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หลกัสูตร  เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเร่ืองง่าย 

(Problem Solving & Decision Making Skill in Action) 
วันจันทร์ท่ี  23 พฤษภาคม 2565  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

สถานท่ี โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ  **  สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง** 

หรือเลือกอบรมเป็นแบบ Online  ผ่าน Program Zoom ได้   

วิทยากร  : อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา  

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันท ี!!!     

 

หลกัการและเหตุผล 
 
                 การท างานของพนกังานทุกระดบัลว้นแตต่อ้งมีการแกปั้ญหาตลอดเวลา  แต่เม่ือตอ้งแกปั้ญหาจริงๆ เรามกั
เกิดอาการกลวัปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเร่ืองยุง่ยาก แกไ้ม่จบ จนบางคร้ังเลิกแกปั้ญหาถึงแมแ้กปั้ญหาไดแ้ลว้ ก็
ผิดพลาด ลม้เหลว แกปั้ญหาไม่ตรงจุด ตดัสินใจผิดพลาด ท าใหเ้กิดความเสียหาย เสียค่าใชจ่้าย และเสียเวลา เพราะ
ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีแท้จริงและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นท าให้เกิดประสิทธิผล เป็นทักษะท่ี
ส าคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เน่ืองจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในต าแหน่งหน้าท่ีใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและ
สภาวการณ์ท่ีจะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา  หลกัสูตรน้ีมุ่งเนน้อยูบ่นหลกัการ และขอ้มูล การคิด
วิเคราะห์หาปัญหาท่ีแทจ้ริง  การแกปั้ญหาและตดัสินใจโดยใชพ้ื้นฐานการจดัระเบียบความคิดใหเ้ป็นระบบ 
ประยกุตใ์ชก้บัเคร่ืองมือต่างๆใหเ้กิดเป็นทกัษะและความช านาญในการแกปั้ญหาและตดัสินใจในทุกสถานการณ์ได ้
 
ส่ิงท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 

1. สามารถคิดวิเคราะห์หาปัญหาท่ีแทจ้ริงและตดัสินใจไดอ้ย่างเป็นระบบ 
2. สามารถน าเทคนิคการวิเคราะห์ การแกปั้ญหา ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงไดถู้กตอ้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการท างาน

และแกปั้ญหารวมถึงการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
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ระยะเวลาการฝึกอบรม   :  1 วัน  (09.00-16.00 น.)   
 

 
หัวข้อการฝึกอบรม 
Module 1 :  Thinking Skill in action 

• กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

• มิติท่ี 1 : Analytical Thinking  

• มิติท่ี 2 : Logical Thinking 

• มิติท่ี 3 : Creative Thinking  
Module 2 : Learning in action for Problem Solving  

• ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เจาะลกึ) 

• ระบสุาเหตุท่ีเป็นไปได้ของปัญหา --> Identify  Cause  
        Workshop : Cause and Effect Diagram  

• ความสัมพนัธ์สาเหตขุองปัญหา -->Relation Cause  
Workshop : Cause Relation Diagram 

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

Module 3 : Learning in action for Decision Making 

• พฒันาทางเลือกการแก้ปัญหา --> Alternative/Measure 
Workshop :  Tree Diagram 

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

• ตรวจวัดความก้าวหน้า 
-ก าหนดจุด PNR (Point of No Return) 
-ทางเลือกส ารอง (Scenario Alternative)  

Module 4 : Learning in action for Managerial Problem 

• การจัดการกบัปัญหาหลายรูปแบบ  

• ปัญหา : ประจ า ,ไม่สม ่าเสมอ,คาดว่าจะเกดิ,เฉพาะหน้า และวิกฤติ 
 

***สรุปทบทวนบริบทท่ีส าคัญของหลกัสูตร และการน าไปใช้จริง 
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 รูปแบบการฝึกอบรม 
    - Virtual Class Online Training by Conference Meeting Application 
   - อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น สะทอ้นแนวคิดร่วมกนั 
    - สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเขา้ใจ 
 
Remark : รบกวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เตรียมปัญหาท่ีเกดิขึน้จริงในหน้างานล่วงหน้าก่อนเข้า 
               ฝึกอบรมเพ่ือจะน ามาฝึกปฏิบัติในกจิกรรมการเรียนรู้   

ผู้เข้าฝึกอบรม 

  ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของหลายๆหน่วยงานในองคก์ร 
 

 
ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 
รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
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ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter   www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , 
jiw473@gmail.com   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

  กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด    )    เลขท่ีผู้เสียภาษี 0105555113021 
  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)    เลขท่ีผู้เสยีภาษี  
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บ
ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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