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หลกัสูตร เทคนิคการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 
       (Problem Solving & Decision Making) 

In-house Training 
 

หลักการและเหตุผล: 

 ในการท างานบอ่ยครัง้มักเกดิค าถามขึน้วา่ “ปัญหาคอือะไร” และมักไมไ่ดรั้บค าตอบจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืปัญหานัน้ไมไ่ดรั้บการแกไ้ขอยา่งแทจ้รงิ ซึง่เห็นไดจ้ากการทีปั่ญหาเดมิเกดิขึน้ซ ้าอยูเ่สมอ ยิง่ไปกวา่
นัน้คอืมคีนจ านวนมากมักจะแกปั้ญหาจากประสบการณ์และความรูส้กึ หรอืใชอ้ารมณ์  ท าใหก้ารแกไ้ขไม่
มแีนวทางทีช่ดัเจน และไมส่ามารถท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายได ้

 หลักสตูรนีจ้งึมุง่เนน้ใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบวธิกีารและขัน้ตอนการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นรปูธรรมทัง้ 5 
ขัน้ตอน อกีทัง้ไดท้ดลองฝึกใชเ้ครือ่งมอืการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจอยา่งเป็นระบบ เพือ่น าเทคนคิ 
และแนวทางดังกลา่วไปใชใ้นการพัฒนาทักษะการแกไ้ขปัญหาและการตัดสนิใจของตน และองคก์รอยา่ง
มปีระสทิธผิลมากขึน้  

 
 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม 
 

1. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคัญของการยอมรับปัญหาและกระบวนการแกไ้ขปัญหาและตัดสนิใจอยา่งเป็น
ระบบ  

2. เพือ่เรยีนรูแ้ละฝึกใชง้านขัน้ตอนการแกไ้ขปัญหาและการตัดสนิใจอยา่งเป็นระบบ  
3. เพือ่เรยีนรูแ้ละฝึกใชเ้ครือ่งมอืทีน่่าสนใจเพือ่แกไ้ขปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
4. เพือ่ไดแ้นวทางในการพัฒนาทักษะการแกไ้ขปัญหาของตน  

 
หวัขอ้การอบรม-สมัมนา 

 สาเหตุและปจัจยัทีท่ าใหก้ารแกป้ญัหาและตดัสนิใจไม่งา่ยอยา่งทีค่ดิ 
1. ปญัหาของคน : เรยีนรูว้ธิกีารจดัการกบัคน ไมใ่หป้ญัหาเกดิปญัหาดา้นอารมณ์ 
2. ปญัหาของงาน : เรยีนรูว้ธิกีารจดัการกบัระบบงาน เงือ่นไข เป้าหมายของงานทีข่ดัแยง้กนั 

1. ในแต่ละฝา่ยงาน  
2. ปญัหาของสถานการณ์ : เรยีนรูว้ธิกีารจดัการกบัข่าวลอื สถานการณ์ทีไ่มค่าดคดิปจัจบุนัทนัด่วน 

 กระบวนการวเิคราะหป์ญัหาและตดัสนิใจ 4 ขัน้ตอน 
1. การวเิคราะหส์ถานการณ์ ดว้ยหลกัการ E-I-P พรอ้มกรณศีกึษา 
 - วเิคราะหเ์หตุการณ์ (Event) 
 - ล าดบัความส าคญั (Importance) 
 - กระบวนการทีใ่ช ้(Process) 
2. การวเิคราะหก์ารแก้ปญัหา 5 ขัน้ตอน พรอ้มกรณศีกึษา  
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 - ก าหนดปญัหา  
 - วเิคราะหข์อ้มลูของปญัหา  
 - คน้หาสาเหตุของปญัหา  
 - การแก้ปญัหา 
 - การตดิตามผล 
3. กระบวนการตดัสนิใจ 5 ขัน้ตอน พรอ้มเครือ่งมอืและฝึกจากกรณศีกึษา 
 - ก าหนดเป้าหมายและผลลพัธ ์
 - ก าหนดมาตรฐานเปรยีบเทยีบ 
 - ส ารวจทางเลอืก 
 - ประเมนิทางเลอืก 
 - การตดัสนิใจเลอืก 
4. กระบวนการวเิคราะหป์ญัหาทีน่่าจะเกดิขึน้ (เชงิป้องกนั) 4 ขัน้ตอน พรอ้มกรณศีกึษา 
 - ก าหนดแผนปฏบิตังิาน 
 - ระบุปญัหาและอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 - การป้องกนัและแผนส ารอง 
 - การทบทวนแผนและซกัซอ้ม 

 สรปุหลกัการและแนวทางการแกป้ญัหาและตดัสนิใจ 
 แถมดว้ยเทคนิคการจดัการความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในการท างานรว่มกนั 
 สุดยอดหลกัการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) 
 เกมหรอืกรณศีกึษา : ทีอ่อกแบบไวแ้ลว้หรอืออกแบบตามความตอ้งการของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 

วิทยากร อาจารยพ์รเทพ ฉนัทนาวี 
วิธีการฝึกอบรม บรรยายสลบักบัการฝึกปฏิบติั สรุปเทคนิควิธีการท่ีใชไ้ดจ้ริง 
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วนั 
จ านวนผูเ้ขา้อบรม ไมเ่กิน  30 ท่าน/กลุ่ม 

  



 [หลักสตูร PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING) 

 

Professional Training Solution  /www.ptstraining.co.th  02-1753330 3 

 

 
 

 คา่อบรม-สมัมนาภายในองคก์ร (ภายในเขตกรงุเทพฯ) 
                          (รวมคา่วทิยากร , คา่เอกสารบรรยาย) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา 1 วนั 33,000 2,310 (990) 34,320 

      บรรยายไทย 
หมายเหต ุ
คา่สมัมนานีไ้มร่วม  คา่เดนิทาง และคา่ทีพ่กัส าหรบัวทิยากรและผูช้ว่ยวทิยากร 
 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1. ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
 

3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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Form Register 

Problem Solving & Decision Making 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 
 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้น 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

