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อยากคิดสร้างสรรค์ คิดนวัตกรรม ท ายังไง 
                                 Creativity & Innovation How - To   

1. หลักการและเหตุผล 
 

 “ นวตักรรม ” น าความใหมม่าสูอ่งค์กร ท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าได้อยา่งตอ่เนื่อง คา่นิยมหลกัของหลายองค์กรจึงเน้น 
“ นวตักรรม ”  และ “ ความคิดสร้างสรรค์ ” เพราะนวตักรรมเป็นสญัลกัษณ์ของความเจริญก้าวหน้า 
 ผู้บริหารอยากเห็นนวตักรรมเกิดขึน้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และความคาดหวังว่าพนกังานจะสร้างนวตักรรมให้เกิดขึน้
ได้ แตป่ระเด็นส าคญัคือ พนกังานสว่นใหญ่ไมรู้่วา่จะท าให้เกิดนวตักรรมได้อย่างไร องค์กรที่มุ่งเน้นนวตักรรมจึงมีทางออกที่ช่วย
ได้ตรงที่สดุคือ หลกัสตูรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ “อยากคิดสร้างสรรค์ คิดนวตักรรม ท ายงัไง” (Creativity & Innovation How -TO)  
 

2. วัตถุประสงค์  
 

หลังจากเข้าฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนจะสามารถ 
 1. คิดสร้างสรรค์ได้  
 2. คิดนวตักรรมได้ 
 3. อธิบายได้วา่ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร 
 4. อธิบายได้วา่นวตักรรมคืออะไร 
 5. น าความรู้ไปจงูใจให้คนอื่นเห็นความส าคญัของนวตักรรมด้วย 

 
 

3. เนือ้หา 
 

1) คุณสมบัติของคนคิดสร้างสรรค์ 
          1. กระตือรือร้น 
  2. สนใจ ใฝ่รู้ 
  3. เปิดใจกว้าง 
  4. คิดบวก 
  5. คิดสร้างสรรค์ 
  6. เปิดรับประสบการณ์ใหม ่
  7. มีอารมณ์ขนั 
  8. มัน่ใจ 
  9. กล้าหาญ 
  10. อดทนตอ่สิง่คลมุเครือ 
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 2) ความคดิสร้างสรรค์ คืออะไร 
  1  คิดสร้างสรรค์ตา่งจากคิดแบบตรรกะอยา่งไร 
  2. คิดบวกตา่งจากคดิลบอยา่งไร 
   
 3) ความคดิสร้างสรรค์เกี่ยวข้อกับนวตักรรมตรงไหน 
  1. ความแตกตา่งระหวา่งความคดิสร้างสรรค์กบันวตักรรม 
  2. คณุคา่และประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ 
  3. คณุคา่และประโยชน์ของนวตักรรม 
 
 4) ลักษณะของนวตักรรมมีแบบไหนบ้าง 
  1. คิดผลติภณัฑ์ใหม ่
  2. คิดงานบริการใหม ่
  3. คิดระบบใหมข่ึน้มา 
  4. คิดพฒันาระบบเดมิให้สะดวกขึน้ 
  5. คิดแก้ปัญหาที่ค้างคาอยู ่
  6. คิดวิธีท าให้งานส าเร็จตามนโยบาย 
 
 5) คิดสร้างสรรค์ คิดนวัตกรรมท ายงัไง 
  1. ตัง้เป้าหมายสิง่ที่จะท า 
  2. คิดสร้างสรรค์หาไอเดียใหม่ๆ  หลายๆไอเดยีที่ตอบโจทย์ 
  3. คดัเลอืกไอเดียที่เป็นแนวใหมน่า่สนใจไว้สามไอเดยี 
  4. ประเมินผลตรวจสอบไอเดียทัง้สาม 
  5. ปรับแก้ไขให้เหมาะสม  
  6. สรุปความคิดสร้างสรรค์ที่ได้มา 
  7. น าเสนอความคิดสร้างสรรค์ 
  8. เมื่อได้รับความเห็นชอบ จงึน าไปด าเนินการเป็นนวตักรรม น าไปใช้งานได้ 
  
