
3. ตัวอย่าง ความคดิรเิริRมสรา้งสรรค ์ในโลกธรุกจิ 
4. Workshop:  มองธรุกจิขององคก์ร 

              - ความคดิสรา้งสรรคใ์นองคก์รทีRผา่นมา 
              - ปัญหาและอปุสรรค 

5. ความคดิรเิริRมสรา้งสรรค ์กบั นวัตกรรม- การคดินอกกรอบ (Out of the box) 
6. ขั Vนตอนของการคดิสรา้งสรรค ์
7. Workshop:  เพิRมการสรา้งสรรคส์ิRงใหม่ใหอ้งคก์ร  
8. แนวทางการใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์

            - ภายในองคก์ร 
- ภายนอกองคก์ร 
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9. เทคนคิการนํา ”ความคดิสรา้งสรรค”์  ไปใชใ้หสํ้าเร็จ 
   - เปลีRยนความคดิ สูก่ารปฏบิตั ิ

10. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ- แนวทางการใหค้วามสําคัญจากหัวหนา้ และองคก์ร 
11. สรุป คําถาม และ คําตอบ  

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 2 ธนัวาคม 2562 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,173.00 4,056.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 17 ธนัวาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืRอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 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 กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม, สมัมนา, ความรูท้ัRวไป, ทักษะ, ความคดิ, สรา้งสรรค,์ ความสาํเร็จ, คดินอกกรอบ 


