
          ทําความรูจักเกี่ยวกับการคิดและการทํางานของสมองของมนุษย

         การคิด ตนเหตุของการคิดและประโยชนของการคิด 

         ความสัมพันธของความคิดและพฤติกรรมการแสดงออก

         ปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการคิด

            หนาที่การทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา

แนวทางในการสรางและพัฒนาใหเกิดทักษะ

   การคิด Logical & Systems Thinking    

 แนวทางสรางและพัฒนาการคิดแบบ

              Logical Thinking

 แนวทางสรางและพัฒนาการคิดแบบ

             Systems Thinking 
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                   การนํา Logical & Systems Thinking ไปประยุกต

                     ใชในการวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา

     เทคนิคการระบุปญหาอยางมีประสิทธิภาพ

      เครื่องมือในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

      เครื่องมือในการหาแนวทางแกไขปญหา 

Course Outline 2
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ปญหาท่ีเกิดขึ้น หากผูบริหาร มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กลาวคือ มองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ

 

             

ขององคประกอบตางๆ ในระบบ ก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองคประกอบตางๆ ไดอยางมีเหตุผล ไมวาจะเปน 

ทรัพยากรตางๆ โครงสราง กฎระเบียบ วิธีการ ฯลฯ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องคกรมุงหวัง

ทั้งนี้ การคิดเชิงระบบท่ีดี จะตองมีพื้นฐานจากการคิดวิเคราะหเชิงวิเคราะหท่ีแข็งแรง 
             สาเหตุ ตั้งสมมติฐาน ทําการวิเคราะห แยกแยะ จัดระเบียบขอมูล และพัฒนาผลิตผล

ประโยชนสูงสุด ดังนั้นหลักสูตรหลักคิดเพื่อความสําเร็จนี้ จึงไดถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือในการปลูก

กับผูบริหารตั้งแตระดับกลางขึ้นไป ไดนําไปประยุกตใชในการทํางานเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค

 เพ่ือใหสามารถระบุปญหา 

ทางความคิด เพ่ือใหเกิด

ฝงวิธีคิดท้ังสองแบบน้ีให
ขององคกรตอไป

รอบคอบในชีวิตดวยวิธีคิดอยางมีเหตุผลและ

การคิดเปนระบบ (Logical & Systems Thinking)

      ความเขาใจเกี่ยวกับการคิด Logical Thinking

      และ Systems Thinking

      ประโยชน ความสําคัญของ Logical Thinking 

      และ Systems Thinking 
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พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

พุธ ที ่3 ตุลาคม 2561



Objective

                   การนํา Logical & Systems Thinking ไปประยุกต

                     ใชในการวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา

     เทคนิคการระบุปญหาอยางมีประสิทธิภาพ

      เครื่องมือในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

      เครื่องมือในการหาแนวทางแกไขปญหา 

Course Outline                เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการคิด
               เชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ
               เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค วิธีการในการสร้าง 
               พัฒนาความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ
               สามารถนำความรู้ เทคนิคด้านการคิดเชิงเหตุผล
               และการคิดเชิงระบบไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
               และการทำงาน

พุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 (09.00 - 16.00 ¹.)
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÍºÃÁ 6,800 ºÒ· (äÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙÅ¤èÒà¾ÔèÁ) 
Ê¶Ò¹·Õè โรงเเรม โกลเด้น ทิวลิป พระราม 9

ปญหาท่ีเกิดขึ้น หากผูบริหาร มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กลาวคือ มองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ

 

             

ขององคประกอบตางๆ ในระบบ ก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองคประกอบตางๆ ไดอยางมีเหตุผล ไมวาจะเปน 

ทรัพยากรตางๆ โครงสราง กฎระเบียบ วิธีการ ฯลฯ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องคกรมุงหวัง

             สาเหตุ ตั้งสมมติฐาน ทําการวิเคราะห แยกแยะ จัดระเบียบขอมูล และพัฒนาผลิตผล

ประโยชนสูงสุด ดังนั้นหลักสูตรหลักคิดเพื่อความสําเร็จนี้ จึงไดถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือในการปลูก

กับผูบริหารตั้งแตระดับกลางขึ้นไป ไดนําไปประยุกตใชในการทํางานเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค

รอบคอบในชีวิตดวยวิธีคิดอยางมีเหตุผลและ

การคิดเปนระบบ (Logical & Systems Thinking)

      ความเขาใจเกี่ยวกับการคิด Logical Thinking

      และ Systems Thinking

      ประโยชน ความสําคัญของ Logical Thinking 

      และ Systems Thinking 
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ชื่อ

ตำแหน่ง/ฝ่าย

E-mail

ชื่อ

ตำแหน่ง/ฝ่าย

E-mail

ชื่อ

ตำแหน่ง/ฝ่าย

E-mail

ชื่อบริษัท/องค์กร

สำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ประสานงาน

ตำเเหน่ง/ฝ่าย

โทรศัพท์ มือถือ

สาขา

1

2

3

มือถือ

มือถือ

มือถือ

โทรสาร

E-mail

หรือสมัครบนเว็บไซด์

(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกและผู้ที่สำรองที่นั่ง
ล่วงหน้าก่อน)

สมาชิกศูนย์ฯ รับส่วนลด 10 %

สมาชิกศูนย์ฯ 1,500 บาท / ปี

พร้อมรับสิทธิประโยชน์กับทางศูนย์ฯ 01

02

03

การชำระเงิน
ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม 

สั่งจ่ายในนาม

1755 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ. ลาดพร้าว แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 ‘‘บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด” 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692

โอนเงินเข้าบัญชี

***หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 

สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ 

เลขที่ 140-2-12879-3

Mini MBA Certificate from Faculty 
Business Administration,Chulalongkorn University 
Bachelor of Science, Major Computer Science, 
Chulalongkorn University


