
• พนักงานทุกระดับ
• หัวหนางานทุกระดับ
• บุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจในหลักสูตร
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ระยะเวลา 1 วัน  ( 9.00-16.00 น.) 
• การบรรยาย 70 %
• Workshop 30 %
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• คูมือสําหรับผูเขาอบรม
• วุฒิบัตรสําหรับผูเขาอบรมเต็มเวลา

¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ¨Ðä´ŒÃÑº

ÇÔ·ÂÒ¡Ã
อาจารยพิสิทธิ์ ชูยงค
ผูเช่ียวชาญดาน Productivity improvement ของ 
องคการสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาการคาUNCTAD
และUSAID รวมถึงผูเช่ียวชาญระบบ Lean ในระดับ
นานาชาติ

Line ID: @441wiswx

• เขาใจหลักพ้ืนฐานท่ัวไป Analytical thinking skills for 
problem solving

• เทคนิคในการพัฒนา Analytical thinking 
- 10 ปญหาสาเหตุท่ีพนักงานไมคิดวิเคราะห
- Comfort zone มุมสบายของพนักงานคืออะไร
- เขาใจความหมายและเรยีนรูเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ

ตาง ๆ ของ การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical 
Thinking) ท่ีใชประยุกตในการพัฒนาการทํางานได

- ทฤษฎีคนคิดแบบหมวก 6 สี (Six thinking hats)
• การวิเคราะหเพ่ือหาตนเหตุของปญหาผานการระดมสมองอยางมี

ประสิทธิภาพ ผานเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ
- เทคนิคและหลักการของ Root cause analysis 
- Process Mapping
- Pareto chart การวิเคราะหเพ่ือหา Top 3 problems
- Maki gami matrix
- Fish bone Diagram
- 5w+1H
- Yamazumi analysis
- Why-Why analysis
- Critical to Quality (CTQ)

• เรียนรูกลยุทธและเทคนิคในการปรับปรงุพัฒนาสูการทํางานทรง
ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการทํางานในองคกร

- How-How analysis
- ECRS
- Kaizen check sheet 
- 5W-Why/Why-ECRS
- การออกแบบมาตรการแกไขปองกัน
- Action Plan

หลักสูตร Analytical thinking skills for problem 

solving หรือ ทักษะการคิดวิเคราะหเพื ่อการแกปญหาเปน

หลักสูตรที่แกไขจุดออนและเพิ่มขีดความสามารถ โดยมุงเนน

การเพิ่มขีดความสามารถใหกับผูเขารวมอบรม สามารถแยก

ปญหาออกเปนสวนยอย ๆ วิเคราะห หาตนเหตุของปญหา ที่

นําไปสูการปรับปรุงแกไข

หล ักส ูตรน ี ้ จะสามารถช วยให ผ ู  เ ข  าอบรมมี

กระบวนการปร ับปร ุงเปล ี ่ยนแปลงพ ัฒนาเพ ื ่อให  เก ิด

ประส ิทธ ิภาพสูงส ุด ลดต นทุนการด ําเน ินการ เพ ิ ่มข ีด

ความสามารถเพ่ิมกําไร และสามารถจะขยายธุรกิจได

ADVANCE
ANALYTICAL THINKING
SKILLS FOR PROBLEM SOLVING
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*ราคานี้ไมรวม VAT 7%
คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

ÇÑ¹¾ÄËÑÊº Ṍ·Õ่ 26 ÁÕ¹Ò¤Á 2563
เวลา 9.00 น.-16.00น. โรงแรมโกลเดน ซิตี้ ระยอง

ÃÒ¤Ò 3,300 ºÒ·

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการอบรมโดยจะแจงใหทราบลวงหนากอนการอบรม อยางนอย 7 วัน

Human Management Center
E-Mail : trainingcenter@hmcenter-group.com

www.hmcenter-group.com
097-2825669 ,092-1956199, 089-1666707



ใบสมคัรหลกัสูตรอบรม (E-mail: trainingcenter@hmcenter-group.com)

ขอ้มูลผูเ้ขา้อบรม

1. ช่ือ-สกุล : …………………………………………………………………………..………

ตาํแหน่ง: ……………………………………………………………………………………..……

Email: …………………………………………………………………………………………..……

Tel: ………………………………………………………………………………………………..……

2. ช่ือ-สกุล : ………………………………………………………………………………………

ตาํแหน่ง: ………………………………………………………………………………………..……

Email: …………………………………………………………………………………………..………

Tel: …………………………………………………………………………………………………..……

ขอ้มูลบริษทัสาํหรบัการออกใบกาํกบัภาษี และขอ้มูลผูท่ี้ติดตอ่

ช่ือบริษัท : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ท่ีอยู:่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TAX ID: ……………………………………………………………………………………สาขา: ………………………………………………………………………………………………………………………

บุคคลติดต่อ: …………………………………………………………………………………………………………………………………ตาํแหน่ง……………………………………………………….……

Email: …………………………………………………………………………………………………..… Tel: …………………………………………………………………………………………………………….

3. ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………

ตาํแหน่ง: ……………………………………………………………………………..……………

Email: ………………………………………………………………………………………..………

Tel: ……………………………………………………………………………………………..………

4. ช่ือ-สกุล : …………………………………………………………………………..…………

ตาํแหน่ง: ……………………………………………………………………………..………………

Email: ……………………………………………………………………………………..……………

Tel: …………………………………………………………………………………………….…………

ราคาอบรมน้ี ประกอบไปดว้ย คู่มือ, วุฒิบตัร, อาหารว่าง, อาหารกลางวนั (ราคาตอ่ทา่น)

ราคา (บาท)
VAT 7%

(บาท) 

หกั ณ ท่ีจา่ย 3%

(บาท)

รวมจา่ยสุทธิ

(บาท)

กรณีไม่มีหนงัสือหกั 

ณ ท่ีจา่ย 3 %

3,300 231 99 3,432 3,531

กรณีลกูคา้มีความประสงคจ์ะยกเลิกคอรส์อบรม 
1. กรุณาแจง้ล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัอบรม

2. กรณีแจง้ล่วงหนา้นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัอบรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าอบรมเต็มจาํนวน พรอ้มทั้งจะจดัส่งเอกสารการฝึกอบรม

ไปใหท่้านทางไปรษณีย์

รูปแบบการชาํระเงิน

โอนเขา้บญัชี

บริษัท ฮิวแมน แมเนจเมนท ์เซ็นเตอร ์จาํกดั
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา โฮมโปร ระยอง

เลขท่ีบญัชี 762-0-15930-6 

จา่ยเป็นเช็ค  

สัง่จ่าย ในนามบริษัท ฮิวแมน แมเนจเมนท ์

เซ็นเตอร ์จาํกดั
กรุณาสง่หลกัฐานการชาํระเงินมายงั  
Email: trainingcenter@hmcenter-group.com

ช่ือ-ท่ีอยู ่ในการออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจา่ย 3%

บริษัท ฮิวแมน แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร ์จาํกดั

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0-2155-52003-52-5

(สาํนักงานใหญ่)

ท่ีอยู:่ 5/10 หมู่ 1 ตาํบลเนินพระ อาํเภอเมืองระยอง 

จงัหวดัระยอง 21000

Tel : 038-029865

กรุณานาํหนงัสือหกั ณ ท่ีจา่ย 3% มาในวนัท่ีอบรม เพ่ือ

ขอรบัใบเสร็จรบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี

PRICE

3,300 Baht
ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ·Õ่ 26 ÁÕ¹Ò¤Á 2563

เวลา 9.00 น.-16.00น.

โรงแรมโกลเดน ซิตี้ ระยอง
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