
               หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ  "วาดภาพ" ที่เกิดขึ้นจากกระบวน

               การคิดของสมอง และสามารถนำเอาภาพต่างๆ  เหล่านั้น มาสื่อสารกับผู้ที่เก่ียวข้อง

                และที่สำคัญยังสามารถใช้เพื่อการแก้ปัญหา เพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพ

               การทำงานได้อย่างเป็นระบบ โดยที่ไม่จำเป็นต้องวาดภาพเป็น
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VISUAL THINKING

FOR MANAGEMENT

          แนวคิดของ Visual Thinking

          • เข้าใจความหมายของคำว่า Visual Thinking
         • วาดรูปไม่เป็น คิดและวาดออกมาเป็นภาพได้หรือไม่

         ประโยชน์ของการนำเอา Visual Thinking มาใช้

         • ประโยชน์ของการนำเอา Visual Thinking มาใช้กับธุรกิจและ
           ในชีวิตประจำวัน    
         • กรณีศึกษาประโยชน์ของการนำเอา Visual Thinking มาใช้
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                เทคนิคการวาด “แผนภาพเจาะใจ” เพื่อสมมติความต้องการ 
                และปัญหาของลูกค้าในอุดมคติ

                • เรียนรู้เทคนิคและการวาด “แผนภาพเจาะใจ” เพื่อให้สามารถ
                 วิเคราะห์ความคิด ความต้องการต่างๆ
                 ของลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ 
                 หรือบริการที่ลูกค้าต้องการได้ตรง
                 ตามความต้องการของลูกค้า

    การประยุกต์ใช้ Visual Thinking ในรูปแบบต่างๆ 
    เพื่อการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ          

    • เทคนิคการวาด Fishbone Diagram เพื่อหาสาเหตุอย่างแท้จริง
       ของปัญหา พร้อมกรณีศึกษา
    • เทคนิคการวาด Flowchart เพื่อการตัดสินใจ และปรับปรุง
      ประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมกรณีศึกษา
    • Workshop การแก้ปัญหา การตัดสินใจและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
      การทำงานด้วยการวาด Fishbone Diagram และ Flowchart 
      แนวคิดการวาด ในกระบวนการ Visual Thinking

         แนวคิดการวาด ในกระบวนการ Visual Thinking

         • วาดรูป Visual Unit
         • การเติมข้อความและเครื่องหมายใน Visual Mix
         • Workshop การวาดรูปในกระบวนการ Visual Thinking ในชีวิตประจำวัน

VISUAL THINKING
FOR MANAGEMENT

Course Outline

หากคุณสามารถคิดทุกอย่างเป็นภาพ

และสามารถสื่อให้ผู้ร่วมงานมองเห็นภาพนั้นได้จะช่วยทำให้

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานได้ดียิ่งขึ้น
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ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ประสานงาน
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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
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               การทำงานได้อย่างเป็นระบบ โดยที่ไม่จำเป็นต้องวาดภาพเป็น
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ผู้เชี่ยวชาญ ในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร 

สถาบันการเงินและตลาด ทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อาจารย์พิเศษรายวิชาด้านการเงิน การจัดการต้นทุน 

และการวิเคราะห์โครงการ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนต่างๆ

ที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำ อาทิเช่น ด้าน Risk Management  

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารจัดการงบประมาณ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการการเงินและบัญชี 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน
ที่ปรึกษาด้านการจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต 

บริษัท ไทยโทเวล จำกัด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                    

VISUAL THINKING

FOR MANAGEMENT

    การประยุกต์ใช้ Visual Thinking ในรูปแบบต่างๆ 
    เพื่อการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ          

    • เทคนิคการวาด Fishbone Diagram เพื่อหาสาเหตุอย่างแท้จริง
       ของปัญหา พร้อมกรณีศึกษา
    • เทคนิคการวาด Flowchart เพื่อการตัดสินใจ และปรับปรุง
      ประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมกรณีศึกษา
    • Workshop การแก้ปัญหา การตัดสินใจและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
      การทำงานด้วยการวาด Fishbone Diagram และ Flowchart 
      แนวคิดการวาด ในกระบวนการ Visual Thinking

VISUAL THINKING VISUAL THINKING
FOR MANAGEMENT

       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้

       แนวคิดในการนำเอา Visual Thinking 

       มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำแนวคิด

 Visual Thinking มาประยุกต์

 ใช้กับการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้
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ลงทะเบียน 8.30 น. อบรมเวลา 9.00 - 16.00 น. 

สถานที่  โรงแรม สวิสโซเทล 

เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าธรรมเนียม 6,800 บาท 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้เขียนบทความ : Quality Finance ในหนังสือ 
For Quality Management 

วิทยากร ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

Objective

หากคุณสามารถคิดทุกอย่างเป็นภาพ

และสามารถสื่อให้ผู้ร่วมงานมองเห็นภาพนั้นได้จะช่วยทำให้

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานได้ดียิ่งขึ้น


