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หลกัสตูร Out of the Box & Creative Thinking 

 
 หลกัการและเหตผุล 

การคดิ คอื กจิกรรมทางความคดิทีม่วัีตถปุระสงคเ์ฉพาะเจาะจง เรารูว้า่เราก าลังคดิ เพือ่วัตถปุระสงคอ์ะไรบางอยา่ง

และสามารถควบคมุใหค้ดิจนบรรลเุป้าหมายได ้ความคดิเป็นพืน้ฐานของสตปัิญญาและความเขา้ใจ การคดิเป็น

พืน้ฐานของการตัดสนิใจ การคดิน ามาซึง่การเปลีย่นแปลงครัง้ส าคัญตา่ง ๆ ในโลก และการคดิสรา้งสรรคเ์ชงิ

แนวคดิบรูณาการ หมายถงึ ความสามารถในการเชือ่มโยงแนวคดิหรอืองคป์ระกอบตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้หา

วัตถปุระสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่อธบิายหรอืใหเ้หตผุลสนับสนุนเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ขององคก์รธรุกจิในยคุใหม ่ตอ้ง

เป็นเหตแุละผลสง่ตอ่เนื่องกนั โดยมกีญุแจส าคัญสูค่วามสามารถเชงิสรา้งสรรค ์และคณุลักษณะผูม้คีวามคดิ

สรา้งสรรค ์ซึง่องคก์รธรุกจิสมัยใหมนั่น้ตอ้งการอยา่งยิง่ 

ศักยภาพของบคุคลมอีงคป์ระกอบทีส่ าคัญสองประการ คอื การคดิ และการแสดงออกในทางปฏบิัต ิซึง่ทัง้สอง

ประการดังกลา่วม ี“สมอง” เป็นกลไกทีส่ าคัญทีส่ดุ องคก์รหรอืสถาบันซึง่ประกอบดว้ยบคุคลทีม่คีวามคดิรเิริม่

สรา้งสรรค ์จะชว่ยใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีท่นัยคุสมัยและพัฒนากา้วหนา้สูส่ ิง่ทีด่กีวา่เสมอ ยิง่กวา่นัน้ความคดิ

รเิริม่สรา้งสรรคย์ังชว่ยใหบ้คุคลพัฒนาการท างาน สามารถสรา้งผลติผล สนิคา้ บรกิาร และวทิยาการให ้

เจรญิกา้วหนา้ตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ 

 

 วตัถุประสงค ์

1. เพือ่เสรมิสรา้งและพัฒนาความคดิในเชงิสรา้งสรรค ์

2. เพือ่เรยีนรูเ้ทคนคิการพัฒนาความคดิสรา้งสรรค์ 

3. เพือ่กระตุน้ใหม้กีารเสรมิสรา้งพลังแหง่จนิตนาการและเสรมิสรา้งวสิยัทัศน์ในการท างาน 

4. เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิผลการท างานทีแ่ตกตา่ง แปลกใหม ่และดกีวา่เดมิ 

 

 เนือ้หา 

หลกัสูตรฝึกอบรมนี ้สามารถปรบัปรุงแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิได ้ตามความตอ้งการขององคก์ร 

 

Session 1  

1.กรณีศกึษา: อทิธพิลของความคดิสรา้งสรรคต์อ่ความส าเร็จระดับประเทศ หรอืระดับโลก 

เนื้อหาในการบรรยาย: 

-เป็นการยกตัวอยา่งคนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์นอกกรอบ แลว้ประสบความส าเร็จระดับประเทศ หรอืระดับ

โลก 

  

2. พลังความคดิสรา้งสรรคแ์ละผลกระทบตอ่ความส าเร็จในการท างานและใน 

    ชวีติประจ าวัน เชน่ ความคดิสรา้งสรรค ์นอกกรอบทีไ่มผ่ดิศลีธรรม ผดิกฏหมาย หรอืท ารา้ยผูอ้ ืน่ แต่

สามารถมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สรา้งคณุคา่ ใหแ้กต่นเอง และองคก์ร  

3. Creative Thinking and Think Out of Box 

-ความคดิสรา้งคอือะไร มปีระโยชน์อยา่งไร 

-พัฒนาความคดิสรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งไร ดว้ยหลัก SCAMPER 

-การประยกุตค์วามคดิบวกเชงิสรา้งสรรคเ์พือ่การท างานอยา่งมปีระสทิธผิล 

 

Break  
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Session2 :  

4. กจิกรรม: เกม Think Out of Box 

5. Lateral Thinking คอื อะไร เป็นแนวคดิทีใ่ชจ้นิตนาการชว่ยใหเ้ราสรา้งสรรคง์าน สิง่ตา่งๆเพือ่ให ้

ประสบความส าเร็จ ไดอยา่งไร 

 

Lunch 12.00-13.00 น. 

