1
Course:

Analytical Thinking Techniques & Workshop
เทคนิ คเพือ่ การก้าวสู่การเป็ นผูน้ ําทางธุรกิ จด้วยวิ ธีคิดทีเ่ หนือกว่า
Course ID:
Duration:
Instructor:

BN160003
1 day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับในวงกว้ างว่ากระบวนการการทํางานทุกอย่างต้ องอาศัยเทคนิคการคิดที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นพื ้นฐานที่
สําคัญ จะทําให้ งานนันประสบความสํ
้
าเร็ จหรื อล้ มเหลว ซึ่งเป็ นผลมาจากการวินิจฉัย การประเมิน การตัดสินใจ การวางแผน
และการคาดการณ์ ในอนาคตต่ างๆ ดังนัน้ บุคคลใดที่ มีความคิด ที่ เหนือกว่าผู้อื่น ก็ ย่อมมี โอกาสที่ จะกํ าชัย ชนะเหนือผู้อื่น
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking Techniques) จึงถูกออกแบบตามหลักของการใช้ ความคิดของสากล เพื่อให้
สอดคล้ องกับวิธีการคิดที่เหมาะสมของแต่ละคน เป็ นการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ซึง่ จะสามารถนําไปสู่การหาข้ อสรุป เพื่อ
ประเมินการตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ:
 เข้ าใจหลักการและองค์ประกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ได้ อย่างเป็ นระบบ
 เข้ าใจถึงขันตอนการวิ
้
เคราะห์ ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
 สามารถประเมินผลกระทบต่างๆได้ โดยใช้ หลักการคิดเชิงวิเคราะห์
หัวข้ อการบรรยาย:
 ค้ นหากระบวนการทางความคิดของมนุษย์
 วิเคราะห์ หลักการคิดเชิงวิเคราะห์
 องค์ประกอบของการคิดในเชิงวิเคราะห์
 ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
 เทคนิคการใช้ ความคิดในเชิงวิเคราะห์







การใช้ ข้อมูลให้ เป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์สาเหตุ
กระบวนการคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล
ขั ้นตอนการวิเคราะห์
การตั ้งคําถามในเชิงวิเคราะห์
การวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปั ญหา
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 การประเมินผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
 อะไรคือข้ อบกพร่องในการวิเคราะห์
เหมาะสําหรั บ:
 พนักงานทุกระดับ ที่ต้องการพัฒนากลยุทธ์ในการคิดให้ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้น

Why Boston Network?





World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and
practices and are designed for all organizational levels.
Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers,
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top
business practitioners who have been in the trenches
Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100%
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.
Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000
executive participants countrywide.

100% Satisfaction Guarantee
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch
break and we will refund the entire registration fee.
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