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Course: 
Thinking and Decision Making  
พฒันาระบบความคิดและการตดัสินใจเพือ่การตดัสินใจทีถู่กตอ้ง   

 
Course ID: BN160008 
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
Instructor: 
 
หลักการและเหตุผล: 
กระบวนการตัดสินใจ ถือเป็นกระบวนการท่ีสําคญัอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์  คนทุกคนจะต้องตัดสินใจและพืน้ฐานของการ
ตัดสินใจย่อมได้มาจากความคิดทัง้นัน้  ความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ทําให้คนเรามีความเช่ือท่ีแตกต่างกัน  มี
ความคิดท่ีแตกต่างกนัและเป็นสาเหตทํุาให้ตดัสินใจแตกตา่งกนั 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 คิดอยา่งชดัเจน ถกูต้อง และเป็นระบบ  

 เข้าใจพืน้ฐานของความคิด และการตดัสนิใจ 

 เรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ความคิด อารมณ์และการตดัสินใจ  

 เข้าใจวิธีคิดในรูปแบบต่างๆ และสามารถนําไปเป็นพืน้ฐานในการตดัสินใจได้อย่างถกูต้อง เรียนรู้โมเดลการคิดในหลาย
รูปแบบ อาทิ การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking) การคิดนอกกรอบ 
(Lateral Thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

 ปรับปรุงวิธีคิดของตนเอง ปรับเปลี่ยนชีวิต เพ่ือพัฒนาตนสู่กลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จ ด้วยการพัฒนาวิธีคิดและ
ตดัสนิใจอย่างผู้บริหารชัน้นํา ท่ีใช้ได้ผลจริง 

 มีวิธีการคิดท่ีหลากหลายและสามารถใช้ประโยชน์จากแนวความคิดเหลา่นัน้ได้ 

 เพิ่มพลงัความคิดให้กบัตนเอง 

 รู้วิธีการตดัสินใจอย่างเป็นระบบและสามารถตดัสนิใจได้ดีขึน้ 

 เรียนรู้ถงึอปุสรรคและการแก้ปัญหาในการตดัสนิใจ รวมทัง้ฝึกทกัษะในการตดัสนิใจโดยใช้เหตแุละผล ซึง่จะทําให้สามารถ
ตดัสนิใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
หวัข้อการบรรยาย: 

 ความเก่ียวพนัระหวา่ง ความรู้ ความคดิ อารมณ์และการตดัสนิใจ 

 ระบบของความคิดและการตดัสนิใจในรูปแบบต่างๆ 

 การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 

 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 
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 การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) 

 การคิดเชิงวิเคราะห์  (Analytical Thinking) 

 แนวความคดิเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและตดัสนิใจ 
 
เหมาะสาํหรับ: 
 ผู้บริหาร ผู้จดัการระดบัสงูและระดบักลาง รวมถงึบคุคลทัว่ไปท่ีสนใจพฒันาทกัษะด้านวธีิคิดและการตดัสินใจ 
 
 
 

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. 


