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          วัน เวลา และสถานที่
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม เอส 31 (สุขุมวิท ซอย 31)

                 วิทยากร

อาจารย�สิทธิชัย 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.
 Division Manager of Consumer Division of Wellcome Thailand Co., Ltd.
 Sales Executive/Product Manager/National Sales Manager of 

Wellcome Thailand Co., Ltd.
ปจจุบัน
 อาจารยภาควิชา Masters of Entrepreneurship/

College of Management มหาวิทยาลัยมหิดล
 วิทยากรใหกับทั้งองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และองคกรเอกชน

การคิด
แก�ป�ญหาและ
การตัดสินใจ

 ทักษะในการคิดเพ่ือแกปญหาและตัดสินใจ
อยางเปนระบบเปนสิ่งสําคัญมากในการทํางาน
ที่ตองรวดเร็วแมนยํา และเต็มไปดวยขอมูล
อยางในปจจุบันน้ี
 นอกจากน้ีคนทํางานยังควรตองเรียนรูเทคนิค
และเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชในการคิดวิเคราะห
เพ่ือใหการตัดสินใจถูกตองมากข้ึนอีกดวย
 หลักสูตรนี้จึงออกแบบใหผูเรียนจะไดเรียนรูวิธี
และกระบวนการคิดเพ่ือแกไขปญหาและ
ตัดสินใจอยางเปนระบบ รวมถึงไดศึกษา
เครื่องมือและเทคนิคตาง ๆ ที่จะชวยใหการคิด
และตัดสินใจแตละคร้ังไดผล

PROBLEM SOLVING 
& DECISION MAKING

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ชําระเงินก�อนวันท่ี 16 ธ.ค. 2563 ลด 300 บาท

รุ�นท่ี     11
มอบวุฒิบัตร



หัวข�อการฝ�กอบรม
1. แนวคิดพ้ืนฐานของการคิดอยางมีระบบและเชิงวิเคราะห
2. หลักการแกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ
3. ความสําคัญของการมีปญหาและการตัดสินใจกับแตละปญหาอยางมีระบบ
Activity : กิจกรรมเกมการคิดและแกปญหา
4. กระบวนการและข้ันตอนของการคิดแกไขปญหาอยางเปนระบบ
5. การวิเคราะหปญหา

 ความเขาใจเก่ียวกับสถานการณ
 หลักการกําหนดรูปแบบของปญหา
 หลักการหาตนตอของปญหา

Workshop : การวิเคราะหและกําหนดรูปแบบปญหา
6. แนวทางการตัดสินใจ

 การหาชองทางท่ีเปนไปไดในการตัดสินใจ
 การตัดสินใจเลือกวิธีที่ลงตวัท่ีสุด
 การพิจารณาถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดข้ึน
 แนวทางการปองกันและแกไขปญหา

Workshop : การหาทางเลือกและตัดสินใจ
7. การดําเนินการแกไขปญหา

 การวางแผนปฏิบัติงาน
 การติดตามและประเมินผลการตัดสินใจ

8. สรุปบทเรียนและถาม-ตอบ

หลักสูตรฝกอบรม “การคิดแกปญหาและการตัดสินใจ รุนท่ี 11” (วันท่ี 22 ธ.ค. 2563)
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

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

*ตําแหนง ..................................................................................

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี


