Creative Thinking

(การพ ัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพือ
 สร้างความสําเร็ จให้องค์กร)

วิทยากร: ดร. ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
R วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใR คร ๆ ต ้องถามถึงทังV วงการมากกว่า 25 ปี

17 มกราคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
R ัดอบรมอาจเปลีย
R นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ืR ว่าความคิดสร ้างสรรค์เป็ นพรสวรรค์ตด
่ ทีพ
ิ ปิ น นักแสดง แต่ใน
หลายคนเชอ
ิ ตัวมากับบางคน ดังเชน
R บในศล
่ นอยูใ่ นตัวเรา โดยอาจต ้องการเพียงการปลุกความคิดสร ้างสรรค์ทต
ความเป็ นจริง เราทุกคนมีความคิดสร ้างสรรค์ซอ
ีR ด
ิ
ตัวมาตังV แต่เกิด หรืออาจต ้องการเพียงโอกาสทีม
R ค
ี นหยิบยืน
R ให ้ เพือ
R นํ าไปพัฒนาให ้เกิดผลงานใหม่ๆ ให ้เกิดขึน
V
่ นอยู่ในตัวคน เมือ
ความคิดสร ้างสรรค์เปรียบเหมือนพลังทีซ
R อ
R ใดทีเR ราได ้ริเริม
R ให ้พลังนัน
V ได ้แสดงออกมาในรูปของการ
ปฏิบต
ั จ
ิ ริงอย่างเต็มทีR
ย่อมทําให ้เกิดการยอมรับทังV จากภายในและภายนอกองค์กรได ้
ความคิดสร ้างสรรค์จงึ มี
ความสําคัญอย่างยิงR สําหรับพนั กงานและผู ้บริหารทุกคน ทังV ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแก ้ปั ญหา และการ
บริหารงาน
หลักสูตรนีV จึงได ้พัฒนาขึน
V มาเพือ
R ให ้พนักงาน ได ้เรียนรู ้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร ้างสรรค์ เพือ
R สร ้าง
ํ
ความสาเร็จให ้องค์กร รวมทังV การร่วมระดมทํากิจกรรมด ้านการพัฒนาความคิดสร ้างสรรค์ทป
ีR ระยุกต์ขน
ึV เมือ
R จบการ
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ในเรือ
อบรม ผู ้เข ้าสม
R งนีV ได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคด ้านการพัฒนาความคิดสร ้างสรรค์ เพือ
R สร ้าง
ความสําเร็จให ้องค์กร
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
2. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไR ด ้ ไปใชให
ห ัวข้อการฝึ กอบรม
1. กรอบแนวคิด ความคิดริเริม
R สร ้างสรรค์
2. โลกธุรกิจ กับ ความคิดริเริม
R สร ้างสรรค์
• ชนะคูแ
่ ข่งด ้วย ความคิดริเริม
R สร ้างสรรค์
3. ตัวอย่าง ความคิดริเริม
R สร ้างสรรค์ ในโลกธุรกิจ
4. Workshop: มองธุรกิจขององค์กร
• ความคิดสร ้างสรรค์ในองค์กรทีผ
R า่ นมา
• ปั ญหาและอุปสรรค
5. ความคิดริเริม
R สร ้างสรรค์ กับ นวัตกรรม- การคิดนอกกรอบ (Out of the box)
6. ขัน
V ตอนของการคิดสร ้างสรรค์
7. Workshop: เพิม
R การสร ้างสรรค์สงิR ใหม่ให ้องค์กร
้
8. แนวทางการใชความคิ
ดสร ้างสรรค์
• ภายในองค์กร
• ภายนอกองค์กร
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

้ ้สําเร็จ
9. เทคนิคการนํ า ”ความคิดสร ้างสรรค์” ไปใชให
่ ารปฏิบต
• ปลีย
R นความคิด สูก
ั ิ
ํ
10. ปั จจัยแห่งความสาเร็จ- แนวทางการให ้ความสําคัญจากหัวหน ้า และองค์กร
11. สรุป คําถาม และ คําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 17
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 2
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,700.00
3,500.00

มกราคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,173.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,056.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
มกราคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

VAT 7%
259.00
245.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
105.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,640.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,745.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีV
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีR 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีR 014-2-63503-8
R บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีR 0-2615-4479
ืR บริษัท เบอร์ตด
R หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังR จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
R า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไR ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
ID Line: hipotraining
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ความรู ้ทัRวไป, ทักษะ, ความคิ, ดิดสร ้างสรรค์, ความสําเร็จ, คิดนอกกรอบ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

