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Training Center Service 
  

โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  กระตุกต่อมความคิดสรา้งสรรค ์ 

Sparkling Your Creative Idea  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วิทยากร : อ.แสนชัย เวสารัชตระกูล (อ.แซม) 
 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
 ความคิดสร้างสรรค์ คือหัวใจสาํคัญที่จะนาํไปสู่การปรับปรุง และพัฒนางานในทุกๆ ด้าน     ในการทาํงานเชิงรุก

อย่างมีระบบ สร้างมุมมองโอกาสวิธีการทาํงานโดยมีทางเลือกใหม่ๆ ให้ช่วยลดข้ันตอนหรือวิธีการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน

ออกไปทาํให้เป็นวิธีที่ง่ายข้ึน โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมออกมาเป็นข้ันตอนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมี

แนวทางเพ่ือตอบสนองกระบวนการคิดและกระบวนการทาํงานให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน เพ่ือสามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า (ภายใน และภายนอก) ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 หลักสตูรน้ีจึงออกแบบมาเพ่ือแนะนาํกลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง และ  จะช่วยให้ผู้เข้ารับ

การอบรมได้เรียนรู้ ฝึกปฏบิัติ ให้มีแนวทางคิดในเชิงสร้างสรรค์มาปรับปรุงการทาํงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดคุณภาพที่

ดีข้ึนของงาน 

 

2. วตัถุประสงค ์

• ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เทคนิค กลยุทธใ์นการคิด และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

• ผู้เข้าอบรมสามารถนาํความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับใช้ในชีวิตประจาํวันได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

• ผู้เข้าอบรมเกดิความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ๆ อนันาํไปสู่การทาํงานที่มีประสทิธภิาพ 

 

3. เนื้ อหาการอบรม 

• ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร ? 

• ความคิดสร้างสรรค์มาจากไหน ? 

• ทาํอย่างไร ? เราจึงจะมีความคิดสร้างสรรค์ 

• ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ 

• วิธจุีดประกายความคิดสร้างสรรค์ 

• เรียนรู้ เร่ืองสมอง 

• วิธบีาํรุงสมอง 

• วิธอีอกกาํลังกายให้สมอง 

• การฝึกสมองให้ครบทั้ง 2 ด้าน 

• Big name card 

• ค้นพบตัวเองและพบเป้าหมายในการใช้ชีวิต 

• การเขียนข้อความและคาํพูด 

• การสะกดจิต ให้ฉลาดข้ึน ทาํงานดีข้ึน 
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Training Center Service 

• ฝึกสมองให้มีความคิดสร้างสรรค์ 

• ทาํไมคิดไม่ออก 

• ตัวอย่าง แบบฝึกหัด และเกมส ์

• ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิตอล (Innovative Idea) 

• การต่อ Jigsaw ในหัว 

• อนาคตของการตลาดและการโฆษณา 

• Mind Thinking 

• ลูกบอล 3 ลูก 

• การหาเป้าหมายในชีวิต (My Dream) 

• ความคิดแง่บวก (Positive Thinking) 

• คิดนอกกรอบแต่ยงอยู่ในกรอบ 

• ความคิดสร้างสรรค์กบัอายุ 

 

4. รูปแบบการฝึกอบรม 
เนื้ อหา/เทคนิค - การบรรยาย เชิงปฏบิัติการ สร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้กบัชีวิตเพ่ือ 

   ประสทิธภิาพในการทาํงานสู่การประสบความสาํเรจ็ 

Workshop / Focus group - การประชุมเชิงปฏบัิติการ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการอบรม  

     ทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพ และกระชับความสมัพันธบุ์คลากรในองค์กร  

 

6. ระยะเวลาฝึกอบรม  1 วัน  6 ช่ัวโมง  

 

7. วิทยากรผูน้าํสมัมนา    อาจารย์แสนชัย เวสารัชตระกูล (อ.แซม)   
การศึกษา 

บัณฑติจากจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ก่อนไปเรียนต่อที่ Sydney University และเป็นนักเรียนทุนของ

สมาคมผู้กาํกบัศิลป์บางกอก 

ตําแหน่งงานปัจจุบนั 

• ผู้บริหารบริษัทครีเอทฟีโฆษณา "มีไอเดีย" 

• วิทยากรอสิระด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

• ที่ปรึกษาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ช่วยกนัคนละนิดกรุงเทพฯ จะน่าอยู่ข้ึนครับ) 

• ผู้ก่อตั้ง Creative Academy 

ประสบการณทํ์างาน 

อาจารย์แสนชัยควํ่าหวอดอยู่ในหลายบริษัทโฆษณามากว่า 20 ปี ก่อนผันตัวเองมาเป็น Creative GURU 

Mr.Sam ที่สอนหนังสอืมาแล้วมากกว่า 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เป็นวิทยากรอสิระให้กบัหลากหลายองค์กร

