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Creative Thinking 
(การพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์เพื�อสรา้งความสําเร็จใหอ้งคก์ร) 

 
วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์ กฤษฎาธาร 
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 

 
9 มนีาคม 2564 

09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 

*สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  

 

หลกัการและเหตผุล 
หลายคนเชืXอว่าความคดิสรา้งสรรค์เป็นพรสวรรค์ตดิตัวมากับบางคน ดังเชน่ทีXพบในศลิปิน นักแสดง แต่ใน

ความเป็นจรงิ เราทกุคนมคีวามคดิสรา้งสรรคซ์อ่นอยูใ่นตัวเรา โดยอาจตอ้งการเพยีงการปลุกความคดิสรา้งสรรคท์ีXตดิ
ตัวมาตั\งแต่เกดิ หรืออาจตอ้งการเพียงโอกาสทีXมีคนหยบิยืXนให ้เพืXอนําไปพัฒนาใหเ้กดิผลงานใหม่ๆ ใหเ้กดิขึ\น  
ความคดิสรา้งสรรคเ์ปรยีบเหมือนพลังทีXซอ่นอยู่ในตัวคน เมืXอใดทีXเราไดร้เิริXมใหพ้ลังนั\นไดแ้สดงออกมาในรูปของการ
ปฏิบัตจิริงอย่างเต็มทีX ย่อมทําใหเ้กดิการยอมรับทั \งจากภายในและภายนอกองค์กรได ้ความคิดสรา้งสรรค์จึงมี
ความสําคัญอย่างยิXงสําหรับพนักงานและผูบ้รหิารทุกคน ทั \งในการพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ การแกปั้ญหา และการ
บรหิารงาน 
 หลักสตูรนี\ จงึไดพั้ฒนาขึ\นมาเพืXอใหพ้นักงานไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์ เพืXอสรา้ง
ความสําเร็จใหอ้งคก์ร และสามารถนําความคดินั\นไปต่อยอดเพืXอสรา้งประโยชน์สงูสดุใหแ้กอ่งคก์รไดร้วมทั \ง การร่วม
ระดมทํากจิกรรมดา้นการพัฒนาความคดิสรา้งสรรคท์ีXประยุกตข์ึ\น เมืXอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุต์
และตอ่ยอดความรูใ้นเรืXองนี\ ไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์เพืXอสรา้ง
ความสําเร็จใหอ้งคก์ร  

2. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามคดินอกกรอบและเสรมิสรา้งความคดิใหม่ๆ  เพืXอนําไปใชไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

3. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีXได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  
 

 
หวัขอ้การบรรยาย 
 
Module 1 : จดุไฟความคดิ......สรา้งสรรคส์ ิ�งใหม ่
1. กรอบแนวคดิ ความคดิรเิริXมสรา้งสรรค ์
2. โลกธรุกจิ กบั ความคดิรเิริXมสรา้งสรรค ์

• ชนะคูแ่ข่งดว้ย ความคดิรเิริXมสรา้งสรรค ์
3. กระบวนการความคดิ....สูค่วามสรา้งสรรคท์ี�สมบรูณ์แบบ 
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4. ตวัอยา่ง ความคดิรเิร ิ�มสรา้งสรรค ์ในโลกธุรกจิ 
5. กจิกรรม Workshop:  มองธรุกจิขององคก์ร 

• ความคดิสรา้งสรรคใ์นองคก์รทีXผา่นมา 

• ปัญหาและอปุสรรค 

Module 2  : สรรคส์รา้งความคดิ..... ตอ่ยอดสูค่วามสาํเร็จ 
6. จดุประกาย....ความคดิสรา้งสรรคส์ูก่ารพฒันาองค ์
7. ขั \นตอนและวธิกีารคดิสรา้งสรรคส์ูค่วามสําเร็จ 
8. ความคดิรเิร ิ�มสรา้งสรรค ์กบั นวตักรรม- การคดินอกกรอบ (Out of the box) 
9. แนวทางการใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์

• ภายในองคก์ร 
• ภายนอกองคก์ร 

10. กจิกรรม Workshop:  เพิ�มการสรา้งสรรคส์ ิ�งใหมใ่หอ้งคก์ร  
11. กจิกรรมปฏบิตักิาร :  เทคนคิการนํา ”ความคดิสรา้งสรรค”์  ไปใชใ้นการทํางานสูค่วามสาํเร็จ 

• เปลี�ยนความคดิ สูก่ารปฏบิตั ิ
12. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ- แนวทางการใหค้วามสําคัญจากหัวหนา้ และองคก์ร 
13. กจิกรรม วเิคราะหจ์ดุออ่นของตนเองที�สง่ผลตอ่ Creative Thinking 
14. กจิกรรม พลกิชวีติใหม.่..เปลี�ยนจดุออ่นใหเ้ป็นจดุแข็งในการคดิแบบสรา้งสรรค ์
15. สรุป คําถาม และ คําตอบ  
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรม / หลกัสูตร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
3 2,900.00 203.00 87.00 3,016.00 3,103.00 

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

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
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อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 

 


