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Course:

Lateral Thinking and Decision Making
การตัดสิ นใจด้วยการคิ ดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
Course ID:
Duration:
Instructor:

BN160005
1 day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ในโลกยุค ปั จจุบัน ที่ เต็ม ไปด้ วยการแข่งขัน ผู้บ ริ หารในองค์ ก รจะต้ องมี ก ารพัฒ นาวิธีคิ ด และการตัด สิ น ใจเพื่ อ รองรั บ การ
เผชิญหน้ ากับสภาวะการแข่งขันที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นทุกวัน ดังนันทั
้ กษะด้ านการคิดนอกกรอบและตัดสินใจอย่างเป็ นระบบจึง
เป็ นทักษะที่ มีความสําคัญ อย่างยิ่ ง กล่าวคือ การคิดนอกกรอบและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล คือ ความสร้ างสรรค์ที่เติม
ความคิ ด เดิ ม ให้ มี คุณ ภาพมากกว่าความคิ ด ที่ เป็ น อยู่ แต่จ ะต้ องยังคงความคิ ด ที่ มี ระบบและสามารถตัด สินใจได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพอีกด้ วย ทัง้ สองส่วนนี จ้ ะต้ องสอดประสานกัน จึงจะทําให้ ผ้ ูบริ หารสามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ บน
พื ้นฐานของการมีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกลสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับนานาชาติ
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ:
 มีทกั ษะในการคิดนอกกรอบได้ มากกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
 มีทกั ษะความสามารถในการคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและสร้ างสรรค์
 มีแรงบันดาลในการสร้ างตนเองให้ เป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าขององค์กร
 มีความเข้ าใจและสร้ างบรรยากาศแห่งการคิดสร้ างสรรค์อย่างมีคณ
ุ ค่า
หัวข้ อการบรรยาย:
 ลักษณะสําคัญของคนคิดนอกกรอบ
 กระบวนการของการคิดนอกกรอบ
 แรงจูงใจให้ มีการคิดนอกกรอบ
 คุณลักษณะสําคัญของผู้มีความกล้ าตัดสินใจ
 ทักษะสําคัญต่อการตัดสินใจอย่างมีคณ
ุ ภาพ
 กระบวนการสําคัญต่อการตัดสินใจในการแก้ ปัญหา
 แรงบันดาลใจสําคัญในการสร้ างให้ เกิดความคิดนอกกรอบและการตัดสินใจ
เหมาะสําหรั บ:
 เจ้ าของกิจการ ผู้บริ หารระดับกลางและระดับสูง รวมถึงบุคคลทัว่ ไปที่สนใจในเรื่ องการพัฒนาศักยภาพในการตัดสินใจโดย
ใช้ การคิดนอกกรอบเข้ ามาเสริ มเพื่อให้ ตดั สินใจได้ อย่างสร้ างสรรค์และถูกต้ อง
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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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