
 

 
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.com  

การพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์พื�อปรบัปรงุงาน 
 

วทิยากร : อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 25 ปี 
และพัฒนาระบบงาน 

ทีTใคร ๆ ตอ้งถามถงึทัง̂วงการมากกวา่ 25 ปี 
 

14 ธนัวาคม 2561 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สุทธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
หลกัการและเหตผุล 
 พลังแหง่ความคดิสรา้งสรรคเ์ปรยีบเหมอืนพลังทีTซอ่นอยูใ่นตัวคน เมืTอใดทีTเราไดร้เิริTมใหพ้ลังนัน̂ไดแ้สดง
ออกมาในรปูของการปฏบิตัจิรงิอยา่งเต็มทีT ยอ่มทําใหเ้กดิการยอมรับทัง̂จากภายในและภายนอกองคก์รได ้ความคดิ
สรา้งสรรคจ์งึมคีวามสาํคัญอยา่งยิTงสาํหรับพนักงานและผูบ้รหิารทกุคน ทัง̂ในการพัฒนาผลติภณัฑใ์หมร่วมถงึการ
แกปั้ญหา และการบรหิารงาน 
 หลักสตูรนีพั̂ฒนาขึน̂มาเพืTอใหพ้นักงานไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการพัฒนาความคดิ เพืTอปรับปรุงงานใหไ้ดเ้กดิ
ประสทิธผิล รวมทัง̂ การร่วมระดมทํากจิกรรมดา้นการพัฒนาความคดิสรา้งสรรคท์ีTประยกุตข์ึน̂ เมืTอจบการอบรม ผูเ้ขา้
สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละตอ่ยอดความรูใ้นเรืTองน̂ี ไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
 1.   เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการพัฒนาความคดิสรา้งสรรคเ์พืTอปรับปรุงงาน
       อย่างมปีระสทิธผิล 
 2.   เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 1.  เพราะอะไร ???? .....ทําไมเราจงึตอ้งมกีารปรับปรุงงานเพืTอพัฒนาองคก์ร 
 2.  สรา้งระบบเสน้ทางใหม่ในการทํางานเพืTอใหเ้กดิประสทิธผิล 
  2.1  คดิ 
  2.2  จัดลําดับ 
  2.3  แนวทาง 
  2.4  ป้องกัน 
 3.  ตอ้งพัฒนาความคดิอยา่งไร ???? .... เพืTอปรับปรุงงาน 
  3.1  ทํางานเชงิรุก 
  3.2  พัฒนาอย่างไมห่ยุดนิTง 
  3.3  มสีต ิคดิวเิคราะห ์
  3.4  รับฟังความคดิเห็น 
 4.  การนําทรัพยากรทีTมมีาใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
 5.  เทคนคิการทํางานใหเ้ร็ว.. ครบถว้น .. สะดวก ..สมบรูณ ์
 6.  สืTอสารประสานงานภายใน-ภายนอก 
 7.  สรุป คําถาม และ คําตอบ 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 14 ธนัวาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
สมาชกิ HIPO 3,300.00 231.00 99.00 3,432.00 3,531.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 29 พฤศจกิายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,300.00 231.00 99.00 3,432.00 3,531.00 
สมาชกิ HIPO 3,000.00 210.00 90.00 3,120.00 3,210.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี^ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT 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  
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อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, การพัฒนาความคดิสรา้งสรรคเ์พืTอปรับปรงุงาน, นวตักรรมการคดินอกกรอบ,  
การพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์


