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บริษัท ดิ เอ็กเซลเลนซ์ คอนซัลแทนท์ จํากัด
มีความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาบุคลากร ให้กับองค์กรต่างๆ ด้วย
หลักสูตรที่จัดให้โดยเฉพาะ และตรงความต้องการของลูกค้า รวม
ถึง สามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตงานและชีวิตประจําวัน

รายชื่อวิทยากรของเรา
ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
อ.สุธี พนาวร
อ. ประสงค์ ทองสุขประสงค์

 

ดูทั้งหมด

 

ชื่อหลักสูตร :: การจัดการความคิด เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Idea Management for Problem Solving)

ประเภท :: Public training

หลักการและเหตุผล :: จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การแข่งขันทางเศรษฐกิจ องค์กรต่างๆ จําเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับภาวะที่
เปลี่ยนแปลงไปของเศรษฐกิจโลก บุคลากรก็เช่นกันจําเป็นต้องเพิ่มพูน พัฒนาศักยภาพ พร้อมที่จะต่อสู้และ
แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือการแก้ปัญหานั้น จําเป็นจะ
ต้องเข้าใจและสามารถจัดลําดับความคิด การบริหารความคิดอย่างมีระเบียบและมีหลักการที่ถูกต้อง เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในหน้าที่การงานหรือในชีวิตประจําวัน
 

วัตถุประสงค์ :: 1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการคิด การจัดการด้านความคิด ให้เป็นระบบ พร้อมที่จะนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน และชีวิตประจําวัน

2.   เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการ ขบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบที่เป็น
มาตรฐาน

3.   สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างเป็นระบบได้
4.    สามารถพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทํางานได้

หัวข้อฝึกอบรม :: • ชี้แจงเนื้อหาการเรียนรู้ มองภาพรวมของการคิด และกระบวนการเรียนรู้เรื่องการคิด
   - กระบวนการ การจัดการความคิด (Idea process)
• เรียนรู้เรื่องความคิด (Thinking)
• การใช้เครื่องมือในการจัดการความคิด (Idea Manage tools)
• เรียนรู้หลักการคิดด้วยมิติ 4 ย. (โยง,ใหญ,่แยก,ย่อย)
• เรียนรู้เรื่องความคิด – การคิดด้วยหมวก 6 ใบ, การคิดแบบผู้ชนะ 10 คิด
• เรียนรู้เครื่องมือดักจับความคิด , แผนที่ความคิด (Idea Mapping)
• หลักการเขียนภาพภูมิความคิด (Mind Scape )
• เรียนรู้หลัก 10 ค. 2 ข. คืออะไร 
• การฝึกปฏิบัติการคิด ด้วยเครื่องมือการคิด (Tools visualize thinking)
 - การเขียนภาพความคิด
 - Idea spotting การดักจับความคิด
 - กระบวนการจัดลําดับความคิด
• Concept Map – การประยุกต์ใช้ในการเขียนภาพภูมิความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ
• เรียนรู้ 6 ขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving CPS) 
   เพื่อการประยุกต์การใช้ความคิดเพื่อการแก้ปัญหาในการทํางาน และชีวิตประจําวัน
• ปิดการประชุม  ถาม - ตอบ
• ประเมินผลการเรียนรู้

 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม :: ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา :: 1 วัน เวลา 9:00 - 16:30 น.

วันที่เริ่ม-สิ้นสุด :: 14 ธันวาคม 2550
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สถานที่ :: โรงแรม แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

วิทยากร :: ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี

ราคา :: 2300 บาท

เอกสาร ::  เอกสารใบสมัคร

 

 การสํารองที่นั่ง  
โทร. 083-771-2772, 084-317-6494 ,02-741-1926 
แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-741-1926 
E-mail: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ -> excellence@excellenceconsultant.com 
การชําระเงิน  
1. เช็คสั่งจ่าย บริษัท ดิ เอ็กเซลเลนซ์ คอนซัลแทนท์ จํากัด 
หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อย เสรีเซ็นเตอร์
เลขที่บัญชี 175-2-08082-3
2. แฟ็กซ์ใบ Pay in ไปที่ 02-741-1926
3. หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 3-0320-5655-7 
บริษัท บริษัท ดิ เอ็กเซลเลนซ์ คอนซัลแทนท์ จํากัด
เลขที่ 1703/30 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินที่ได้ชําระมาแล้ว 
การแจ้งยกเลิก  
1. ในกรณีที่ท่านสํารองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจําเป็น กรุณาแจ้งยกเลิก
ก่อนวัน งานอย่างน้อย 10 วัน 
2. หากไม่แจ้งตามกําหนดท่านจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเอกสาร เป็นจํานวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน
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