เอกชนทั้งในและต่างประเทศ เป็นนักเขียน พิธกีร "รายการแบไต๋ไฮเทค" ผู้ออกแบบหลักสตูรที่สอนคนธรรมดา...ให้

มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงผลงานที่ได้รับการกล่าวถึงในวงกว้างมากที่สดุ กบัการเป็น "สดุยอดแฟนพันธุแ์ท้

โฆษณา" จากรายการ "แฟนพันธุแ์ท้" น่ันเอง 
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Training Center Service 

• Creative Training & Workshops ปักกิ่ง, ฮ่องกง, สงิคโปร์, โตเกยีว, ฮิโรชิมา, เดนมาร์ก, ซิดนีย์ 

ประสบการณก์ารบรรยาย 

• Sparking Your Creative Ideas (กระตุกต่อมความคดิสร้างสรรค)์ 

• การเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ 

ตวัอย่างองคก์รทีเ่รียนเชิญอาจารยไ์ปบรรยาย... 

• SCG 

• ปตท 

• โรงพยาบาลพญาไท 

• เครือโรงพยาบาลเปาโล 

• Thai Summit  

• กรมประชาสมัพันธ ์

• Modernform 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

• เอไซ ยาอารีเซป 

• M Thai Gossip Star (จัสมิน โมโน กรุ๊ป) 

• องค์กรอื่นๆ  

 

ผลงานอื่นๆ 

• ชนะเลิศออกแบบเส้ือเชียร ์ฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร ์

• Creative WorkShop : สมาคมผูก้าํกบัศิลป์บางกอก 

• ปี 2000 ไดร้บัการจดัอันดบั (Rank) เป็นครีเอทีฟ อันดบัที ่79 ของยุโรปและเอเชีย 

• ร่างและเขียนหลกัสตูร Advertising and Campaign and Production ให ้มสธ. 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเกีย่วกบัวทิยากร 

เมื่อพูดถึง “ความคิดสร้างสรรค์” หรือ “Creative Thinking” แล้ว กอ็าจทาํให้หลายๆ ท่านนึกไปถึงงาน

ศิลปะ งานออกแบบ หรือแม้แต่งานโฆษณา และกยั็งมีอกีหลายๆ ท่านที่นึกไปถึงการสร้างสรรคส์นิค้าบริการ กจิกรรม 

หรือวิธกีารทาํงานที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งน้ีสิ่งที่สร้างข้ึนมาเหล่าน้ันกจ็ะต้องมีความแปลกใหม่ พิเศษ และสามารถ

สร้างความประทบัใจกบัผู้คนอื่นๆ ได้ด้วย... 

 หากคุณเคยเข้าสมัมนาหลักสตูร “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค”์ มาแล้ว และคิดว่า “คุณยังไม่ได้รับสิ่งที่

คุณต้องการจากหลักสตูรน้ันอย่างเตม็ที่ตามที่ตั้งใจไว้” หรือคิดว่า “ความคิดสร้างสรรค์น่าจะได้รับการถ่ายทอดมา

จากผู้ที่มีโอกาสได้ใช้โดยตรงและเป็นผู้เช่ียวชาญมากกว่าการสอนแค่เพียงหลักทฤษฎ”ี อาจารย์แซม หรือคุณแสนชัย 

เวสารัชตระกูล จะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สดุของคุณในเร่ืองน้ีได้อย่างแน่นอน  

 ด้วยประสบการณท์ี่ควํ่าหวอดอยู่ในหลายบริษัทโฆษณามากว่า 20 ปี ก่อนผันตัวเองมาเป็น Creative GURU 

Mr.Sam ที่สอนหนังสอืมาแล้วมากกว่า 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เป็นวิทยากรอสิระให้กบัหลากหลายองคก์ร

เอกชนทั้งในและต่างประเทศ เป็นนักเขียน พิธกีร บวกกบัการได้มีโอกาสไปเพ่ิมเติมความรู้และอพัเดทข้อมูลเกี่ยวกบั

“ความคิดสร้างสรรค์” มาจากหลายสถาบันในต่างประเทศ ทั้งปักกิ่ง, ฮ่องกง, สงิคโปร์, โตเกยีว, ฮิโรชิมา, เดนมาร์ก 

และซิดนีย์ จนกระทั่งเป็นผู้ออกแบบหลักสตูรที่สอนคนธรรมดา...ให้มีความคดิสร้างสรรค ์ 

 อกีทั้งยังมีผลงานที่ได้รับการกล่าวถึงในวงกว้างมากที่สดุ กบัการเป็น "สดุยอดแฟนพันธุแ์ท้โฆษณา" จาก

รายการ "แฟนพันธุแ์ท้" ซ่ึงทั้งหมดน้ีย่อมเป็นสิ่งที่การันตีถึงความเป็น Creative Guru ของอาจารย์แซมได้อย่างดีที่สดุ

น่ันเอง... 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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