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 หลักสูตร  Problem Solving & Decision Making Skill in Action 

ทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ 
วันที ่19 มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์สุกจิ   ตรียุทธวัฒนา  

ลดพิเศษ สมคัร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาท 

 

หลกัการและเหตุผล 
 

 
 

             การท างานของพนักงานทุกระดับล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา  แต่เม่ือต้องแก้ปัญหาจริงๆ เรามกัเกิด
อาการกลัวปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเร่ืองยุ่งยาก แก้ไม่จบ จนบางคร้ังเลิกแก้ปัญหาถึงแม้แก้ปัญหาได้แล้ว กผิ็ดพลาด 
ล้มเหลว แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ตัดสินใจผิดพลาด ท าให้เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลา เพราะ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทีแ่ท้จริงและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันท าให้เกิดประสิทธิผล เป็นทกัษะที่
ส าคัญประการหน่ึงในการบริหารงาน เน่ืองจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในต าแหน่งหน้าทีใ่ดจะต้องเผชิญกับปัญหาและ

สภาวการณ์ทีจ่ะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา  หลักสูตรนีมุ้่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมลู การคิด
วิเคราะห์หาปัญหาท่ีแท้จริง  การแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้พืน้ฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ 
ประยกุต์ใช้กับเคร่ืองมือต่างๆให้เกิดเป็นทักษะและความช านาญในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้ 
 
ส่ิงทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม 

1. สามารถคิดวิเคราะห์หาปัญหาท่ีแท้จริงและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ 
2. สามารถน าเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงได้ถกูต้องมีประสิทธิภาพมากขึน้ในการท างาน

และแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล 
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หัวข้อและกจิกรรมการเรียนรู้ 
Module 1 :  Thinking Skill in Action 

 การคิดอย่างเป็นระบบท่ีจะต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
 มิติท่ี 1 : Analytical Thinking  
 มิติท่ี 2 : Logical Thinking 
 มิติท่ี 3 : Creative Thinking : Workshop 

Module 2 : Learning in Action for Problem Solving  

 ขัน้ตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เจาะลึก) 
 ระบุสาเหตุของปัญหา --> Cause  

        Workshop : Note Diagram  
 ความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหา -->Relation Cause  

Workshop : Relation Diagram 
 ค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา -->Root Cause 
     Workshop : Why-Why Diagram (5-Whys)  

Module 3 : Learning in Action for Decision Making 

 พัฒนาทางเลือกการแก้ปัญหา --> Alternative/Measure 
Workshop :  Tree Diagram 

 ช่ังน า้หนักทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและจัดล าดับทางเลือก  
Workshop :  1) Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)    
                    2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ) 

 ตรวจวดัความก้าวหน้า 
-ก าหนดจุด PNR (Point of No Return) 

-ทางเลือกส ารอง (Scenario Alternative)  
Module 4 : Learning in Action for Managerial Problem 

 การจัดการกับปัญหาหลายรูปแบบ  
 ปัญหา : ประจ า ,ไม่สม า่เสมอ,คาดว่าจะเกิด,เฉพาะหน้า และวิกฤติ 

 
***สรุปทบทวนบริบทท่ีส าคัญของหลักสูตร และการน าไปใช้จริง 
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 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 
            - การบรรยาย =40% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 60% 
            - กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action) 
            - การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop) 
            - สรุปทบทวนบริบทและถามค าถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ 
 
Remark : รบกวนให้ผู้ เข้าฝึกอบรมได้เตรียมปัญหาทีเ่กดิข้ึนจริงในหน้างานล่วงหน้าก่อนเข้า 
               ฝึกอบรมเพือ่จะน ามาฝึกปฏิบัติในกจิกรรมการเรียนรู้   

ผู้เข้าฝึกอบรม 
  ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของหลายๆหน่วยงานในองค์กร 
 
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา :    

1 วนั ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.   
 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบตัร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter  คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
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 และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
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(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 

 
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 ี   

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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