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หลักสู ตร “การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล”
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรม Gold Orchid Bangkok ถนนวิภาวดี-สุ ทธิสาร กรุงเทพฯ *สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง*

อาจารย์ ทรงธรรม หัตถา

สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านัน้
หลักการและเหตุผล
การคิดเชิ งวิเคราะห์ และการคิดเชิ งเหตุผล (ตรรกะ) เป็ นทักษะที่สาคัญของผู้บริ หารในทุกระดับ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสิ นใจ และการแก้ ไขปั ญหา รวมถึงเป็ นการเสริ มสร้ างแนวคิ ดในการปรั บปรุ งและพัฒนาเพื่อ
ยกระดับประสิ ทธิ ภาพและความสามารถในการแข่ งขันทางธุรกิจ
ดังนัน้ การยกระดับทักษะทางความคิด จึงเป็ นบันไดแห่ งความสาเร็ จขององค์ กร ที่ม่ งุ เน้ นให้ จัดลาดับ
ขัน้ ตอน , ความสัมพันธ์ และการเชื่ อมโยง ระหว่ างองค์ ประกอบส่ วนย่ อย และโครงสร้ างภาพรวมของสภาพการณ์ /
ปั ญหา ได้ อย่ างชัดเจนและแหลมคมยิ่งขัน้ อันจะก่ อให้ เกิดประโยชน์ ต่อการบริ หารงาน และผลลัพธ์ ที่ดีขึน้
วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาหลักการคิดเชิ งวิเคราะห์ และการคิดเชิ งเหตุผล ได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม
 เพื่อให้ ตระหนักถึงความสาคัญของการรวบรวมข้ อมูลและข้ อเท็จจริ ง
 เพื่อฝึ กปฏิ บัติตามรู ปแบบ เทคนิค ของกระบวนการคิ ดเชิ งวิเคราะห์ และการคิดเชิ งเหตุผล
 เพื่อเป็ นการจุดประกายความคิด และพัฒนาต่ อยอดสาหรั บการปฏิ บัติงาน
วิธีการอบรม
 การบรรยาย
40 %
 กรณี ศึกษา
20 %
 ฝึ กปฏิ บัติ (Workshop) 40 %
เหมาะสาหรับ
 ผู้จัดการ และหัวหน้ างาน
 วิศวกร และช่ างเทคนิค
 พนักงานปฏิ บัติการที่มีประสบการณ์ มากกว่ า 5 ปี ขึน้ ไป
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หัวข้ อการอบรม
1. ระบบความคิด และการทางานของสมองเบือ้ งต้ น
2. แนวคิดเชิ งวิเคราะห์
3. เครื่ องมือสาหรั บการคิ ดเชิ งวิเคราะห์ CE Diagram, FMEA, Why-Why Analysis
4. แนวคิดเชิ งเหตุผล
5. เครื่ องมือสาหรั บการคิ ดเชิ งเหตุผล 4 Box Thinking, Mind Mapping
1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.: บุ

ระยะเวลา

คลากรด้ ปค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %

ฟรี !!! ขนมเบรก 2 มือ้ อาหารกลางวัน1 มือ้ เอกสารการบรรยาย และใบรั บรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริ ษทั ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชี นาม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษทั เพือ่ ยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
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ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร
ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com
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