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ราคาน้ํามันวันนี้
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อัตราค่าเงินและดอกเบิ้ย  

 

ราคาทองคําวันนี้

 

ค้นหาข้อมูลอื่นจากรวมเว็บไชต์
 

กลุ่มธุรกิจประเภท
ต่างๆ
กฎหมาย ทนายความ
การบริการต่างๆ
ธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง (SME)
ธุรกิจขายตรง
นําเข้า ส่งออก สินค้า
ต่างๆ
บรรจุภัณฑ์

การศึกษา
การเรียนการสอน
ภาษา
ศูนย์ฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันกวดวิชา
สถาบันอุดมศึกษา
ห้องสมุด และฐาน
ข้อมูล
เอนทรานซ์
แนะนําการศึกษาต่อ

 

บริษัท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จํากัด
ขอเสนอหลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยม รับประกันความพอใจ

Idea management
วันที่  26 พฤศจิกายน 2551  เวลา 09.00 -16.30 น. ณ Veronica Residence ถ. รัชดาภิเษก

 
 

หลักการและเหตุผล
     ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้กรอบแนวทางในการจัดการความรู้แบบองค์รวมครบวงจร ไมว่าจะเป็นแนวคิดการคิดเชิง
ระบบ (system thinking) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking) การคิดเชิงตรรกะ ( logical thinking) การคิดแบบมีผลิต
ภาพ (productive thinking) การคิดแบบผู้ชนะ 10 คิด  (ของท่าน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์) การคิดเชิงพุทธ (โยนิโส
มนสิการ) การคิดด้วยภาพ  (Visualized thinking) การคิดแบบหมวก 6 ใบ การคิดแนวข้าง การคิดแนวขนาน โดยการเรียนรู้
จะเป็นการเรียนรู้หลักการของการคิดแต่ละแนวทาง การเรียนรู้เครื่องมือในการจัดการความคิด (Idea management tools) 
เช่น การเขียนแผนที่ความคิด   (Idea mapping)  การเขียนผังมโนทัศน์ ( concept mapping) และการเขียนภาพภูมิความคิด
(MinsScape) การอบรมจะมีการฝึกทักษะการจัดการความคิดด้วยการเขียนภาพความคิด ( Think in picture) ทั้งการเขียนด้วย
มือ และการทํางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจะใช้โปรแกรมหลัก สองตัวประกอบด้วย Free Mind 0.8.1 เพื่อเขียนแผนที่
ความคิด และ CMapTools เพื่อการเขียนผังมโนทัศน์ เนื้อหาการเรียนรู้ส่วนสุดท้ายจะเป็นการประยุกต์ใช้การจัดการความคิดใน
การทํางานและชีวิตประจําวัน ในด้านต่างๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อผ่านการอบรมใน
หลักสูตรดังกล่าว
 
ผู้เข้าร่วมการอบรม
1.  เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาความคิดให้เป็นระบบ
2.  เป็นผู้ที่สนใจในการพัฒนาการใช้สมองเล่นกับความคิด
3.  ผู้ที่ต้องการเรียนรู้หลักการในการเขียนภาพความคิดด้วยเครื่องมือต่างๆ
 
หัวข้อการสัมมนา
•  เรียนรู้ระบบคิดที่มีทั้งหมดที่น่าสนใจ
•  การคิดเชิงระบบ , การคิดเชิงพุทธ การคิดแบบหมวก หากใบ การคิดแนวข้าง การคิดแนวขนาน การคิดเชิงตรรกะ การคิด

ด้วยภาพ และอื่นๆ
•  ฝึกกระบวนการคิดจากระบบใหญ่ การคิดเชิงระบบ   (System thinking workshop)  ด้วยการคิดรายบุคคล การทํางานกลุ่ม

ปิดท้ายด้วยการนําเสนอภาพความคิด ใช้เครื่องมือการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิด (Idea Mapping) และผังเครือข่าย
ความคิด  (Idea Networking)

•  เรียนรู้เครื่องมือการคิดเชิงสร้างสรรค์ ( creative thinking) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   (Critical Thinking)
•  ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยการเขียนแผนที่ความคิดในการทํางานและชีวิต
•  การประยุกต์ใช้การจัดการความคิดด้วยภาพความคิดในงานต่างๆ
                - การวางแผนพัฒนาตนเอง
                - การอ่านหนังสือ
                - การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ
                - การบริหารตนเอง บริหารเวลา บริหารการเงิน บริหารจิตใจ
•  สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนซักถาม
 
