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แกปญหา
และ
การตัดสินใจ

ความเปนมาและเหตุผล
การคิดและการแกไขปญหา (Problem Solving)
ถึงแมจะดูเหมือนเปนเรื่องธรรมดา ๆ ที่เราตองใชและ
ทํากันอยูเสมอ ๆ ในชีวิตประจําวัน แตกลับเปนทักษะที่
สําคัญและจําเปนตอการทํางานของมนุษยในยุคที่
เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การที่แตละคนจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแตกตางกันออกไป คงไมมี
ใครคัดคานวา มาจากปจจัยสําคัญคือทักษะในการคิด
และแกไขปญหาอยางสรางสรรคของเขา ไมวาจะเปน การ
คิดวิเคราะหที่เปนระบบ ความคิดสรางสรรค รวมถึงความ
สามารถในการใชเทคนิคตาง ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อใหสามารถนําไป
สูการแกปญหาและตัดสินใจที่เปนระบบและไดผลนั่นเอง
หลักสูตรนี้เปนประโยชนตอเจาหนาที่ทุกระดับและทุก
สายงาน
วิทยากร

อาจารยสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี เภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.I.M (Master in Marketing) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณการทํางาน
Executive Director of Netbay Co., Ltd. และ General Manager
of Softwarelink Co., Ltd.
Enterpreneur of Master Franchise “FUTUREKIDS” from U.S.A
Group Sales Manager of Phillips Electronic (Thailand) Co., Ltd.
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รุนที่
มอบวุฒิบัตร

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมอบรม สามารถเรียนรู วิธีการคิด
กระบวนการในการแกไขปญหา และตัดสินใจอยาง
เปนระบบ รวมถึง เทคนิคและเครื่องมือ (Tools) ตาง ๆ
ที่จําเปนตอการแกปญหาอยางไดผล โดยมุงเนนถึง
ผลลัพธที่จะได ซึ่งตองพิจารณาทั้งความถูกตอง คุมคา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 21 กันยายน 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
Division Manager of Consumer Division of Wellcome
Thailand Co., Ltd.
Sale Executive/Product Manager/National Sales
Manager of Wellcome Thailand Co., Ltd.
ปจจุบัน
อาจารยภาควิชา Masters of Entrepreneurship/
College of Management มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรใหกับทั้งองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชน

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท + VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทั่วไป 4,000 บาท + VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 14 ก.ย. 2561 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
1. แนวคิดพื้นฐานของการคิดอยางมีระบบและเชิงวิเคราะห
2. หลักการแกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ
3. ความสําคัญของการมีปญหาและการตัดสินใจกับแตละปญหาอยางมีระบบ
Activity : กิจกรรมเกมการคิดและแกปญหา
4. กระบวนการและขั้นตอนของการคิดแกไขปญหาอยางเปนระบบ
5. การวิเคราะหปญหา
a. ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณ
b. หลักการกําหนดรูปแบบของปญหา
c. หลักการหาตนตอของปญหา
Workshop : การวิเคราะหและกําหนดรูปแบบปญหา
6. แนวทางการตัดสินใจ
a. การหาชองทางที่เปนไปไดในการตัดสินใจ
b. การตัดสินใจเลือกวิธีที่ลงตัวที่สุด
c. การพิจารณาถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น
d. แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
Workshop : การหาทางเลือกและตัดสินใจ
7. การดําเนินการแกไขปญหา
a. การวางแผนปฏิบัติงาน
b. การติดตามและประเมินผลการตัดสินใจ
8. สรุปบทเรียนและถาม-ตอบ
หลักสูตรฝกอบรม “การคิดแกปญหาและการตัดสินใจ รุนที่ 5” (วันที่ 21 ก.ย. 2561)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
ÍÑμÃÒ¤‹Ò½ƒ¡ÍºÃÁÃÇÁàÍ¡ÊÒÃ, ÍÒËÒÃÇ‹Ò§ áÅÐÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ (ÃÒ¤Òμ‹Í 1 ·‹Ò¹)

