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หลักสูตร “การคดิเชิงวิเคราะห์และการคดิเชิงเหตุผล” 
วันที ่ 5  มิถุนายน   2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Gold Orchid Bangkok  ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร    กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์ทรงธรรม   หตัถา 

 
 

 

 หลักการและเหตุผล 
 การคิดเชิงวิเคราะห์  และการคิดเชิงเหตุผล  (ตรรกะ)  เป็นทักษะท่ีส าคัญของผู้บริหารในทุกระดับ  เพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจ  และการแก้ไขปัญหา  รวมถึงเป็นการเสริมสร้างแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ 
 ดังนัน้  การยกระดับทักษะทางความคิด  จึงเป็นบันไดแห่งความส าเร็จขององค์กร  ท่ีมุ่งเน้นให้จัดล าดับ
ขัน้ตอน , ความสัมพันธ์และการเช่ือมโยง  ระหว่างองค์ประกอบส่วนย่อย  และโครงสร้างภาพรวมของสภาพการณ์/
ปัญหา ได้อย่างชัดเจนและแหลมคมย่ิงขัน้  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน  และผลลัพธ์ท่ีดีขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาหลักการคิดเชิงวิเคราะห์  และการคิดเชิงเหตุผล  ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการรวบรวมข้อมลูและข้อเทจ็จริง 
 เพ่ือฝึกปฏิบัติตามรูปแบบ  เทคนิค  ของกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการจุดประกายความคิด  และพัฒนาต่อยอดส าหรับการปฏิบัติงาน 

วิธีการอบรม 

 การบรรยาย  40 % 
 กรณีศึกษา  20 % 
 ฝึกปฏิบัติ  (Workshop) 40 % 

เหมาะส าหรับ 

 ผู้จัดการ  และหัวหน้างาน 
 วิศวกร  และช่างเทคนิค 
 พนักงานปฏิบัติการท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 

 

สมคัร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านัน้ 
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หัวข้อการอบรม 
1. ระบบความคิด  และการท างานของสมองเบือ้งต้น 
2. แนวคิดเชิงวิเคราะห์ 
3. เคร่ืองมือส าหรับการคิดเชิงวิเคราะห์  CE Diagram, FMEA, Why-Why Analysis 
4. แนวคิดเชิงเหตุผล 
5. เคร่ืองมือส าหรับการคิดเชิงเหตุผล  4 Box Thinking, Mind Mapping 
 

ระยะเวลา  1 วัน  เวลา  09.00-16.00 น.:   บ ุ
 

คลากรด้ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี  !!!  ขนมเบรก 2 มือ้   อาหารกลางวนั1 มือ้  เอกสารการบรรยาย และใบรับรองวฒิุบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ   3,900 273 117 4,056 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  

>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  

: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   
 

ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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