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Creative Thinking 
(การพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์เพือ่สรา้งความสาํเร็จใหอ้งคก์ร) 

 
วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 
อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

23 กนัยายน 2565 
09.00 – 16.00 น. 

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

  
 

หลกัการและเหตผุล 
หลายคนเชือ่ว่าความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นพรสวรรคต์ดิตัวมากับบางคน ดังเชน่ทีพ่บในศลิปิน นักแสดง แต่ใน

ความเป็นจรงิ เราทกุคนมคีวามคดิสรา้งสรรคซ์อ่นอยูใ่นตัวเรา โดยอาจตอ้งการเพยีงการปลกุความคดิสรา้งสรรคท์ีต่ดิ
ตัวมาตัง้แต่เกดิ หรืออาจตอ้งการเพียงโอกาสที่มีคนหยบิยืน่ให ้เพื่อนําไปพัฒนาใหเ้กดิผลงานใหม่ๆ ใหเ้กดิขึน้  
ความคดิสรา้งสรรคเ์ปรยีบเหมอืนพลังทีซ่อ่นอยูใ่นตัวคน เมือ่ใดทีเ่ราไดร้เิริม่ใหพ้ลังนัน้ไดแ้สดงออกมาในรปูของการ
ปฏบิัตจิรงิอย่างเต็มที่ ย่อมทําใหเ้กดิการยอมรับทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรได ้ความคดิสรา้งสรรคจ์งึมี
ความสําคัญอย่างยิง่สําหรับพนักงานและผูบ้รหิารทุกคน ทัง้ในการพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ การแกปั้ญหา และการ
บรหิารงาน 
 หลกัสตูรนี ้ จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหพ้นักงานไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์ เพือ่สรา้ง
ความสําเร็จใหอ้งคก์ร และสามารถนําความคดินัน้ไปตอ่ยอดเพือ่สรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้กอ่งคก์รไดร้วมทัง้ การรว่ม
ระดมทํากจิกรรมดา้นการพัฒนาความคดิสรา้งสรรคท์ีป่ระยกุตข์ึน้ เมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุต์
และตอ่ยอดความรูใ้นเรือ่งนี ้ไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลกัการและเทคนคิดา้นการพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์เพือ่สรา้ง
ความสําเร็จใหอ้งคก์ร  

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามคดินอกกรอบและเสรมิสรา้งความคดิใหม่ๆ  เพือ่นําไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  
 
หวัขอ้การบรรยาย 
Module 1 : จดุไฟความคดิ......สรา้งสรรคส์ ิง่ใหม ่

1. กรอบแนวคดิ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
2. โลกธรุกจิ กบั ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

 ชนะคูแ่ขง่ดว้ย ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
3. กระบวนการความคดิ....สูค่วามสรา้งสรรคท์ ีส่มบรูณ์แบบ 
4. ตวัอยา่ง ความคดิรเิร ิม่สรา้งสรรค ์ในโลกธรุกจิ 
5. กจิกรรม Workshop:  มองธรุกจิขององคก์ร 

 ความคดิสรา้งสรรคใ์นองคก์รทีผ่า่นมา 
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 ปัญหาและอปุสรรค 
Module 2  : สรรคส์รา้งความคดิ..... ตอ่ยอดสูค่วามสําเร็จ 

6. จดุประกาย....ความคดิสรา้งสรรคส์ูก่ารพัฒนาองค ์
7. ขัน้ตอนและวธิกีารคดิสรา้งสรรคส์ูค่วามสําเร็จ 
8. ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์กบั นวัตกรรม- การคดินอกกรอบ (Out of the box) 
9. แนวทางการใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์

 ภายในองคก์ร 
 ภายนอกองคก์ร 

10. กจิกรรม Workshop:  เพิม่การสรา้งสรรคส์ ิง่ใหมใ่หอ้งคก์ร  
11. กจิกรรมปฏบิตักิาร :  เทคนคิการนํา ”ความคดิสรา้งสรรค”์  ไปใชใ้นการทาํงานสูค่วามสําเร็จ 

 เปลีย่นความคดิ สูก่ารปฏบิตั ิ
12. ปัจจัยแหง่ความสําเร็จ- แนวทางการใหค้วามสําคญัจากหวัหนา้ และองคก์ร 
13. กจิกรรม วเิคราะหจ์ดุออ่นของตนเองทีส่ง่ผลตอ่ Creative Thinking 
14. กจิกรรม พลกิชวีติใหม.่..เปลีย่นจดุออ่นใหเ้ป็นจดุแข็งในการคดิแบบสรา้งสรรค ์
15. สรปุ คําถาม และ คําตอบ  

 
 
 

ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

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

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

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

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, Creative Thinking,การพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


