Creative Quotient: CQ

Course outline

ความคิดสร้ างสรรค์เพือ่ การทางานอย่ างมีประสิทธิผล
Creative Thinking For High Performance
(Creative Quotient : CQ)
(หลักสู ตร 1 วัน)

โดย
อ. กิติศักดิ์ วิวฒ
ั น์ ธนวงศ์
วิทยากรที่ปรึ กษา

หลักการและเหตุผล
การคิด คือ กิจกรรมทางความคิดที่มีวตั ถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เรารู ้วา่ เรากาลังคิด เพื่อวัตถุประสงค์
อะไรบางอย่างและสามารถควบคุมให้คิดจนบรรลุเป้ าหมายได้ ความคิดเป็ นพื้นฐานของสติปัญญาและความ
เข้าใจ การคิดเป็ นพื้นฐานของการตัดสิ นใจ การคิดนามาซึ่ งการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญต่าง ๆ ในโลก และการ
คิดสร้างสรรค์เชิงแนวคิดบูรณาการ หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงแนวคิดหรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เข้าหาวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม เพื่ออธิบายหรื อให้เหตุผลสนับสนุนเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งของ
องค์กรธุ รกิจในยุคใหม่ ต้องเป็ นเหตุและผลส่ งต่อเนื่องกัน โดยมีกุญแจสาคัญสู่ ความสามารถเชิงสร้างสรรค์
และคุณลักษณะผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งองค์กรธุ รกิจสมัยใหม่น้ นั ต้องการอย่างยิง่
ศักยภาพของบุคคลมีองค์ประกอบที่สาคัญสองประการ คือ การคิด และการแสดงออกในทางปฏิบตั ิ ซึ่ง
ทั้งสองประการดังกล่าวมี “สมอง” เป็ นกลไกที่สาคัญที่สุด องค์กรหรื อสถาบันซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทนั ยุคสมัยและพัฒนาก้าวหน้าสู่ สิ่งที่ดีกว่าเสมอ
ยิง่ กว่านั้นความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ยงั ช่วยให้บุคคลพัฒนาการทางาน สามารถสร้างผลิตผล สิ นค้า บริ การ และ
วิทยาการให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์
2. เพื่อเรี ยนรู ้เทคนิ คการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเทคนิ คระบบโปรแกรมภาษาร่ างกาย
และสมอง NLP
3. เพื่อกระตุน
้ ให้มีการเสริ มสร้างพลังแห่งจินตนาการและเสริ มสร้างวิสัยทัศน์ในการทางาน
1.
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4.

เพื่อกระตุน้ ให้เกิดผลการทางานที่แตกต่าง แปลกใหม่ และดีกว่าเดิม

เนือ้ หาหลักสู ตร
(

หลักสู ตรฝึ กอบรมนี้ สามารถปรับปรุ งแก้ไขหรื อเพิ่มเติมได้ ตามความต้องการขององค์กร)

Session 1
1.

2.

กรณี ศึกษา: อิทธิพลของความคิดสร้างสรรค์ต่อความสาเร็ จระดับโลก
เนือ้ หาในการบรรยาย:
- เป็ นการยกตัวอย่างยอดคน (CEO ของประเทศไทยและของโลกที่มีจนประสบความสาเร็ จ
พลังความคิดสร้างสรรค์และผลกระทบต่อความสาเร็ จในการทางานและในชีวติ ประจาวัน

3. Creative Thinking and Think Out Box

ความคิดสร้างคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร
- การประยุกต์ความคิดบวกเชิ งสร้างสรรค์เพื่อการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ผล
-

Session2 :

กิจกรรม: เกม Think Out Box
5. Lateral Thinking คือ อะไร เป็ นแนวคิดที่ใช้จินตนาการช่วยให้เราสร้างสรรค์งาน สิ่ งต่างๆเพื่อให้ประสบ
ความสาเร็ จ ไดอย่างไร
4.

Session 3

วิเคราะห์ตนเอง เข้าใจผูอ้ ื่นเพื่อสร้างบรรยากาศการสร้างสรรค์ ในการทางานร่ วมกัน
เนื้อหาการบรรยาย
- ผูร้ ่ วมงาน 4 แบบ
- คิดและทาอย่างไรจากดีให้เป็ นดีเยีย
่ม
7. กิจกรรม "รู ้เรา-เข้าใจเขา: การทางานราบรื่ น ความสาเร็ จทวีคูณ"
6.

