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หลักสู ตร Problem Solving & Decision Making Skill in Action
ทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ โรงแรม Arize ซอยสุ ขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้ อมพงษ์ กทม **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : อาจารย์ สุกจิ ตรี ยุทธวัฒนา

ลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาท
หลักการและเหตุผล
การทางานของพนักงานทุกระดับล้ วนแต่ ต้องมีการแก้ ปัญหาตลอดเวลา แต่ เมื่อต้ องแก้ ปัญหาจริ งๆ เรามักเกิด
อาการกลัวปั ญหา หนีปัญหา เห็นเป็ นเรื่ องยุ่งยาก แก้ ไม่ จบ จนบางครั้ งเลิกแก้ ปัญหาถึงแม้ แก้ ปัญหาได้ แล้ ว ก็ผิดพลาด
ล้ มเหลว แก้ ปัญหาไม่ ตรงจุด ตัดสิ นใจผิดพลาด ทาให้ เกิดความเสี ยหาย เสี ยค่ าใช้ จ่าย และเสี ยเวลา เพราะ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทีแ่ ท้จริงและตัดสินใจได้ อย่ างมีประสิทธิภาพนั้นทาให้ เกิดประสิทธิผล เป็ นทักษะที่
สาคัญประการหนึ่งในการบริ หารงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ ว่าในตาแหน่ งหน้ าทีใ่ ดจะต้ องเผชิญกับปัญหาและ
สภาวการณ์ทจี่ ะต้ องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา หลักสูตรนีม้ ่ งุ เน้ นอยู่บนหลักการ และข้ อมูล การคิด
วิเคราะห์ หาปั ญหาที่ แท้ จริ ง การแก้ ปัญหาและตัดสิ นใจโดยใช้ พืน้ ฐานการจัดระเบียบความคิดให้ เป็ นระบบ
ประยุกต์ ใช้ กับเครื่ องมือต่ างๆให้ เกิดเป็ นทักษะและความชานาญในการแก้ ปัญหาและตัดสิ นใจในทุกสถานการณ์ ได้
สิ่งทีไ่ ด้ รับจากการฝึ กอบรม
1. สามารถคิ ดวิเคราะห์ หาปั ญหาที่ แท้ จริ งและตัดสิ นใจได้ อย่ างเป็ นระบบ
2. สามารถนาเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ ปัญหา ไปประยุกต์ ใช้ ในการปฏิ บัติงานได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. สามารถใช้ เครื่ องมือในการวิเคราะห์ หาสาเหตุของปั ญหาจริ งได้ ถกู ต้ องมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน้ ในการทางาน
และแก้ ปัญหารวมถึงการตัดสิ นใจได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ผล
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หัวข้ อและกิจกรรมการเรี ยนรู้
Module 1 : Thinking Skill in Action
 การคิดอย่ างเป็ นระบบที่จะต่ อยอดไปสู่การแก้ ปัญหาและตัดสิ นใจ
 มิติที่ 1 : Analytical Thinking
 มิติที่ 2 : Logical Thinking
 มิติที่ 3 : Creative Thinking : Workshop
Module 2 : Learning in Action for Problem Solving
 ขัน้ ตอนการแก้ ปัญหาอย่ างเป็ นระบบ (เจาะลึก)
 ระบุสาเหตุของปั ญหา --> Cause
Workshop : Note Diagram
 ความสัมพันธ์ สาเหตุของปั ญหา -->Relation Cause
Workshop : Relation Diagram
 ค้ นหาสาเหตุที่แท้ จริ งของปั ญหา -->Root Cause
Workshop : Why-Why Diagram (5-Whys)
Module 3 : Learning in Action for Decision Making
 พัฒนาทางเลือกการแก้ ปัญหา --> Alternative/Measure
Workshop : Tree Diagram
 ชั่งนา้ หนักทางเลือกที่ดีที่สุดและจัดลาดับทางเลือก
Workshop : 1) Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)
2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ)
 ตรวจวัดความก้ าวหน้ า
-กาหนดจุด PNR (Point of No Return)
-ทางเลือกสารอง (Scenario Alternative)
Module 4 : Learning in Action for Managerial Problem
 การจัดการกับปั ญหาหลายรู ปแบบ
 ปั ญหา : ประจา ,ไม่ สมา่ เสมอ,คาดว่ าจะเกิด,เฉพาะหน้ า และวิกฤติ
***สรุ ปทบทวนบริ บทที่สาคัญของหลักสูตร และการนาไปใช้ จริ ง
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วิธีการและรู ปแบบการฝึ กอบรม
- การบรรยาย =40% , กิจกรรมการเรี ยนรู้ = 60%
- กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู้ (Learning in Action)
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึ กปฏิ บัติร่วมกัน (Workshop)
- สรุ ปทบทวนบริ บทและถามคาถามในแต่ ละ Module ทดสอบความเข้ าใจ
Remark : รบกวนให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมได้ เตรี ยมปัญหาทีเ่ กิดขึ้นจริ งในหน้ างานล่ วงหน้ าก่ อนเข้ า
ฝึ กอบรมเพือ่ จะนามาฝึ กปฏิบัติในกิจกรรมการเรี ยนรู้
ผู้เข้ าฝึ กอบรม
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับของหลายๆหน่ วยงานในองค์ กร
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา :
1 วัน ระหว่ างเวลา 09.00-16.00 น.

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

สารองทีน่ ั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
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(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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