การคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการบริหารการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
Creative Thinking and Problem Solving
หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการ (Management) และการตัดสินใจ (Decision making) และการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็ นระบบ (Problems solving) ในปัจจุบั นต้องการทักษะทางด้านความคิดที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิง
ระ บ บ (System thinking) ก าร คิ ด เชิ งวิ เค ราะ ห์ (Analytical thinking) ก ารคิ ด เชิ งเป รี ย บ เที ย บ
(Comparative thinking) แต่สิ่งที่เป็นหัวใจสาคัญของการทางานทางความคิดคือ การสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) เพราะการทางานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปต้องอาศัยความคิด
ที่สร้างสรรค์ เพื่อให้การทางานเกิดเป็นนวัตกรรมและได้ผลงานใหม่ๆ การเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหา และ
เครื่องมือทางด้านการจัดการ โดยเรียนรู้ควบคู่ไปกับการคิดสร้างสรรค์ จะทาให้ได้ทิศทางในการทางานที่ชัดเจน
สามารถแก้ไขปัญหาทั้งส่วนตัว และขององค์กร หลักสูตรนี้ห ากเข้าร่วมการอบรมผู้ผ่านการอบรมจะได้ฝึก
ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการฝึกการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือทางด้านการ
จัดการและแก้ไขปัญหา
หัวข้อการสัมมนา
เรียนรู้หลักการในการแก้ไขปัญหา (Problems Solving Process)
เรียนรู้หลักการคิด (Thinking system)
เรียนรู้หลักการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
เครื่องมือการแก้ไขปัญหา เพื่อการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking tools)
 การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
 การเขียนแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
 การเขียนผังการไหลของข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Deicision Flowchart)
ฝึกปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการ Osborn – Parnes Creative Problems –
Solving Process
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการฝึ กอบรม
การฝึกอบรมจะมีการนาเสนอและสาธิตการใช้โปรแกรม (Software) เพื่อการสร้างความเข้าใจในการ
ฝึกอบรมประกอบด้วย
 ฟรี โปรแกรม Freemind เพื่อการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
 ฟรี โปรแกรม Cmap Tools โปรแกรมเครื่องมือสาหรับความคิดและตัดสินใจ
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 โปรแกรม MS Visio 2003 เพื่อการเขียนแผนผังก้างปลา (Fishbone diagram) และการเขียน
Flowchart
 โปรแกรม SmartDraw สาหรับการเขียนภาพความคิดแบบภาพภูมิความคิด (MindScape)
เอกสารประกอบการสัมมนา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะมีเอกสารประกอบการฝึกอบรม ประกอบด้วย
เอกสารสรุปแนวคิดเรื่องการจัดการความคิด (Idea Management)
เอกสารสรุปแนวคิดเรื่องการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking concept)
เอกสารสรุปแนวคิดกระบวนการแก้ไขปัญหา (Problems Solving process)
คุณสมบัตขิ องผู เ้ ข้าร่วมการสัมมนา
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหารและการแก้ไขปัญหา
ประกอบด้วย
 ผู้บริหารองค์กร
 ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการเรียนรู้การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการแก้ปัญหา
 ผู้ที่ต้องการฝึกกระบวนการในการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 ผู้ ที่ต้องการเรียนรู้และปรับระบบในการคิดเชิงสร้างสรรค์
 คนทางานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
 ผู้สนใจทั่วไป
รูปแบบการบรรยายของวิทยากร
ใช้วิธีการบรรยายสลับไปพร้อม ๆ กับการฝึกปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนาเสนอ
ความคิด ด้วยการอาศัยหลักการ 10 ค 2 ข ประกอบด้วย การ คิด คุย ค้น คุ้ย เค้น คัด คล้อย ค้าน เคลื่อน คา
เขี ย น ขี ด ผู้ เข้ าร่ ว มการอบรมจะได้ รั บ ทั้ งสาระ และความสนุ ก สนาน ด้ ว ยบรรยากาศการฝึ ก อบรมแบบ
Interactive
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หมายเหตุ
- ค่าสัมมนาจะรวมเฉพาะค่าวิทยากร และเอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่าสัมมนาไม่รวม ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างพักสาหรับวิทยากรและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
- ในกรณีต่างจังหวัด ทางสถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ขอให้บริษัทรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ค่าที่พัก ค่าเดินทางของวิทยากร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตลอดการสัมมนาทั้งโปรแกรม
- หลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หรือความต้องการของลูกค้า
______________________________________________________________________

บริษัท อาภาฉาย จากัด
สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
Tel .0-2736-0408-9
Mobile : 089 898 0400 , 065 649 9789
Fax. 0-736-0050, 0-2736-1035
E-mail: admin@trainingservice.co.th
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