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High Performance Series Under Changing & Competion Situation
โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรมในการทํางาน
(Creative Thinking & Innovation Build up @ Work)
โดยใช้ เกมนวัตกรรมสลับการบรรยาย (Innovation Game)
ระยะเวลาอบรมสัมมนา 1-2 วัน

หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม (Innovation) คื อความสามารถในการใช้ ความรู้ ความคิด สร้ างสรรค์ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรื อการจัดการ มาพัฒนาและผลิตสินค้ าใหม่ กระบวนการทํางานใหม่ หรื อบริ การ
ใหม่ ซึ่ง ตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ า ดัง นัน้ องค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถคิ ด ค้ น นวัต กรรมได้ สํ า เร็ จ ก็ จ ะ
กลายเป็ นองค์กรที่มีชื่อเสียงหรื อรํ่ ารวยขึ ้นได้ โดยง่าย ทุกวันนี ้องค์กรธุรกิจทังหลายต่
้
างกระหายความรู้ในระดับ
แนวหน้ า วิ่งหาผู้เชี่ยวชาญคิดค้ นหลักวิชาการและประยุกต์สิ่งต่างๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งการคิดริ เริ่ มเปลี่ยนแปลง
หรื อนวัตกรรมและนําหน้ าผู้อื่น ถ้ ามนุษย์หยุดความพอใจไว้ แค่แสงอาทิตย์ในทิวากาลเราคงไม่มีแสงไฟใช้ ใน
ยามราตรี แต่เพราะมนุษย์ เป็ นสิ่งมี ชีวิตที่ ช่างค้ นหาข้ าวของต่างๆ จึงถูกสร้ างขึ ้นมาเพื่อประโยชน์แห่งความ
สะดวกสบายตามความต้ องการของมนุษย์ โดยใช้ งานออกแบบเป็ นเครื่ องสลักเสลาให้ ข้าวของเหล่านันเป็
้ น
มากกว่าของใช้ ไร้ ชีวิต แต่งานออกแบบคงเป็ นได้ แค่ผลัดกันลอก ยํ่าซํ ้าซากอยู่กบั ที่ถ้าไม่มีนวัตกรรมเป็ นตัวต่อ
ยอดทางความคิด ไม่มีการสร้ างนวัตกรรมก็ไม่มีทางวิ่งไล่ทันชาวบ้ าน นวัตกรรมไม่ได้ เ กิดขึน้ เองปุบปั บแต่
นวัตกรรมเป็ นการต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่ ดังนันการขั
้
บเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรด้ วยนวัตกรรม คือการ
เน้ นการพัฒนาทรัพย์สินทางปั ญหาด้ วยนวัตกรรมต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
• เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเรี ยนรู้ถึงความจําเป็ นและความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมในการทํางาน
• เพื่อฝึ กฝนหลักการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาศักยภาพทางคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมในการ
ทํางานโดยผ่านสถานการณ์จําลองด้ วยการใช้ เครื่ องมือและกิจกรรมท้ าทาย (Challenge Game)
• เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทํางานให้ Advance แต่ Simple
• เพื่อนําวิธีการที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมไปใช้ ในการทํางานจริง
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รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา

1. ความสําคัญและความจําเป็ นที่ต้องพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมในการ
ทํางาน

• มิตใิ นงานบริ หารหรื อการทํางาน
• มิตใิ นงานขาย
• มิตใิ นงานผลิต
2. ลักษณะของการคิดที่จําเป็ นในการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน
• การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical)
• การคิดเชิงสร้ างสรรค์ (Creative)
• การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation)
3. แนวคิดและการพัฒนาอุปนิสยั “คิดใหญ่ ไม่คดิ เล็ก (The Magic of Thinking Big)”
• ถ้ าคุณคิดว่าคุณทําได้ คุณก็จะทําได้
• รักษาโรคชอบแก้ ตวั : โรคแห่งความล้ มเหลว (ข้ ออ้ างยอดนิยม 4 ประการ)
• การสร้ างความเชื่อมัน่ ในตนเองและทําลายความกลัว (Ego)
• วิธีการคิดใหญ่ ทําใหญ่
• วิธีการคิดและฝั นอย่างสร้ างสรรค์

• ทําให้ ทศั นคติของคุณเป็ นบวก
• คิดไม่ได้ ทําไม่ได้
• สร้ างนิสยั ในการลงมือทํา
• วิธีเปลี่ยนความพ่ายแพ้ เป็ นชัยชนะ
4. กระบวนการและเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมในการทํางาน
• การคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการแก้ ปัญหา
• การคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงงาน
• การคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อกําหนดกลยุทธ์
5. ลักษณะของบุคคลที่สามารถพัฒนาให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมในการทํางาน
6. การประยุกต์ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมในการทํางาน
7. อุปสรรค์หรื อสิ่งกีดกันในการพั
้
ฒนาศักยภาพทางความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมในการทํางาน

รู ปแบบ / เครื่ องมือการฝึ กอบรม

1. เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
2. เกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)
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3. กิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั กิ าร (Workshop)
4. ฝึ กการใช้ ความคิดเชิงนวัตกรรม
5. นําวิธีการคิดไปใช้ สร้ างนวัตกรรมการทํางานจริง
ระยะเวลา / สถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1-2 วัน เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
วิ ทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง
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ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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