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Problem Solving and Decision Making 
 
 
 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 

                       ประสบการณ์ทํางาน ทีGปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
                     บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี8 ฟร ีจํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
                    - ผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
                และการพฒันาบคุลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล กรุป๊ จํากดั 

 

 

19 ธนัวาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรม โกลดอ์อรค์ดิ กรงุเทพ ถนนสทุธสิาร วภิาวด ีกรงุเทพฯ   

*สถานทีGจัดอบรมอาจเปลีGยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
 
 

บอ่ยครั TงทีGพบว่า การแกปั้ญหา และ การตัดสนิใจเป็นเรืGองทีGสรา้งความยากลําบากใหเ้ราไดไ้ม่นอ้ย ทั Tงในการใช ้
ชวีติประจําวัน การทํางาน และ การทําธรุกจิ แต่การตัดสนิใจในแต่ละครัTงมคีวามหมายต่อชวีติ และ ผลงานอย่างมาก การ
ตัดสนิใจจะตอ้งรวดเร็ว และ มคีวามถกูตอ้งสงู ในทางตรงขา้มหากการตัดสนิใจไรร้ะบบ และ ล่าชา้ ย่อมทําใหโ้อกาสแห่ง
ความสําเร็จลดลงได ้ดังนัTน การแกปั้ญหาและการตัดสนิใจอย่างมชีั Tนเชงิ จงึเป็นสิGงทีGจะตอ้งศกึษาและปฏบัิตอิย่างถูกตอ้ง  
หลักสูตรนีT จงึไดพั้ฒนาขึTนมาเพืGอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูเ้ทคนิคการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจอย่างมชีั Tนเชงิ เป็นระบบ 
ภายในเวลาทีGรวดเร็ว  รวมทั Tงจะไดทํ้ากจิกรรมดา้นการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจทีGประยุกตข์ึTนใหส้มจรงิ เมืGอจบการอบรม 
ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูใ้นเรืGองนีTไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
 
 

1. เพืGอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจอย่างมชีั Tนเชงิ เพืGอสรา้ง
ความสําเร็จใหอ้งคก์ร  

2. เพืGอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีGได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
 

1. แนวคดิเรืGองปัญหา และ การตัดสนิใจ 
2. ตัวอย่าง ปัญหาและการตัดสนิใจในโลกธรุกจิและชวีติประจําวัน 
3. ขั Tนตอนการแกปั้ญหา และ การตัดสนิใจ ภายในเวลาทีGเหมาะสม 
4. การวเิคราะห ์และ การระบปัุญหาอย่างเป็นระบบ 
5. กจิกรรม Workshop:  การวเิคราะหปั์ญหา- ปัญหาและปัญหาทีGไมใ่ชปั่ญหา 
6. เทคนคิและไหวพรบิการแกปั้ญหา 
7. รูปแบบวธิใีนการแกปั้ญหาและ ตัดสนิใจ  

• การระดมสมอง และ ทมี 
• เทคนคิปัญหาและสาเหต ุ

8. กจิกรรม Workshop:  ปัญหาขององคก์ร กับการแกไ้ข 
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9. สรุปคําถามและคําตอบ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากัด 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 19 ธนัวาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 4 ธนัวาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีT 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีG 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีG 014-2-63503-8 

          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืGอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืGอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
3.  หัก ณ ทีGจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
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อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, ทักษะ, จัดซืTอ, ทมีงาน 


