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โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร กระตุกต่ อมความคิดสร้ างสรรค์ Think Out of the Box
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน
โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักการและเหตุผล
ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึน้ จึงปฏิเสธไม่ได้ ว่า ธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้ ความ
พยายามที่จะทําให้ ตนเองนันมี
้ ความแตกต่างที่สร้ างสรรค์จากผู้อื่น ดังที่หลายคนกล่าวไว้ ว่ายุคของการ่ อสู่ทางธุรกิจใน
ปั จ จุบันจึง เป็ นยุค ของการต่อสู้ทางความคิด โดยแท้ จ ริ ง ดัง นัน้ การสร้ างบุค ลากรที่ มีทัก ษะในองค์ กรให้ มีทัก ษะใน
ทางด้ านความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อเป็ นกําลังหรื อทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาองค์กร ดังนันองค์
้ กรใดที่สามารถจะมีนกั
คิดสร้ างสรรค์ได้ มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้ างความได้ เปรี ยบทางธุรกิจมากเท่านัน้ ดังนัน้ หลักสูตร “การคิด
นอกกรอบ (Think out of Box) “กระตุกต่อมความคิดสร้ างสรรค์” จึงถูกออกแบบตามหลักของ การใช้ ความ คิดของ
สากล โดยใช้ วิธีของการคิดที่สอดคล้ องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่จะผลักดันแนวความความคิดที่สร้ างสรรค์ให้ นํา
ออกมาใช้ ใ ห้ ม ากที่ สุด และสามารถนํ า ไปสู่ก ารหาผลของความสร้ างสรรค์ เพื่ อ นํ า ไปใช้ ใ นงานต่ างๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ผู้ท่ คี วรเข้ าสัมมนา
ผู้จดั การ ซูเปอร์ ไวเซอร์ ผู้บริ หารองค์กร ผู้บริ หารระดับสูง ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ ผู้จดั การและผู้บริ หาร
ที่รับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบตั ิการ ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการ
ดําเนินการงานด้ านการให้ บริ การขององค์กร และผู้ที่ต้องการเจริ ญเติบโต

หัวข้ อการสัมมนา
• เรี ยนรู้ธรรมชาติของความคิดสร้ างสรรค์เกิดขึ ้นอย่างไร
• องค์ประกอบที่สําคัญให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์
• สิ่งที่ปิดกันความคิ
้
ดสร้ างสรรค์และการกําจัดสิ่งปิ ดกันความคิ
้
ดสร้ างสรรค์
• การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์

• ความสําคัญของการคิดสร้ างสรรค์ตอ่ การดําเนินธุรกิจในทศวรรษหน้ า
• แนวคิดของกระบวนการ ทางความคิดของมนุษย์ ตามแนวการทํางานของสมอง
• กลไกการสร้ างแนวคิด จนสามารถนําไปใช้
• องค์ประกอบของการคิดสร้ างสรรค์ วิเคราะห์อปุ สรรคและปั ญหาต่างๆ ของความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อการ

ป้องกัน
• เทคนิคการสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ในรู ปแบบ River of Creative
• การใช้ ข้อมูลให้ เป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์
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• ลําดับขันของความคิ
้
ด ในแบบต่าง ๆ
• กระบวนการคิดที่เป็ นเหตุ เป็ นผล

• ขันตอนการของความคิ
้
ดเชิงสร้ างสรรค์
• บทสรุปความคิดสร้ างสรรค์และการนําไปใช้ -ฝี กปฏิบตั ิ (Workshop)

