
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400         
โทร: 0-2615-4499,0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

หลกัสตูร Problem Solving and Decision Making 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จํากดั 

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดับงานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงานมากกวา่ 25 ปี 

 

28 พฤศจกิายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
   

*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

   

หลกัการและเหตผุล 
 บอ่ยครัVงทีRพบวา่ การแกปั้ญหา และ การตัดสนิใจเป็นเรืRองทีRสรา้งความยากลําบากใหเ้ราไดไ้มน่อ้ย ทัVงใน
การใชช้วีติประจําวนั การทํางาน และ การทําธรุกจิ แตก่ารตัดสนิใจในแตล่ะครัVงมคีวามหมายตอ่ชวีติ และ ผลงาน
อยา่งมาก การตัดสนิใจจะตอ้งรวดเร็ว และ มคีวามถูกตอ้งสงู ในทางตรงขา้มหากการตัดสนิใจไรร้ะบบ และ ลา่ชา้ 
ยอ่มทําใหโ้อกาสแหง่ความสาํเร็จลดลงได ้ดังนัVน การแกปั้ญหาและการตัดสนิใจอยา่งมชีั Vนเชงิ จงึเป็นสิRงทีRจะตอ้ง
ศกึษาและปฏบิัตอิยา่งถกูตอ้ง  หลักสตูรนีV จงึไดพั้ฒนาขึVนมาเพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจอย่างมชีั Vนเชงิ เป็นระบบ ภายในเวลาทีRรวดเร็ว  รวมทัVงจะไดทํ้ากจิกรรมดา้นการแกปั้ญหาและการ
ตัดสนิใจทีRประยกุตข์ ึVนใหส้มจรงิ เมืRอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูใ้นเรืRองนีVได ้
ดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจอยา่งมชีั Vนเชงิ 
เพืRอสรา้งความสาํเร็จใหอ้งคก์ร  

2. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีRได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. แนวคดิเรืRองปัญหา และ การตัดสนิใจ 
2. ตัวอยา่ง ปัญหาและการตัดสนิใจในโลกธรุกจิและชวีติประจําวนั 
3. ขั Vนตอนการแกปั้ญหา และ การตัดสนิใจ ภายในเวลาทีRเหมาะสม 
4. การวเิคราะห ์และ การระบปัุญหาอยา่งเป็นระบบ 
5. กจิกรรม Workshop:  การวเิคราะหปั์ญหา- ปัญหาและปัญหาทีRไมใ่ชปั่ญหา 
6. เทคนคิและไหวพรบิการแกปั้ญหา 
7. รปูแบบวธิใีนการแกปั้ญหาและ ตัดสนิใจ  

• การระดมสมอง และ ทมี 
• เทคนคิปัญหาและสาเหต ุ

8. กจิกรรม Workshop:  ปัญหาขององคก์ร กับการแกไ้ข 
9. สรปุคําถามและคําตอบ 

 
 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 
                                                            
 
 
 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400         
โทร: 0-2615-4499,0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 30 พฤศจกิายน 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�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 15 พฤศจกิายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิทของทา่น และชืRอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
3.  หัก ณ ทีRจ่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีR 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทกัษะเฉพาะทาง, Problem Solving and Decision Making 