4. ระยะเวลา  
                  1 วนั (6 ชัว่โมง) 
   
5. รูปแบบการสอน 
                 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) ในบรรยากาศการเรียนที่สนกุสนาน มชีวติชีวา ไม่นา่เบื่อ ทกุคนได้มีสว่น
ร่วมอยา่งเพลดิเพลนิตลอดการฝึกอบรมแบบ เพลนิ (Plearn = Play+Learn) 
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6. วิทยากร 

    อ. รัศมี  ธันยธร   
- จบปริญญาโทด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Development) จากมหาวิทยาลยั

แมนเชสเตอร์ (University of Manchester) ประเทศองักฤษ  
- เป็นผู้อ านวยการบริษัท ศนูย์ความคิดสร้างสรรค์ จ ากดั (Creativity Center Co.,Ltd) 
- เป็นท่ีปรึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์คนแรกของประเทศไทย (Creativity Consultant) 
- เป็นผู้คิดค้น หลกัสตูรสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ คือ 

    1. พลงัคิดบวกสร้างทศันคติที่ดีตอ่งานและองค์กร (Cresitive  (creative +positive) Thinking) 
    2. สื่อสารสร้างสรรค์ ประสานงาน และท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Better Communication  
                                  For Better Collaboration) 
    3. ภาวะผู้น าและการสร้างแรงจงูใจแนวสร้างสรรค์ 
    4. แก้ปัญหาและตดัสนิใจที่ใช้ได้ผลจริง 
    5. กลยทุธ์การสอนงานและแนะน างาน 

- ผู้ ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการ (Certified Instructor) ของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono) 
ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ระดบัโลก (Creativity Guru) ให้สอนและถ่ายทอดวิธีการคิดสร้างสรรค์ทกุหลกัสตูร
ด้วยประสบการณ์ในการสอนและการใช้จริงทัง้ในงานและในชีวิตประจ าวนักวา่ 20 ปี คือ 

1. หลกัสตูร คิดเป็นระบบ สือ่สารตรงประเด็น ด้วยเทคนิค Six Thinking Hats 

2. หลกัสตูร คิดวิเคราะห์รอบด้าน วางแผนรอบคอบ ตัง้เป้าหมายชดัเจน  

ด้วยเทคนิค The Power of Perception 

3. หลกัสตูร ตดัสนิใจเป็นระบบ กลัน่กรองความคิดอยา่งมีประสทิธิภาพ ด้วยเทคนิค Six Value Medals 

4. หลกัสตูร คิดนอกกรอบ คิดนวตักรรม คิดสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วยเทคนิค Lateral Thinking 

5. หลกัสตูร ปรับปรุงขัน้ตอนการท างานให้กระชบั รวดเร็ว อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ด้วยเทคนิค Simplicity 

7. ประโยชน์จากการอบรม 
 1. ผู้ เรียนได้ความรู้อยา่งแท้จริงเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม 
 2. ผู้ เรียนมีหลกัการสามารถคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรมได้ 
  3. ผู้ เรียนสามารถน าความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรมไปใช้ในงานของตนเองได้ 
 4. ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ไปช่วยกระตุ้นให้คนรอบข้างสามารถช่วยคิดสร้างสรรค์ได้ 
 5. ผู้ เรียนสนกุ และมีความภมูิใจที่สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ 
  

8. ก าหนดการสัมมนา 
     

            วันที่จะแจ้งให้ทราบอกีครัง้ภายหลัง โรงแรมรามาดาเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภเิษก) 
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9. ค่าลงทะเบียน 

           คา่ลงทะเบียนพิเศษช่วง New Normal จากปกติ 11,900  
พิเศษเหลือเพียงท่านละ  6,500  บาท (ราคาดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%) 
 

10. การเข้าร่วมสัมมนา 
    กรุณาตดิตอ่  บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จ ากัด (Creativity Center Co.,Ltd.)                                     
              Tel. 092-404-6465, 095-909-5446 หรือ 02-953-9905-6 
  Fax. 02-953-8922  E-mail: cc@creativitycenter.co.th 
  Line ID: creativitycenter, salescreativity / Facebook: creativitycenter 

               www.creativitycenter.co.th 
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