สถานที่อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 1 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากรนําสัมมนาโดย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
(B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริ หาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดําเนินรายการโทรทัศน์ “เส้ นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้ าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1
และเล่ม2, เหนือชันการบริ
้
หาร
การศึกษา
 ปริ ญญาเอก(Ph-D)สาขาการบริ หารจัดการ-เกียรตินิยมอันดับ1 (คะแนนสูงสุด) Adamson University,
Manila, Philippines
 ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารจัดการด้ านวิศวกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ตําแหน่ งปั จจุบัน
 ประธานคณะกรรมการบริ หาร บริ ษัท แม็กน่าเอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
 ผู้ดําเนินรายการ TV “รายการเส้ นทางนักขาย”ช่อง TTV1-Nation Channel
(ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา21.00-22.00น.)
 รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร-วิทยาลัยพิษณุโลก
 ผู้อํานวยการสถาบัน- สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ
 ผู้อํานวยการสถาบัน-สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ
 คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม
 คณะกรรมการสายแรงงาน-สภาอุตสาหกรรม
 ผู้พิพากษาสมทบ-ศาลแรงงานกลาง
 ที่ปรึกษาด้ านแรงงานสัมพันธ์-กระทรวงแรงงาน
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ประสบการณ์ ด้านงานเอกชน
 ผู้จดั การฝ่ ายตลาดประจําภาคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
TRW Automotive Thailand (บริ ษัท 1 ใน500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริ กา)
 กรรมการผู้จดั การและผู้จดั การฝ่ ายการตลาด บริ ษัท ลีเบิร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
(บริ ษัท1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริ กา)
 ผู้จดั การฝ่ ายขาย ประจําภาคพื ้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริ ษัท ยูโรเอเซีย คอนเน็คเตอร์ จํากัด
 วิศวกรฝ่ ายขายและบริ การ บริ ษัท ฟูจิ โฟโต้ ฟิล์ม (ประเทศไทย) จํากัด
ประสบการณ์ การทํางาน
 รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาการการเรี ยนรู้-Brain-Base Learning
สํานักงาน บริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ -สํานักนายกรัฐมนตรี
 อนุกรรมมาธิการการแรงงาน-รัฐสภา
 เลขานุการประจําคณะกรรมมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม-รัฐสภา
 คณะกรรมการสายวิชาการ-สภาอุตสาหกรรม
 คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์-สภาอุตสาหกรรม
 ประธานฝ่ ายวิชาการ –สมาคม The BOSS
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย-วิทยาลัยพิษณุโลก
 ที่ปรึกษาด้ านแรงงานสัมพันธ์- กระทรวงแรงงาน
 ผู้อํานวยการสถาบัน- สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ
อาจารย์ และวิ ทยากรในสถาบันชัน้ นํ า หลายแห่ง เช่ น ศูนย์ การศึก ษาต่อเนื่ องแห่ง จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, สถาบันการบริ หารและจิตวิทยา – The BOSS, TRUE Corporation, S.P.SUZUKI, UBC, MICHELIN,
KPN Plus, P&O Nedlloyd, Gulf Electric, S.E.C. Auto Sales and Services, ธนาคารกสิกรไทย, Toyota Motor,
Toyota Thonburi, HINO Automotive,ไทยประกันชีวิต, LAICA AIA, Unilever, Lion (Thailand), Monzanto, Thai
Yazaki, เนาวรั ตน์ พัฒนา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (ISMED), สภา
อุตสาหกรรม, สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ,สภานายจ้ างและอุตสาหกรรมไทย(ECON Thai), TPI,
NU LIFE, กระเบื ้องตราเพชร, สโมสร โรตารี่ วิภาวดี, สโมสร โรตารี่ ปทุมวัน, Boston Network, Digital Wave, AIM,
Toyoda Gosei (Thailand) Co.,Ltd., Royal Porcelain, กระจกไทย อาซาฮี, ไปรษณีย์ไทย, MBA, มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, URC, NIKE, Permaflex, หลักสูตรนานา ชาติ (บรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชมงคล, ศูนย์ พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลัก สูตร
ผู้บริ หาร, มหาวิทยาลัย สุโขทัย (ผู้บริ หารมหาวิทยาลัย), มหาวิทยาลัย บูรพา (ปริ ญญาโท), มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม
(ปริ ญญาโท), สถาบันพัฒนาธุรกิจ(◌ฺ BD Center), สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ ฯลฯ
กิจกรรมด้ านสาธารณชน
: ผู้ดําเนินรายการ TV “รายการเส้ นทางนักขาย” ช่อง TTV1 - Nation Channel
(ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.00 – 22.00 น.)
: คอลัมนิสต์ “คลีนิคนักขาย” หนังสือพิมพ์ เส้ นทางนักขาย
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: คอลัมนิสต์ “Lady in Work” หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
ผลงานด้ านหนังสือพกพา (Pocket Book)
: หนังสือชื่อ “เหนือชันการบริ
้
หาร”
จัดจําหน่ายโดย บริ ษัท ซีเอ็ด ยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
: หนังสือชื่อ “ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว”
จัดจําหน่ายโดย บริ ษัท ซีเอ็ด ยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
รางวัลเกียรติยศ
: เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ชัน้ เบญจมาภรณ์ มงกุฏไทย
: เข็มรู ปกระเป๋ ากระสุนคันชีพ พระนามาภิไธยย่อ “สก” กรมทหารราบที่ 21
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