 

Session 3  

6. วเิคราะหต์นเอง เขา้ใจผูอ้ ืน่เพือ่สรา้งบรรยากาศการสรา้งสรรค ์ในการท างานรว่มกัน 

เนื้อหาการบรรยาย  

-ผูร้ว่มงาน 4 แบบ 

-คดิและท าอยา่งไรจากดใีหเ้ป็นดเียีย่ม 

7. กจิกรรม "รูเ้รา-เขา้ใจเขา: การท างานราบรืน่ ความส าเร็จทวคีณู" 

รปูแบบของกจิกรรม  

-จัดใหม้กีารวเิคราะหล์ักษณะของผูเ้ขา้ฝึกอบรมรายบคุคล 

-จัดรวมกลุม่ผูเ้ขา้ฝึกอบรมทีม่ลีกัษณะเดยีวกันใหอ้ยูก่ลุม่เดยีวกนัและใหห้าแนวทาง  

ในการปรับปรงุคณุลักษณะของตัวเองใหโ้ดนใจเพือ่นรว่มงาน 

-ตัวแทนกลุม่น าเสนอ& วทิยากรชว่ยเสรมิขอ้มลู ทักษะและประสบการณ์ เพือ่ใหเ้กดิบรรยากาศการ

สรา้งสรรค ์

 

Break  

 

Session 4  

8. พลังการเลอืกคดิ 5 ดา้น เพือ่สรา้งผลงานทีย่อดเยีย่ม 

เนื้อหาการบรรยาย  

เป็นการน าเสนอขบวนการเลอืก 5 ดา้น 

- พลังแหง่การรูจั้กตนเอง 

- พลังแหง่การจนิตนาการ 

- พลังแหง่การจติใตส้ านกึ 

- พลังแหง่การเจตจ านง ความมุง่มัน่ 

- พลังแหง่การความรัก 

9. กจิกรรมเทคนคิระบบโปรแกรมภาษารา่งกายและสมอง NLP & Creative  for Effective Work เพือ่ให ้

มั่นจและมแีรงบันดาลใจในการน าแนวความคดิสรา้งสรรคไ์ปใชใ้นการท างานและชวีติของแตล่ะทา่น 

10. กจิกรรม: Expertise & Q/A 

 

 

รูปแบบการเรยีนรู ้

- 10% เชน่การใหค้วามรูอ้ยา่งเป็นทางการ เชน่ workshop จัดอบรม อา่นหนังสอื E-learning เป็นตน้ 

หวัขอ้กจิกรรม คอื บรรยาย และ Workshop 10%  

 

- 20% (การเรยีนรูด้ว้ยความสมัพันธก์ับคนอืน่ เชน่ โคช้เรือ่งการน าเสนอโดยหัวหนา้ หรอื เพือ่รว่มงานให ้

feedback ในการน าเสนอ เป็นตน้) 

หวัขอ้กจิกรรม คอื  เขา้กลุม่ระดมสมอง BrainStorming , ชม Video แลว้เขา้กลุม่ 

Disscussion , ให ้Feedback แกเ่พือ่น 

 

- 70% การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิัตงิานจรงิ เชน่ หัวหนา้มอบหมายใหท้ า presentation และน าเสนอ

แผนการตลาด เป็นตน้ 

หวัขอ้กจิกรรม คอื  Learning Game , น าแนวคดิไปปรบัปรุงงานภายใน 1-3 เดอืน , Contest 

ประกวดผลงานภายใน 3 เดอืน 
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 สิง่ทีผู่เ้ขา้อบรมไดร้บั 

1. ผูเ้ขา้อบรมเป็นผูม้ทีัศนคตบิวกเชงิสรา้งสรรค ์เล็งเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ้ ืน่  

2. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามสามารถใชเ้ทคนคิระบบโปรแกรมภาษารา่งกายและสมอง (NLP)  เพือ่ใหเ้กดิผลดตีอ่การ

ท างานของตนเอง ครอบครัว และองคก์ร  

3. ผูเ้ขา้อบรมมแีรงบันดาล มแีผนทีช่วีติทีช่ดัเจน เกดิเป็นความมุง่มั่นในการท างานใหบ้รรลเุป้าหมาย  

4. ผูเ้ขา้อบรมตระหนักถงึความส าคัญของความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิบวกตอ่การพัฒนาตนเองและองคก์ร 

5. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการท างานรว่มกับเพือ่นรว่มงาน หัวหนา้งาน ลกูนอ้งและคูค่า้ตา่งๆ 

6. สามารถน าความรูไ้ปชว่ยขจัดความคดิลบเกา่ ๆ ทีไ่มต่อ้งการใหห้มดไป โดยสรา้งความคดิบวกและสรา้งสรรค์

ข ึน้มา รวมถงึวธิกีารถอดแบบแนวทางสูค่วามส าเร็จของตนเอง    

 

 

 รปูแบบการฝึกอบรม 

 การบรรยาย และฝึกปฏบิัต ิ

 ระดมสมอง – เกมประกอบหลักสตูร - กจิกรรมกลุม่สมัพันธ ์

 การแสดงบทบาทสมมต ิ

 

 

 ระยะเวลา 

1 วัน 

 
 

 


