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ระบบคิดและรูปแบบความคิด

วินัย 5 ประการ (Five Disciplines)

พื้นฐานสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้้

วิธีคิดอย่างเป็นระบบ

การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ

ความคิด 7 แบบ  :  

 1) Lateral thinking  2)  Vertical thinking

 3) Logical thinking   4) Creative thinking

 5) Critical thinking   6) Positive thinking
 7) Ethical thinking
Six  thinking  hats
การใช้เครื่องมือช่วยจำ
การเขียนเป็นรูปภาพ , แผนภูมิ , แผนที่ , กราฟ 
เทคนิคการเขียน Mind  Mapping

Course Outline

หลักสูตรที่ 1 :  เทคนิคการพัฒนา

ระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ

7 Thinking Ways to Success

วิทยากร ดร.สุชาติ  สังข์เกษม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

" พัฒนาพลังแห่งการคิด 7 รูปแบบรากฐานสู่ความสำเร็จทั้งปวง "

อังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561

   เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ

 การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping    

      ประสบการณ์ที่ผ่านมา
      กรรมการ , บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน), 
      บริษัท ภัทรเรียลเอสเตล จำกัด (มหาชน)
      กรรมการ , บริษัท มิซูโฮ คอร์ปอเรต ลีสซิ่ง (ไทยแลนด์ ) จำกัด, โรงพยาบาลสินแพทย์
      กรรมการ , บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด, บริษัท ภัทรคอมเพล็กซ์ จำกัด
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หลักสูตรที่ 2 :  ทักษะความคิด

เชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

Logical & System Thinking

พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561

วิทยากร อ.สมเกียรติ สมบุญเรืองศรี

Vice President ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วิทยากรที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชน

" การคิดเชิงระบบที่ดีต้องมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ที่แข็งแรง "

   หลักสูตรหลักคิดเพื่อความสำเร็จนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการปลูกฝังวิธีคิดทั้งสองแบบนี้ให้กับผู้บริหารตั้งแต่

ระดับกลางขึ้นไป ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

    
   เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ

 การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping    

ทำความรู้จักเกี่ยวกับการคิดและการทำงานของสมองของมนุษย์

          การคิด ต้นเหตุของการคิดและประโยชน์ของการคิด

          ความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรมการแสดงออก

          ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการคิด

          หน้าที่การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา

รอบคอบในชีวิตด้วยวิธีคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเป็นระบบ (Logical & System Thinking)

          ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด Logical Thinking และ System Thinking

          ประโยชน์ ความสำคัญของ Logical Thinking และ System Thinking

แนวทางในการสร้างและพัฒนาให้เกิดทักษะการคิด Logical & System Thinking

          แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ Logical Thinking

          แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ System Thinking

การนำ Logical & Systems Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา

          เทคนิคการระบุปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

          เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

          เครื่องมือในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา



Strategic
Center

@strategiccenter

www.sbdc.co.th

ค่าธรรมเนียมการอบรม 5,900 บาทต่อหลักสูตร 

ทั้งโปรแกรม 2 วัน 9,900 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สถานที่ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก)

ค่าธรรมเนียมการอบรม 5,900 บาทต่อหลักสูตร 

ทั้งโปรแกรม 2 วัน 9,900 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สถานที่ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก)

1. สมัครผ่านทาง Website โดยสเเกน 
    QR Code เพื่อกรอกใบสมัครที่

2. สมัครผ่านช่องทาง Line โดยส่งรูปหรือ
    สแกนใบสมัคร

แล้วคุณจะได้พบกับสาระดีๆกด      
ด้าน People  Development
www.facebook.com/StrategicCenter

แฟนเพจของนักกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
Strategic Center Strategic Center

Strategic
Center

สนใจสมัครหลักสูตร สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง

Course Outline

   หลักสูตรหลักคิดเพื่อความสำเร็จนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการปลูกฝังวิธีคิดทั้งสองแบบนี้ให้กับผู้บริหารตั้งแต่

ระดับกลางขึ้นไป ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

    

ทำความรู้จักเกี่ยวกับการคิดและการทำงานของสมองของมนุษย์

          การคิด ต้นเหตุของการคิดและประโยชน์ของการคิด

          ความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรมการแสดงออก

          ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการคิด

          หน้าที่การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา

รอบคอบในชีวิตด้วยวิธีคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเป็นระบบ (Logical & System Thinking)

          ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด Logical Thinking และ System Thinking

          ประโยชน์ ความสำคัญของ Logical Thinking และ System Thinking

แนวทางในการสร้างและพัฒนาให้เกิดทักษะการคิด Logical & System Thinking

          แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ Logical Thinking

          แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ System Thinking

การนำ Logical & Systems Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา

          เทคนิคการระบุปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

          เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

          เครื่องมือในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา


