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มอบวุฒิบัตร

ส�ำหรับท่านที่เปิดกล้อง
ตลอดการอบรม

การคิด
แก้ปัญหาและ

การตัดสินใจ
PROBLEM SOLVING
& DECISION MAKING

� ทักษะในการคิดเพือ่ แก้ปญ
ั หาและตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบเป็นสิ่งส�ำคัญมากในการท�ำงานที่ต้องรวดเร็ว
แม่นย�ำ และเต็มไปด้วยข้อมูลอย่างในปัจจุบันนี้
� นอกจากนี้คนท�ำงานยังควรต้องเรียนรู้เทคนิคและ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์เพื่อให้การ
ตัดสินใจถูกต้องมากขึ้นอีกด้วย
� หลักสูตรนี้จึงออกแบบให้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีและ
กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบ รวมถึงได้ศึกษาเครื่องมือและเทคนิค
ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การคิดและตัดสินใจแต่ละครั้ง
ได้ผล
วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00-16.30 น. (เปิด Login 08.00 น.)

เรียน
ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม

วิทยากร

อาจารย์สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
ประวัติการศึกษา
� ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
� M.I.M (Master in Marketing) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงาน
� 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.
ปัจจุบัน
� อาจารย์ภาควิชา Masters of Entrepreneurship/
College of Management มหาวิทยาลัยมหิดล
� วิทยากรให้กับทั้งองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรเอกชน

โปรโมชัน่ พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
อัตราค่าอบรมท่านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาช�ำระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 26 พ.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

หัวข้อการฝึกอบรม

1. แนวคิดพื้นฐานของการคิดอย่างมีระบบและเชิงวิเคราะห์
2. หลักการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
3. ความส�ำคัญของการมีปัญหาและการตัดสินใจกับแต่ละปัญหาอย่างมีระบบ
Activity : กิจกรรมเกมการคิดและแก้ปัญหา
4. กระบวนการและขั้นตอนของการคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
5. การวิเคราะห์ปัญหา
yyความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
yyหลักการก�ำหนดรูปแบบของปัญหา
yyหลักการหาต้นตอของปัญหา
Workshop : การวิเคราะห์และก�ำหนดรูปแบบปัญหา
6. แนวทางการตัดสินใจ
yyการหาช่องทางที่เป็นไปได้ในการตัดสินใจ
yyการตัดสินใจเลือกวิธีที่ลงตัวที่สุด
yyการพิจารณาถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น
yyแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
Workshop : การหาทางเลือกและตัดสินใจ
7. การด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
yyการวางแผนปฏิบัติงาน
yyการติดตามและประเมินผลการตัดสินใจ
8. สรุปบทเรียนและถาม-ตอบ
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 17” (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
1.  *ชื่อ-นามสกุล.............................................................................

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

*ต�ำแหน่ง...................................................................................

*ต�ำแหน่ง...................................................................................

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

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�ำหรับออกใบก�ำกับภาษี
บริษัท................................................................................. เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี.............................................สาขา.................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................. โทรศัพท์ ............................................. ต่อ.................. โทรสาร....................................
ผู้ติดต่อ..................................................................... E-mail........................................................................มือถือ.......................................
กรุณาช�ำระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรือ HR Center Co., Ltd.
� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�ำระที่ธนาคาร หรือช�ำระเพิ่มที่หน้างาน
� เมื่อช�ำระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�ำเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  
� เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์ งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจ�ำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชิกหรื อส�ำรองที่น่ ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่ าฝึ กอบรมรวมเอกสารแล้ ว (ราคาต่ อ 1 ท่ าน)

