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High Performance Series Under Changing & Competion Situation 
โครงการอบรม/สมัมนาเพ่ือพฒันาประสทิธิภาพและเพ่ิมพลงัการทํางานยคุใหม ่

หลักสูตร การพัฒนาความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทาํงาน 
 (Creative Thinking & Innovation Build up @ Work)  

โดยใช้เกมนวตักรรมสลบัการบรรยาย (Innovation Game) 

ระยะเวลาอบรมสมัมนา 1-2 วนั 

 

หลักการและเหตุผล 
นวัตกรรม (Innovation) คือความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และ

ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจดัการ มาพฒันาและผลิตสินค้าใหม ่กระบวนการทํางานใหม่ หรือบริการ

ใหม่ ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนัน้องค์กรธุรกิจท่ีสามารถคิดค้นนวัตกรรมได้สําเร็จก็จะ

กลายเป็นองค์กรท่ีมีช่ือเสียงหรือร่ํารวยขึน้ได้โดยง่าย ทกุวนันีอ้งค์กรธุรกิจทัง้หลายตา่งกระหายความรู้ในระดบั

แนวหน้า ว่ิงหาผู้ เช่ียวชาญคิดค้นหลกัวิชาการและประยกุต์สิ่งตา่งๆ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งการคิดริเร่ิมเปล่ียนแปลง

หรือนวตักรรมและนําหน้าผู้ อ่ืน  ถ้ามนษุย์หยดุความพอใจไว้แค่แสงอาทิตย์ในทิวากาลเราคงไม่มีแสงไฟใช้ใน

ยามราตรี แต่เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีช่างค้นหาข้าวของต่างๆ จึงถูกสร้างขึน้มาเพ่ือประโยชน์แห่งความ

สะดวกสบายตามความต้องการของมนษุย์  โดยใช้งานออกแบบเป็นเคร่ืองสลกัเสลาให้ข้าวของเหล่านัน้เป็น

มากกวา่ของใช้ไร้ชีวิต  แตง่านออกแบบคงเป็นได้แคผ่ลดักนัลอก ย่ําซํา้ซากอยู่กบัท่ีถ้าไม่มีนวตักรรมเป็นตวัตอ่

ยอดทางความคิด ไม่มีการสร้างนวัตกรรมก็ไม่มีทางว่ิงไล่ทันชาวบ้าน นวัตกรรมไม่ได้เกิดขึน้เองปุบปับแต่

นวตักรรมเป็นการตอ่ยอดจากของเดิมท่ีมีอยู่ ดงันัน้การขบัเคล่ือนเป้าหมายขององค์กรด้วยนวตักรรม  คือการ

เน้นการพฒันาทรัพย์สินทางปัญหาด้วยนวตักรรมตา่ง ๆ  

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

•  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ถึงความจําเป็นและความสําคญัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ 

    ทางความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมในการทํางาน 

•  เพ่ือฝึกฝนหลกัการ เทคนิคและวิธีการพฒันาศกัยภาพทางคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมในการ 

ทํางานโดยผา่นสถานการณ์จําลองด้วยการใช้เคร่ืองมือและกิจกรรมท้าทาย (Challenge Game) 

•  เพ่ือพฒันาและปรับปรุงวิธีการทํางานให้ Advance แต ่Simple 

•  เพ่ือนําวิธีการท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการทํางานจริง 

 

 

 

http://www.trainingservice.co.th/


 

 Training Center Service 52/174  Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok 10250 Tel: 0 2736 0408, 0 2736 1035, 0 2038 3121 Fax: 0 2736 0050  www.trainingservice.co.th 3 

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวิชา 

1.  ความสําคญัและความจําเป็นท่ีต้องพฒันาศกัยภาพทางความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมในการ

ทํางาน 

•  มิตใินงานบริหารหรือการทํางาน 

•  มิตใินงานขาย 

•  มิตใินงานผลิต 

2.  ลกัษณะของการคิดท่ีจําเป็นในการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวนั 

•  การคดิเชิงวิเคราะห์ (Analytical) 

•  การคดิเชิงสร้างสรรค์ (Creative) 

•  การคดิเชิงนวตักรรม (Innovation) 

3.  แนวคิดและการพฒันาอปุนิสยั “คดิใหญ่ ไม่คดิเล็ก (The Magic of Thinking Big)” 

•  ถ้าคณุคิดวา่คณุทําได้ คณุก็จะทําได้ 

•  รักษาโรคชอบแก้ตวั : โรคแหง่ความล้มเหลว (ข้ออ้างยอดนิยม 4 ประการ) 

•  การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองและทําลายความกลวั (Ego) 

•  วิธีการคดิใหญ่ ทําใหญ่ 

•  วิธีการคดิและฝันอย่างสร้างสรรค์ 

•  ทําให้ทศันคตขิองคณุเป็นบวก 

•  คดิไมไ่ด้ ทําไมไ่ด้ 

•  สร้างนิสยัในการลงมือทํา 

•  วิธีเปล่ียนความพา่ยแพ้เป็นชยัชนะ 

4.  กระบวนการและเทคนิคการพฒันาความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมในการทํางาน 

•  การคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และนวตักรรมเพ่ือการแก้ปัญหา 

•  การคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และนวตักรรมเพ่ือการปรับปรุงงาน 

•  การคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และนวตักรรมเพ่ือกําหนดกลยทุธ์ 

5.  ลกัษณะของบคุคลท่ีสามารถพฒันาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมในการทํางาน 

