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โครงการอบรม/สมัมนาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการทาํงานยคุใหม่ 

หลกัสตูร กระตุกต่อมความคดิสร้างสรรค์  Think Out of the Box  

ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 1 วนั 

โดย  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย   

 
 

หลักการและเหตุผล 
 ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึน้ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้ความ

พยายามท่ีจะทําให้ตนเองนัน้มีความแตกต่างท่ีสร้างสรรค์จากผู้ อ่ืน ดงัท่ีหลายคนกล่าวไว้ว่ายุคของการ่อสู่ทางธุรกิจใน

ปัจจุบันจึงเป็นยุคของการต่อสู้ ทางความคิดโดยแท้จริงดังนัน้ การสร้างบุคลากรท่ีมีทักษะในองค์กรให้มีทักษะใน

ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นกําลงัหรือทรัพยากรท่ีสําคญัในการพฒันาองค์กร ดงันัน้องค์กรใดท่ีสามารถจะมีนกั

คิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากบัวา่สามารถท่ีจะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจมากเท่านัน้ ดงันัน้ หลกัสตูร “การคิด

นอกกรอบ (Think out of Box) “กระตกุต่อมความคิดสร้างสรรค์” จึงถูกออกแบบตามหลกัของ การใช้ความ คิดของ

สากล โดยใช้วิธีของการคิดท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล ท่ีจะผลกัดนัแนวความความคิดท่ีสร้างสรรค์ให้นํา

ออกมาใช้ให้มากท่ีสุด และสามารถนําไปสู่การหาผลของความสร้างสรรค์ เพ่ือนําไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

ผู้ที่ควรเข้าสัมมนา 
ผู้จดัการ ซูเปอร์ไวเซอร์  ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารระดบัสงู ผู้จดัการฝ่ายบคุคล ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ ผู้จดัการและผู้บริหาร

ท่ีรับผิดชอบในการกําหนดกลยทุธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบติัการ ตลอดจนการติดตาม และวดัผลการ

ดําเนินการงานด้านการให้บริการขององค์กร และผู้ ท่ีต้องการเจริญเติบโต 

 

หวัข้อการสัมมนา 

• เรียนรู้ธรรมชาตขิองความคดิสร้างสรรค์เกิดขึน้อยา่งไร 

• องค์ประกอบท่ีสําคญัให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ 

• สิ่งท่ีปิดกัน้ความคิดสร้างสรรค์และการกําจดัสิ่งปิดกัน้ความคดิสร้างสรรค์ 

• การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 

• ความสําคญัของการคดิสร้างสรรค์ตอ่การดําเนินธุรกิจในทศวรรษหน้า 

• แนวคิดของกระบวนการ ทางความคดิของมนษุย์ ตามแนวการทํางานของสมอง 

• กลไกการสร้างแนวคิด จนสามารถนําไปใช้ 

• องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์อปุสรรคและปัญหาตา่งๆ ของความคดิสร้างสรรค์ เพ่ือการ

ป้องกนั 

• เทคนิคการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบ River of Creative 

• การใช้ข้อมลูให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ 
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• ลําดบัขัน้ของความคดิ ในแบบตา่ง ๆ 

• กระบวนการคดิท่ีเป็นเหต ุเป็นผล 

• ขัน้ตอนการของความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

• บทสรุปความคิดสร้างสรรค์และการนําไปใช้ -ฝีกปฏิบตั ิ(Workshop) 

 

สถานที่อบรมสัมมนา  อบรมสมัมนาภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 
 

ระยะเวลา  ระยะเวลาในการอบรมสมัมนา 1  วนั  ระยะเวลา 09.00-16.00 น. 

 

วิทยากรนําสัมมนาโดย  
 

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย  

(B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)  

ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA  

ผู้ ดําเนินรายการโทรทศัน์ “เส้นทางนกัขาย” ทาง Nation Channel  

เจ้าของผลงานหนงัสือ ทะลเุป้าขายง่ายนิดเดียว เลม่ 1  

และเลม่2, เหนือชัน้การบริหาร  

 

การศึกษา   

 ปริญญาเอก(Ph-D)สาขาการบริหารจดัการ-เกียรตินิยมอนัดบั1 (คะแนนสงูสดุ) Adamson University, 

Manila, Philippines 

 ปริญญาโท สาขาการบริหารจดัการด้านวิศวกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ตาํแหน่งปัจจุบัน 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แมก็น่าเอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั 

 ผู้ ดําเนินรายการ TV “รายการเส้นทางนกัขาย”ช่อง TTV1-Nation Channel 

(ออกอากาศทกุวนัอาทิตย์เวลา21.00-22.00น.) 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร-วิทยาลยัพิษณโุลก 

 ผู้ อํานวยการสถาบนั- สถาบนัท่ีปรึกษาและพฒันาธรุกิจ 

 ผู้ อํานวยการสถาบนั-สถาบนัพฒันาความสําเร็จ 

 คณะกรรมการสถาบนัเพ่ิมขีดความสามารถมนษุย์ สภาอตุสาหกรรม 

 คณะกรรมการสายแรงงาน-สภาอตุสาหกรรม 

 ผู้ พิพากษาสมทบ-ศาลแรงงานกลาง 

 ท่ีปรึกษาด้านแรงงานสมัพนัธ์-กระทรวงแรงงาน 
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ประสบการณ์ด้านงานเอกชน 

 ผู้จดัการฝ่ายตลาดประจําภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

TRW Automotive Thailand (บริษัท 1 ใน500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 กรรมการผู้จดัการและผู้จดัการฝ่ายการตลาด บริษัท ลีเบิร์ท (ประเทศไทย) จํากดั 

(บริษัท1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 ผู้จดัการฝ่ายขาย ประจําภาคพืน้เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษัท ยโูรเอเซีย คอนเน็คเตอร์ จํากดั 

 วิศวกรฝ่ายขายและบริการ บริษัท ฟจิู โฟโต้ฟิล์ม (ประเทศไทย) จํากดั 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 รองผู้ อํานวยการสถาบนัวิทยาการการเรียนรู้-Brain-Base Learning 

สํานกังาน บริหารและพฒันาองค์ความรู้-สํานกันายกรัฐมนตรี 

 อนกุรรมมาธิการการแรงงาน-รัฐสภา 

 เลขานกุารประจําคณะกรรมมาธิการการแรงงานและสวสัดิการสงัคม-รัฐสภา 

 คณะกรรมการสายวิชาการ-สภาอตุสาหกรรม 

 คณะกรรมการสถาบนัเพ่ิมขีดความสามารถมนษุย์-สภาอตุสาหกรรม 

 ประธานฝ่ายวิชาการ –สมาคม The BOSS 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั-วิทยาลยัพิษณโุลก 

 ท่ีปรึกษาด้านแรงงานสมัพนัธ์- กระทรวงแรงงาน 

 ผู้ อํานวยการสถาบนั- สถาบนัพฒันาความสําเร็จ 

                  อาจารย์ และวิทยากรในสถาบันชัน้นํา หลายแห่ง เช่น ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั, สถาบนัการบริหารและจิตวิทยา – 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,ไทยประกนัชีวิต, LAICA AIA,  Unilever, Lion (Thailand), Monzanto, Thai 

Yazaki, เนาวรัตน์ พฒันา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบนัพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (ISMED), สภา

อตุสาหกรรม, สมาคมจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ,สภานายจ้างและอตุสาหกรรมไทย(ECON Thai), TPI, 

NU LIFE, กระเบือ้งตราเพชร, สโมสร โรตาร่ี วิภาวดี, สโมสร โรตาร่ี ปทุมวนั, Boston Network, Digital Wave, AIM, 

Toyoda Gosei (Thailand) Co.,Ltd., Royal Porcelain, กระจกไทย อาซาฮี, ไปรษณีย์ไทย, MBA,  มหาวิทยาลยั 

อสัสมัชัญมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, URC, NIKE, Permaflex,  หลกัสูตรนานา ชาติ (บรรยายเป็นภาษาองักฤษ) 

มหาวิทยาลยัราชมงคล, ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต, มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต หลกั สูตร

ผู้บริหาร, มหาวิทยาลยั สโุขทยั (ผู้บริหารมหาวิทยาลยั), มหาวิทยาลยั บูรพา (ปริญญาโท), มหาวิทยาลยั ศรีปทุม

(ปริญญาโท), สถาบนัพฒันาธุรกิจ(◌ฺBD Center), สถาบนัพฒันาความสําเร็จ ฯลฯ 

 

 กจิกรรมด้านสาธารณชน           

                             :    ผู้ ดําเนินรายการ TV  “รายการเส้นทางนกัขาย”  ช่อง TTV1 - Nation Channel  

                                  (ออกอากาศทกุวนัอาทิตย์ เวลา 21.00 – 22.00 น.)   

                             :    คอลมันิสต์  “คลีนิคนกัขาย” หนงัสือพิมพ์ เส้นทางนกัขาย 
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                             :    คอลมันิสต์  “Lady in Work” หนงัสือพิมพ์ สยามธุรกิจ 

 ผลงานด้านหนังสือพกพา (Pocket Book)   

                             :   หนงัสือช่ือ “เหนือชัน้การบริหาร”  

                                  จดัจําหน่ายโดย บริษัท ซีเอด็ ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

                             :    หนงัสือช่ือ “ทะลเุป้าขาย ง่ายนิดเดียว”  

                                   จดัจําหน่ายโดย บริษัท ซีเอด็ ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 รางวัลเกียรตยิศ  

                     : เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ เบญจมาภรณ์ มงกฏุไทย 

                     : เข็มรูปกระเป๋ากระสนุคนัชีพ พระนามาภิไธยย่อ “สก”  กรมทหารราบท่ี 21 
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