Outline Hipo

Problem Solving and Decision Making
วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
R วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใR คร ๆ ต ้องถามถึงทังV วงการมากกว่า 25 ปี

10 มีนาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
R ัดอบรมอาจเปลีย
R นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
บ่อยครังV ทีพ
R บว่า การแก ้ปั ญหา และ การตัดสินใจเป็ นเรือ
R งทีส
R ร ้างความยากลํ าบากให ้เราได ้ไม่น ้อย ทังV ในการ
ิ ใจในแต่ล ะครั งV มีค วามหมายต่อ ชวี ต
ใชช้ วี ต
ิ ประจํ าวัน การทํางาน และ การทําธุรกิจ แต่การตัดสน
ิ และ ผลงานอย่าง
ิ
ิ
มาก การตัดสนใจจะต ้องรวดเร็ ว และ มีความถูกต ้องสูง ในทางตรงข ้ามหากการตัดสนใจไร ้ระบบ และ ล่าชา้ ย่อมทํา
ิ ใจอย่างมีชัน
V เชงิ จึงเป็ นสงิR ทีจ
ึ ษาและ
ให ้โอกาสแห่งความสําเร็จลดลงได ้ ดังนั น
V การแก ้ปั ญหาและการตัดสน
R ะต ้องศก
ปฏิบต
ั อ
ิ ย่างถูกต ้อง
ิ ใจอย่างมีชน
ั V เชงิ
หลักสูตรนีV จึงได ้พัฒนาขึน
V มาเพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้เทคนิคการแก ้ปั ญหาและการตัดสน
ิ ใจทีป
เป็ นระบบ ภายในเวลาทีรR วดเร็ ว รวมทังV จะได ้ทํากิจกรรมด ้านการแก ้ปั ญหาและการตั ดสน
R ระยุกต์ขน
ึV ให ้สมจริง
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ในเรือ
เมือ
R จบการอบรม ผู ้เข ้าสม
R งนีไV ด ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
ิ ใจอย่างมีชน
ั V เชงิ เพือ
1. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคด ้านการแก ้ปั ญหาและการตัดสน
R
สร ้างความสาํ เร็ จให ้องค์กร
2. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไR ด ้ ไปใช ้ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
ิ ใจ
1. แนวคิดเรือ
R งปั ญหา และ การตัดสน
ิ ใจในโลกธุรกิจและชวี ต
2. ตัวอย่าง ปั ญหาและการตัดสน
ิ ประจําวัน
ิ ใจ ภายในเวลาทีเR หมาะสม
3. ขัน
V ตอนการแก ้ปั ญหา และ การตัดสน
4. การวิเคราะห์ และ การระบุปัญหาอย่างเป็ นระบบ
่ ั ญหา
5. กิจกรรม Workshop: การวิเคราะห์ปัญหา- ปั ญหาและปั ญหาทีไR ม่ใชป
6. เทคนิคและไหวพริบการแก ้ปั ญหา
7. รูปแบบวิธใี นการแก ้ปั ญหาและ ตัดสินใจ
• การระดมสมอง และ ทีม
• เทคนิคปั ญหาและสาเหตุ
8. กิจกรรม Workshop: ปั ญหาขององค์กร กับการแก ้ไข
9. สรุปคําถามและคําตอบ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4499,0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

Outline Hipo

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
273.00
259.00

10 มีนาคม 2563

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
25 กุมภาพ ันธ์ 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ค่าส ัมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีV
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีR 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีR 014-2-63503-8
R บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีR 0-2615-4479
ืR บริษัท เบอร์ตด
R หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังR จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
R า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไR ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ความคิด, เทคนิคการแก ้ปั ญหา, Problem, Solving ,Decision Making ,การแก ้ไขปั ญหา,การตัดสินใจ,ปั ญหาเฉพาะหน ้า
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4499,0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

