Course:

Problem Solving and Decision Making
การคิ ดเชิ งวิ เคราะห์และการตัดสินใจ
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
คนเราต้ องคิดอยู่ตลอดเวลา เพราะเราต้ องอาศัยความคิดเพื่อการตัดสินใจที่จะทาหรื อไม่ทากิจกรรมใดๆ ในชีวิต ความรู้
ประสบการณ์ ความเชื่ อ และสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน ทาให้ คนเรามีความคิดที่แตกต่างกันและเป็ นสาเหตุทาให้ ตดั สินใจ
แตกต่างกันไปด้ วย การคิดอย่างไม่มีรูปแบบและไม่รอบคอบอาจทาให้ เราตัดสินใจผิดพลาดได้ ตรงกันข้ ามการคิดอย่างเป็ นระบบจะ
ช่วยให้ เรามีความคิดอย่างเป็ นรูปแบบที่ถกู ต้ องยิ่งขึ ้น ซึ่งจะสามารถทาให้ เราตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจที่ถกู นามาใช้ อย่างแพร่ หลายในองค์กรทัว่ โลก และ
ช่วยส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม ทาความเข้ าใจสถานการณ์ ปัญหา พร้ อมทังหาสาเหตุ
้
ที่เป็ นต้ นตอ พร้ อมทังแนวทางในการตั
้
ดสินใจ
เพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ
วัตถุประสงค์ :
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถลาดับความสาคัญของประเด็นปั ญหาในงานปั จจุบนั เพื่อนาไปสูก่ ารแก้ ไข
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถปรับปรุงเทคนิควิธีการคิดและการวิเคราะห์ปัญหาให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถถามคาถามเพื่อเก็บข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถพิจารณาทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบ และเพื่อสร้ างความร่วมมือในการตัดสินใจร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ:
 ความชัดเจนจากการวิเคราะห์ปัญหา พร้ อมทังแนวทางจั
้
ดการอย่างเหมาะสม
 ช่วยแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ และแนวทางเพื่อยืนยันสาเหตุทแี่ ท้ จริ ง
 แนวทางที่ทกุ ฝ่ ายยอมรับในการตัดสินใจ
หัวข้ อการบรรยาย:
การคิดอย่างเป็ นระบบ (System Thinking) เพื่อใช้ ในการทางานในประเด็นต่างๆ เช่น
 การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)
 แนวความคิดอย่างเป็ นระบบเพื่อใช้ ในการตัดสินใจ
 การตังวั
้ ตถุประสงค์ของการตัดสินใจ
 การสรรหาทางเลือก
 การป้องกันความเสีย่ งจากการตัดสินใจ
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เหมาะสาหรับ:
 พนักงาน หัวหน้ างาน ผู้จดั การ หรื อผู้บริ หาร ที่รับผิดชอบงานในการแก้ ปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุ นาเสนอแนวทางแก้ ไ ขหรื อ
จัดการอย่างเป็ นระบบ ไม่วา่ จะเป็ นด้ านการขาย การตลาด การจัดส่ง การผลิต ความปลอดภัย คุณภาพ ซ่อมบารุง การพัฒนา
และปรับปรุงผลการดาเนินงาน
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
Education:
 Master of Business Administration (MBA, Finance), Thammasat University, Bangkok, Thailand
 Bachelor of Engineering (Tool and Materials Engineering), King Mongkut’s University of
Technology Thonburi, Bangkok, Thailand
Training & Awards:
 Strategy Formulation and Implementation Leadership Development Institute, Kepner-Tregoe,
Thailand
 Managing People for Results Leadership Development Institute, Kepner-Tregoe, Thailand
 Incident Mapping Leadership Development Institute, Kepner-Tregoe, Thailand
 Problem Solving and Decision Making Leadership Development Institute, Kepner-Tregoe,
Singapore
 Project Management Leadership Development Institute, Kepner-Tregoe, Singapore
 Management & Leadership, MICHELIN, Bangkok
 Negotiation Skill , MICHELIN, Bangkok
 Safety Supervisor, Hygiene & Safety Organization, Thailand
Working Experiences:
 Consultant, Kepner Tregoe Thailand, LLC, Bangkok
 Quality Obtention Manager, Siamtyres Phrapradaeng Co., Ltd.
 Process Engineer (Gravity Die Casting), Thai Engineering Products Co., Ltd.

วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้ าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่ า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 7,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
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ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย

แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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