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Creative Problem Solving for Auditors
หลักสูตร 2 วัน (สะสมCPE 14 หน่วย)

เจ้าของหลักสูตร : The Institute of Internal Auditors, USA (IIA) 
ราคาค่าอบรม 6,500 บาท ( ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้และพฒันาทกัษะ 
เคร่ืองมือ เทคนิคและวธีิการในการแกปั้ญหา

2. ฝึกทกัษะกระบวนการคิดในรูปแบบผสมผสาน
และรูปแบบท่ีแตกต่าง(convergent & divergent)

3. เพื่อเขา้ใจถึงบทบาทหรือลกัษณะและทางเลือกใน
การแกปั้ญหาแบบต่างๆ

4. สามารถเรียนรู้และเขา้ใจถึงการผสมผสาน
เคร่ืองมือ & วธีิการต่างๆเพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหา

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ
• ผูต้รวจสอบภายในทุกระดบั 
• บุคคลผูส้นใจทัว่ไป
• รูปแบบการเรียนการสอนเนน้การอภิปรายกลุ่ม
ท ากรณีศึกษา และบรรยายสรุปเพื่อผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์กลุ่มประกอบบทสรุปจากแนวคิด
และการบรรยาย

1. Dimensions of Creative Problem Solving
• To overview creative problem solving (divergent and convergent thinking)
• To identify geniuses  , To define creativity
• To identify personal and organizational blocks to creativity
2. Creativity and Divergent Thinking
• To examine the ground rules for divergent thinking
• To explore five strategies for creativity and divergent thinking
• To explore new research on ways to trigger creativity
3. Closure and Action Planning
• To record and share new ideas from the day
• To complete an action plan
4. Problem Solving and Convergent Thinking
• To examine the ground rules for convergent thinking
• To identify the characteristics of problem solving and convergent thinking
• To apply inductive and deductive reasoning
• To use problem-solving questioning
• To use tools for problem solving and convergent thinking
• To avoid logical fallacies

5. Styles and Preferences
• To review common system for identifying styles and preferences
• To identify strengths and weaknesses for creative problem solving
6. Synthesis
• To examine and compare concepts of synthesis
• To relate six hats thinking to personal styles
• To practice using six hats thinking
7. Closure and Action Planning
• To record and share new ideas from the day
• To complete an action plan
8. Application of Creative Problem Solving
• To use and combine the skills, strategies, and techniques you have been learning