วิทยากร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี

 
การศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

·          สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
·          ปริญญาเอกสาขา พัฒนศาสตร์ (Development Science) มหาวิทยลัยขอนแก่น

ตําแหน่งงานเพื่อสาธารณะ
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บรรจุภัณฑ์
บริการส่งอาหาร
ผลิตภัณฑ์อาหาร และ
เครื่องดื่ม
ระบบเสียง และสื่อ
ร้านตัดเสื้อ
ร้านอาหาร
วิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์
สตูดิโอถ่ายภาพและ
แต่งงาน
สถานบันเทิง
สมัคร และจัดหางาน
สายเคเบิ้ล
สิ่งทอ และเสื้อผ้า
สื่อสาร และ
โทรคมนาคม
อุตสาหกรรมต่างๆ
E-commerce
สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
สื่อบันเทิง ทีวี เพลงและ
ภาพยนตร์
อบรมและสัมมนา
คมนาคม และขนส่ง

แนะนําการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ
แนะนําการศึกษา
ระดับปริญญาโทและ
เอก
แหล่งความรู้ ทดสอบ
แข่งขัน
โรงเรียน
E-Learning

กิจกรรม และ
เหตุการณ์สําคัญ
การประกวด
การแข่งขันกีฬา
ข่าว และเหตุการณ์
สําคัญ
นิทรรศการ และงาน
แสดงสินค้า
เทศกาล และวัน
สําคัญ

ความรู้ และค้นหา
ข้อมูลสําคัญ
การจราจร 

·          รองประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดขอนแก่น 2546- ปัจจุบัน
·          ผู้ประสานงานโครงการ "รู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ" Media Literacy for Health-MLH งบประมาณ สสส.
·          เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
·          กรรมาธิการวิสามัญรับความคิดและและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาร่างรัฐธรรมนูญ  (สสร.) ประจําจังหวัด

ขอนแก่น (2550)
·          ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)

เสนอชื่อโดย สสร. วิทยา คชเขื่อน
อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ

·          อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ปริญญาโท คุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
·          อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท Health Informatics คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
·          อาจารย์พิเศษ หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สบ.) ต่อเนื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม
·          อาจารย์พิเศษ หลักสูตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (วสส) สาขาเภสัชกรรม
·          อาจารย์พิเศษ สาขาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
·          อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ปริญญาโท กายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การพัฒนา

อย่างยั่งยืน
·          อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
·          อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

ค่าลงทะเบียน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  สมาชิก 3,300 บาท  บุคคลทั่วไป 3,500 บาท
กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย  3 %

บริษัท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จํากัด
เลขที่ 52/174 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

เลขที่ผู้เสียภาษี 3 - 0 3 2 3 - 8 6 0 1 - 2
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)

 

 

     วิธีชําระเงิน
    1. เช็คสั่งจ่าย บริษัท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จํากัด
    2. โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จํากัด
        บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 384-6-00172-4
        บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 384-0-03157-5
            (หมายเหตุ กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมายังบริษัทเพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

ติดต่อสอบถามแลสํารองที่นั่ง บริษัท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จํากัด
Tel. 0-2736-0408-9 Fax.02-736-0050

 
ฝ่ายบริการลูกค้า In-House Training

คุณสุเมธ ต่อ 15
admin@trainingservice.co.th   

 คุณกชพร ต่อ 16
kotchaporn@trainingservice.co.th

คลิก-->>Download ใบสมัครสัมมนา  <<--คลิก
ฝ่ายบริการลูกค้า Public Training

คุณธีรพงศ์ ต่อ 11
teerapong@trainingservice.co.th

คุณศรีสุนัน ต่อ 12
srisunun@trainingservice.co.th

คุณเพลินพิศ ต่อ 14
penpit@trainingservice.co.th

align="center">TRAINING CENTER SERVICE
เราจะเป็นทางเลือกที่ดีสุดด้านการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจไทย

WE ARE YOUR BEST CHOICE FOR LEARNING IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THAILAND.

POWERED SiamInterHost
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