6.  การประยกุต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมในการทํางาน 

7.  อปุสรรค์หรือสิ่งกีดกัน้ในการพฒันาศกัยภาพทางความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมในการทํางาน 

 

รูปแบบ / เคร่ืองมือการฝึกอบรม 

1.  เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

2.  เกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game)  
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3.  กิจกรรมกลุม่ปฏิบตักิาร (Workshop) 

4.  ฝึกการใช้ความคดิเชิงนวตักรรม 

5.  นําวิธีการคดิไปใช้สร้างนวตักรรมการทํางานจริง      

 

ระยะเวลา / สถานท่ีฝึกอบรม/สมัมนา 

ระยะเวลาการอบรม 1-2 วนั  เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

 

วิทยากรผู้นําสมัมนา    อาจารยภ์วูส์มงิ   กองเกดิ และทมีงาน 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งวฒันธรรมและคณุคา่องคก์ร  การบรหิารการเปลีย่นแปลง   

การพฒันาผูนํ้าองคก์รยคุใหม่   การผา่ตดัองคก์รดว้ย DNA  และการทาํงานเป็นทมี 

•  ประธานกรรมการบรหิารอทุยานการเรยีนรูเ้กษตรศาสตร ์(KU Learning Resort)  

•  ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั โรงแรมเดอะกรนีแลนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

•  ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัในเครอืวชิ ัน่กรุ๊ป (VisionGroup) 

•  กรรมการและผูอ้าํนวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

•  ประธานทีป่รกึษาโรงแรมวงัสวนสนุนัทา แหง่มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

•  อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน ไดแ้ก ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  และมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
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อาจารย ์ภวูส์มิง  กองเกิด 
 

ผู้เช่ียวชาญการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร ์และเกมการบริหารสลบัการบรรยาย 

การศึกษา    

 ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชมุชน มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

  ปริญญาโท  สาขาพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  กําลงัศกึษาปริญญาเอก  สาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการทาํงาน 

• หวัหน้าฝา่ยฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร บรษิทั โซโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

• ผูจ้ดัการศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์บรษิทั อติลัไทยอตุสาหกรรม จาํกดั 

• ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและบรหิาร บรษิทั สยามเพรสแมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

• บรษิทัในเครอืธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

• สรา้งหลกัสตูรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิการบรหิารการเปลีย่นแปลง และการออกจาก

ระบบราชการใหก้บัองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย องคก์ารเภสชักรรม ธนาคารแหง่ประเทศไทย การ

เคหะแหง่ชาต ิกรมทีด่นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

ปัจจบุนั 

• วทิยากร และทีป่รกึษา บรษิทั เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd. 

• ผูอ้าํนวยการศนูยส์ง่เสรมิภาพพจน์องคก์าร Pro image Promotion Center 

• กรรมการบรหิาร Digital Zone Production Co., Ltd. 

• อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และเอกชนหลายแหง่ เชน่ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

• ทีป่รกึษาดา้นการออกแบบและวางแผนทรพัยากรมนุษย ์และการออกแบบระบบการบรกิารใหก้บัหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน 

• วทิยากรผูม้ชี ือ่เสยีงบรรยายใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมากมายหลายแหง่ 
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ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการบางส่วน 
 
หน่วยงานราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย 
โรงพยาบาลศริริาช 
โรงพยาบาลอนนัทมหดิล 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
การเคหะแหง่ชาต ิ
บรษิทั อสมท. จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
กรมสรรพากร 
ธนาคาร / สถาบนัการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเอเชยี จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เงนิทนุธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 
บรษิทั จอี ีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
สมาคมประกนัวนิาศภยั 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลกรงุเทพ 
โรงพยาบาลสมติเวช 
โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลเปาโล (ทกุเครอื) 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
ภาคเอกชน 
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามโตโยตา้ อตุสาหกรรม จาํกดั 
บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

ภาคเอกชน 
บรษิทั จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั จาํกดั 
บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ จาํกดั 
บรษิทั แคดเบอรร์ี ่อดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพวทิยแุละโทรทศัน์ จาํกดั (ชอ่ง7) 
บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 
บรษิทั ดทีแฮลม์ จาํกดั (DKSH Thailand) 
บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โฟรโ์มสท ์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โอลมิเปียไทย จาํกดั 
บรษิทั รอแยลเฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั เอน็ซ ีเฮา้สซ์ิง่ จาํกดั 
บรษิทั ดาตา้ไอท ีจาํกดั 
บรษิทั รชิมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั 
บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เอม็เค เรสทวัรองต ์จาํกดั 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั สหพฒันาพบิลูย ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั พรเูดน็เชีย่น ทเีอส ไลฟ์ จาํกดั 
บรษิทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ชไนเดอรอ์เิลค็ทรกิ จาํกดั 
บรษิทั ทร ูคอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั อีส๊เอเซยีตกิ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บางกอกฮติาชเิอลเิวเตอร ์จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (หาชน) 
บรษิทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ฟรโิต-เลย ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามไวน์เนอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั แมคโคออฟฟิต จาํกดั 
บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั จอหน์สนั แวกซ ์โปรเฟสชัน่แนล จาํกดั 
บรษิทั ไทยเพรสซเิดนทฟู้์ด จาํกดั 
บรษิทั บางจากการปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ จาํกดั 
บรษิทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์เทรดิง้ส ์จาํกดั 
บรษิทั อาดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

http://www.trainingservice.co.th/
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