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หลกัสตูร Problem Solving & Decision Making Skill in Action 

                 ทกัษะการคิดเชิงระบบในการแกปั้ญหา และการตดัสินใจ 
 

 วนัท่ี 15 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Gold Orchid Bangkok   ถนนวิภาวดี – สุทธิสาร กรุงเทพฯ  
 

 

Promotion  สมคัร 4x2,900 บาทเทา่นั้น !!!   

(ราคาปกติทา่นละ  3,900 บาท) 
 

อาจารยส์กุจิ   ตรยีทุธวฒันา 

ท่ีมาของหลกัสตูร  

             การท างานของพนกังานทกุระดบัลว้นแตต่อ้งมีการแกปั้ญหาตลอดเวลา  แตเ่มื่อตอ้ง

แกปั้ญหาจริงๆ เรามกัเกิดอาการกลวัปัญหา หนปัีญหา เห็นเป็นเร่ืองยุ่งยาก แกไ้มจ่บ จน

บางครัง้เลิกแกปั้ญหาถึงแมแ้กปั้ญหาไดแ้ลว้ ก็ผิดพลาด ลม้เหลว แกปั้ญหาไมต่รงจดุ ตดัสินใจ

ผิดพลาด ท าใหเ้กิดความเสยีหาย เสียคา่ใชจ้่าย และเสียเวลา เพราะความสามารถในการ

แกปั้ญหาท่ีแทจ้รงิและตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ท าใหเ้กิดประสิทธิผล เป็น

ทกัษะท่ีส าคญัประการหน่ึงในการบรหิารงาน เน่ืองจากการปฏิบติังานไม่ว่าในต าแหน่ง

หนา้ท่ีใดจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาและสภาวการณท่ี์จะตอ้งแกปั้ญหาและตดัสินใจอย ู่

ตลอดเวลา  หลกัสตูรนีม้ ุ่งเนน้อยู่บนหลกัการ และขอ้มลู การคิดวิเคราะหห์าปัญหาท่ีแทจ้ริง  

การแกปั้ญหาและตดัสินใจโดยใชพ้ื้นฐานการจดัระเบียบความคิดใหเ้ป็นระบบ ประยกุตใ์ชก้บั

เคร่ืองมือตา่งๆใหเ้กิดเป็นทกัษะและความช านาญในการแกปั้ญหาและตดัสินใจในทกุสถานการณ์

ได ้

 

สิ่งท่ีไดร้บัจากการฝึกอบรม 

1. สามารถคิดวิเคราะหห์าปัญหาท่ีแทจ้ริงและตดัสินใจไดอ้ย่างเป็นระบบ 

2. สามารถน าเทคนคิการวิเคราะห ์การแกปั้ญหา ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตังิานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. สามารถใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหาจริงไดถ้กูตอ้งมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ในการท างานและแกปั้ญหารวมถึงการตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1  วนั  (09.00-16.30 น.)    

หวัขอ้และกจิกรรมการเรยีนร ู ้

Module 1 :  Thinking Skill in Action 

 การคิดอย่างเป็นระบบท่ีจะตอ่ยอดไปสูก่ารแกปั้ญหาและตดัสินใจ 

 มิตท่ีิ 1 : Analytical Thinking  
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 มิตท่ีิ 2 : Logical Thinking 

 มิตท่ีิ 3 : Creative Thinking : Workshop 

Module 2 : Learning in Action for Problem Solving  

 ขัน้ตอนการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ (เจาะลึก) 

 ระบสุาเหตขุองปัญหา --> Cause  

        Workshop : Note Diagram  

 ความสมัพนัธส์าเหตขุองปัญหา -->Relation Cause  

Workshop : Relation Diagram 

 คน้หาสาเหตท่ีุแทจ้ริงของปัญหา -->Root Cause 

     Workshop : Why-Why Diagram (5-Whys)  

Module 3 : Learning in Action for Decision Making 

 พฒันาทางเลือกการแกปั้ญหา --> Alternative/Measure 

Workshop :  Tree Diagram 

 ชัง่น า้หนกัทางเลือกที่ดีท่ีสดุและจดัล าดบัทางเลือก  

Workshop :  1) Weigh Score Diagram (เชิงปรมิาณ)    

                  2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ) 

 ตรวจวัดความกา้วหนา้ 

-ก าหนดจดุ PNR (Point of No Return) 

-ทางเลือกส ารอง (Scenario Alternative)  

Module 4 : Learning in Action for Managerial Problem 

 การจดัการกบัปัญหาหลายรปูแบบ  

 ปัญหา : ประจ า ,ไมส่ม า่เสมอ,คาดว่าจะเกิด,เฉพาะหนา้ และวิกฤติ 

 

***สรปุทบทวนบริบทท่ีส าคญัของหลกัสตูร และการน าไปใชจ้ริง 

 วธีิการและรปูแบบการฝึกอบรม 

            - การบรรยาย =40% , กิจกรรมการเรียนรู ้= 60% 

            - กิจกรรมประกอบการเรียนรู ้(Learning in Action) 

            - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบตัิร่วมกนั (Workshop) 

            - สรปุทบทวนบริบทและถามค าถามในแตล่ะ Module ทดสอบความเขา้ใจ 

 

Remark : รบกวนใหผ้ ูเ้ขา้ฝึกอบรมไดเ้ตรยีมปัญหาท่ีเกิดข้ึนจรงิในหนา้งานลว่งหนา้

ก่อนเขา้ฝึกอบรมเพ่ือจะน ามาฝึกปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนร ู ้  
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ผ ูเ้ขา้ฝึกอบรม 

  ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัของหลายๆหนว่ยงานในองคก์ร 

 

ค่าใชจ้า่ยในการอบรมหกัลดหยอ่นภาษีได ้200 % 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวนัและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทานละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 4 ทา่น ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

ส ารองทีน่ ัง่  ตดิตอ่เพิม่เตมิไดท้ ี ่ 
 
คณุธนนันท ์    0906450992 , 0896060444 
Line :  hrdzenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการ
สมัครทางอเีมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงนิใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระ
ค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 
ตอ้งการจดัอบรมรปูแบบ In-house  Training  ภายในองคก์ร   
 
ตดิตอ่คุณจิว๋  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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