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Spark Up Creative Idea to Excellence Innovator 
จดุประกายความคดิสรา้งสรรคเ์พือ่เสรมิสรา้งนวตักร 
 

ระยะเวลาอบรม 2 วัน 
 

 

 

 

 

หลกัการและเหตผุล  
 

ในสภาวะการแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากรในองคก์รถอืว่าเป็นทรัพยส์นิส าคัญ 

(Intellectual Capital) และมีความส าคัญอย่างมากในการเป็นผูข้ับเคลื่อนองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ ผูบ้รหิาร

สว่นใหญ่จงึใชค้วามพยายามในการพัฒนาใหต้นเอง และพนักงานในสังกัดมคีวามแตกต่างจากสิง่ทีค่นอืน่ท า เป็น

แนวคดิทีน่อกกรอบจากสิง่ทีเ่คยชนิ 

ปัจจุบันเป็นยุคของการต่อสูท้างธุรกจิ ทีมุ่่งเนน้การต่อสูท้างความคดิโดยแทจ้รงิ องคก์รต่างๆอยากไดบุ้คลากรที่มี

ทักษะในทางดา้นความคดิสรา้งสรรคจ์ากทีเ่คยท าในการท างานเพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในดา้นทีม่ปีระโยชน์ต่อ

องค์กรและสามารถใชง้านไดจ้รงิ โดยถา้บุคลากรไม่เปลี่ยนแปลงแนวความคดิของตัวเองทัง้จากภายใน และ

ภายนอกยอ่มไมทั่นตอ่การเปลีย่นแปลงของโลกธรุกจิในปัจจุบัน ถา้องคก์รใดทีส่ามารถจะมนัีกคดิสรา้งสรรคไ์ดม้าก

เทา่ใด ก็เทา่กับวา่สามารถทีจ่ะสรา้งความไดเ้ปรยีบทางธรุกจิไดม้ากขึน้เทา่นัน้ 

“นวตักรรม” เป็นเครือ่งมอืทีส่ าคัญในการผลักดันใหอ้งคก์รม ี“ก าไร – เตบิโต – ย ัง่ยนื” บคุลากรในองคก์รถือว่า

เป็นรากฐานทีส่ าคัญในการผลักดันใหอ้งคก์รกา้วเดนิไปสู ่Innovative Organization โดยพืน้ฐานตัวหนึง่ทีส่ าคัญที่

จะผลักดันใหเ้กดินวัตกรรม คอื เรือ่งของความคดิสรา้งสรรค ์การกระตุน้ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์การฝึกสมองให ้

หลดุออกจากกรอบความคดิแบบเดมิ เพือ่เปิดโอกาสใหพ้ัฒนาแนวคดิทรงคณุค่าในรูปแบบใหม่ หลักการ “Play for 

Performance” ถูกน ามาใชเ้ป็นฐานการฝึกอบรมในหลักสตูรนี้ซึง่ถูกออกแบบตามหลักของการใชค้วามคดิเชงิบวก 

การท าความรูจั้กสมองและวธิคีดิ ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ของการมคีวามคดินอกกรอบอย่างสรา้งสรรค ์เทคนคิการพัฒนา

ความคดิสรา้งสรรค์ วธิีการระดมสมองเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความคิดสรา้งสรรค์โดยฝึกฝนผ่าน“Spark Up Creative 

Thinking Card” การ์ดฝึกกระตุน้ความคดิสรา้งสรรคท์ี่พัฒนาโดยคนไทย ซึง่เหมาะกับการพัฒนาบุคลากรในทุก

ภาคส่วน รวมถึงการใชเ้ทคนิค Design Thinking ในการท าความเขา้ใจลูกคา้ และออกแบบแนวทางในการ

แกปั้ญหาใหม่ๆ  เพือ่สามารถน าไปสูก่ารหาผลลัพธ ์และน าไปใชใ้นงานตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 

 

 

 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร  
 

▪ ผูเ้ขา้อบรมไดค้วามรูแ้ละความเขา้ใจวา่ “จุดเริม่ตน้ของความคดินอกกรอบอยา่งสรา้งสรรคนั์น้ตอ้งเริม่ตน้ที่

การเขา้ใจสมอง และมคีวามคดิเชงิบวก” 

▪ ผูเ้ขา้อบรมไดค้วามรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่ง "วธิกีารระดมสมองเพือ่ใหไ้ดม้าเพือ่ความคดิสรา้งสรรค ์และ

เทคนคิการพัฒนาความคดิสรา้งสรรค”์ 

▪ ผูเ้ขา้อบรมไดค้วามรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่ง “นวัตกรรม” และสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านได ้

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าหลักการทีไ่ดม้าจัดท าโมเดลตน้แบบในการแกไ้ขปัญหา และจัดท า Action Plan ได ้
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ก าหนดการอบรมหลกัสูตร  

 
วนัที ่1  

 

ระยะเวลา รายละเอยีด 

09:00-10:30 น. แนวคดิเชงิบวกเพือ่การพฒันา 

▪ เรยีนรูเ้รือ่งสมอง เพือ่เขา้ใจการใชง้านเชงิสรา้งสรรค ์

▪ แนวคดิเชงิบวกเพือ่การพัฒนาแนวคดิสรา้งสรรค ์

▪ บันไดแหง่การอนุมานในองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

▪ การฝึกการคดินอกกรอบ 

10:45-12:00 น. 3 ทกัษะพืน้ฐานของการเป็นนวตักรรม 

▪ เทคนคิการฟังแบบ ฟังดว้ยห ู- ฟังดว้ยตา - ฟังดว้ยใจ 

▪ การฝึกและท าความเขา้ใจในระบบพืน้ฐาน 

เพือ่การพัฒนาตอ่ยอดดา้นนวัตกรรม 

13:00-14:30 น. ความส าคญัและข ัน้ตอนของการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์

▪ เทคนคิการพัฒนาความคดิสรา้งสรรคผ์่าน  

Spark Up Creative Card 

▪ การระดมสมองเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความคดินอกกรอบอยา่งสรา้งสรรค ์

14:45-16:00 น. นวตักรรมและการเชือ่มตอ่เพือ่การใชง้าน 

▪ เขา้ใจเรือ่งนวัตกรรมผ่าน #EasyInnovation Model ผ่านการเรียน 

Thing-New-Value Model 

▪ การประยุกต์ใชง้านผ่าน Value-Space เพื่อหลอกสมองใหเ้กิด

แนวคดิทีแ่ตกตา่งจากเดมิ 

 

วนัที ่2  

 

ระยะเวลา รายละเอยีด 

09:00-10:30 น. Design Thinking Workshop 

▪ เขา้ใจพืน้ฐานของการใชก้ระบวนการ Design Thinking 

▪ การท าความเขา้ใจลกูคา้ผ่าน Customer Journey Map 

▪ การฝึกปฏบัิตกิารจรงิจากเนื้อหาของผูเ้รยีน 

 
 

รปูแบบการอบรม  
 

▪ บรรยาย 

▪ ยกตัวอยา่งประกอบ 

▪ ระดมสมอง 

▪ ท ากจิกรรมเดีย่ว/กลุม่ 
 
 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม  
 

▪ ระดับหัวหนา้งาน 

▪ ระดับผูจ้ัดการ 
 

 


