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ณ โรงแรมอมารบูีเลอวารด์ สุขุมวิท 5

หลกัสูตร Problem Solving and Decision Making

หลกัการและเหตผุล

         บอ่ยครัง้ทีพ่บวา่ การแกปั้ญหา และ การตดัสนิใจเป็นเรือ่งทีส่รา้งความยากลําบากใหเ้ราไดไ้มน่อ้ย ทัง้ในการใชช้วีติประจําวนั 
การทํางาน และ การทําธรุกจิ แตก่ารตดัสนิใจในแตล่ะครัง้มคีวามหมายตอ่ชวีติ และ

ผลงานอยา่งมาก การตดัสนิใจจะตอ้งรวดเร็ว และ มคีวามถกูตอ้งสงู ในทางตรงขา้มหากการตดัสนิใจไรร้ะบบ และลา่ชา้ ยอ่มทําให ้
โอกาสแหง่ความสําเร็จลดลงได ้ดงันัน้ การแกปั้ญหาและการตดัสนิใจอยา่งมชีัน้เชงิ

จงึเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งศกึษาและปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้ง

         หลกัสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการแกปั้ญหาและการตดัสนิใจอยา่งมชีัน้เชงิ เป็นระบบ
ภายในเวลาทีร่วดเร็ว รวมทัง้จะไดทํ้ากจิกรรมดา้นการแกปั้ญหาและการตดัสนิใจทีป่ระยกุตข์ ึน้ใหส้มจรงิ เมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้
สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูใ้นเรือ่งนีไ้ดด้ว้ยตนเอง

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลกัการและเทคนคิดา้นการแกปั้ญหาและการตดัสนิใจอยา่งมชีัน้เชงิเพือ่สรา้งความสําเร็จให ้
องคก์ร

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: เวลา 09:00-16:00 น.

 1. แนวคดิเรือ่งปัญหา และ การตดัสนิใจ

 2. ตวัอยา่ง ปัญหาและการตดัสนิใจในโลกธรุกจิและชวีติประจําวนั

 3. ขัน้ตอนการแกปั้ญหา และ การตดัสนิใจ ภายในเวลาทีเ่หมาะสม

 4. การวเิคราะห ์และ การระบปัุญหาอยา่งเป็นระบบ

 5. กจิกรรม Workshop: การวเิคราะหปั์ญหา- ปัญหาและปัญหาทีไ่มใ่ชปั่ญหา

 6. เทคนคิและไหวพรบิการแกปั้ญหา

 7. รปูแบบวธิใีนการแกปั้ญหาและ ตดัสนิใจ

 • การระดมสมอง และ ทมี

 • เทคนคิปัญหาและสาเหตุ

 8. กจิกรรม Workshop: ปัญหาขององคก์ร กบัการแกไ้ข

 9. สรปุคําถามและคําตอบ

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร

 •อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จาก
สหรัฐอเมรกิา

 •Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน)

 •ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากดั จากเยอรมนี

 •ประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร Problem Solving and Decision Making

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่

ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2562 เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)