รู ปแบบของกิจกรรม
- จัดให้มีการวิเคราะห์ลก
ั ษณะของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมรายบุคคล
- จัดรวมกลุ่มผูเ้ ข้าฝึ กอบรมที่มีลก
ั ษณะเดียวกันให้อยูก่ ลุ่มเดียวกันและให้หาแนวทางในการปรับปรุ ง
คุณลักษณะของตัวเองให้โดนใจเพื่อนร่ วมงาน
- ตัวแทนกลุ่มนาเสนอ& วิทยากรช่วยเสริ มข้อมูล ทักษะและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการ
สร้างสรรค์
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Session 4

พลังการเลือกคิด 5 ด้าน เพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยีย่ ม
เนือ้ หาการบรรยาย
เป็ นการนาเสนอขบวนการเลือก 5 ด้าน
- พลังแห่ งการรู ้จก
ั ตนเอง
- พลังแห่ งการจินตนาการ
- พลังแห่ งการจิตใต้สานึ ก
- พลังแห่ งการเจตจานง ความมุ่งมัน
่
- พลังแห่ งการความรัก
9. กิจกรรมเทคนิ คระบบโปรแกรมภาษาร่ างกายและสมอง NLP & Creative for Effective Work เพื่อให้มน
ั่ ใจ
และมีแรงบันดาลใจในการนาแนวความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการทางานและชีวติ ของแต่ละท่าน
10. กิจกรรม: Expertise & Q/A
8.

สิ่งที่ผ้เู ข้ าอบรมได้ รับ








ผูเ้ ข้าอบรมเป็ นผูม้ ีทศั นคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
ผูเ้ ข้าอบรมมีความสามารถใช้เทคนิคระบบโปรแกรมภาษาร่ างกายและสมอง (NLP) เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
การทางานของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
ผูเ้ ข้าอบรมมีแรงบันดาล มีแผนที่ชีวติ ที่ชดั เจน เกิดเป็ นความมุ่งมัน่ ในการทางานให้บรรลุเป้ าหมาย
ผูเ้ ข้าอบรมตระหนักถึงความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกต่อการพัฒนาตนเองและองค์กร
ผูเ้ ข้าอบรมมีความคิดสร้างสรรค์ในการทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้องและคู่คา้ ต่างๆ
สามารถนาความรู้ในศาสตร์ NLP ไปช่วยขจัดความคิดลบเก่า ๆ ที่ไม่ตอ้ งการให้หมดไป โดยสร้าง
ความคิดบวกและสร้างสรรค์ข้ ึนมา รวมถึงวิธีการถอดแบบแนวทางสู่ ความสาเร็ จของตนเอง

ผลประโยชน์ ที่ได้ รับ






การปิ ดการขาย ( NLP Closing) ตลอดจนกลยุทธ์การแก้ปัญหา ตามแนวทางด้านการขายและการบริ การ
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และแนวทางการนาความรู ้ไปใช้กบั องค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด
ผูเ้ ข้าอบรมจะได้เรี ยนรู้แนวทางและกระบวนการในขายเชิงที่ปรึ กษาในแนวทางของ NLP ตั้งแต่การ
เตรี ยมตัวในงานขาย และงานบริ การ ( Preparation for Creditability) สามารถ สร้างแนวคิด ค่านิยม
ทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมกับงานเพื่อความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
การสร้างความสัมพันธ์ ( Rapport) การวิเคราะห์คน้ หาความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า( Need) การ
สร้างความไว้วางใจที่มีระหว่างผูอ้ บรมกับลูกค้า (Trust)
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 3 of 4

Creative Quotient: CQ



สามารถนาความรู้ในศาสตร์ NLP ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมไปใช้ในงานขาย หรื องานบริ การได้จริ ง
สามารถนาความรู้ในศาสตร์ NLP ไปช่วยขจัดความคิดลบเก่า ๆ ที่ไม่ตอ้ งการให้หมดไป โดยสร้าง
ความคิดบวกและสร้างสรรค์ข้ ึนมา รวมถึงวิธีการถอดแบบแนวทางสู่ ความสาเร็ จของตนเอง

รูปแบบการจัดอบรม
บรรยายแบบ Adult Learning Approach, NLP , Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การ
ปฏิบตั ิการ (Workshop) ภาพยนตร์ ดีมีบทเรี ยน (Lesson from Movies) และ Group Discussion โดยผูเ้ ข้าอบรม
มีส่วนร่ วมทุกๆหัวข้อ

อุปกรณ์ ที่ใช้
เครื่ องฉายและจอ LCD
2. Microphone 2 ตัว ขึ้นไป
3. จัดห้องแบบ Group Class Room (กลุ่มละ 3-5 ท่าน)
4. Flip Chart พร้อมปากกา
1.

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา และ การปฏิบตั ิการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรมรวม 6 ชัว่ โมง (1
วัน)
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