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หลักสู ตร เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจที่ใช่ ให้ กลายเป็ นเรื่ องง่ าย
(Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุ ขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ

** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง**

หรือเลือกอบรมเป็ นแบบ Online ผ่ าน Program Zoom ได้
วิทยากร : อาจารย์สุกจิ ตรียุทธวัฒนา

สมัคร 3 เข้ าฟรี + 1 ท่ านทันที !!!
หลักการและเหตุผล
การทางานของพนักงานทุกระดับล้วนแต่ตอ้ งมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา แต่เมื่อต้องแก้ปัญหาจริ งๆ เรามัก
เกิดอาการกลัวปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก แก้ไม่จบ จนบางครั้งเลิกแก้ปัญหาถึงแม้แก้ปัญหาได้แล้ว ก็
ผิดพลาด ล้มเหลว แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ตัดสิ นใจผิดพลาด ทาให้เกิดความเสี ยหาย เสี ยค่าใช้จ่าย และเสี ยเวลา เพราะ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาที่แท้ จริงและตัดสินใจได้อย่ างมีประสิทธิภาพนั้นทาให้ เกิดประสิ ทธิผล เป็ นทักษะที่
สาคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในตาแหน่ งหน้ าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและ
สภาวการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา หลักสู ตรนี้มุ่งเน้นอยูบ่ นหลักการ และข้อมูล การคิด
วิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริ ง การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจโดยใช้พ้นื ฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็ นระบบ
ประยุกต์ใช้กบั เครื่ องมือต่างๆให้เกิดเป็ นทักษะและความชานาญในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจในทุกสถานการณ์ได้
สิ่งที่ได้รับจากการฝึ กอบรม
1. สามารถคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริ งและตัดสิ นใจได้อย่างเป็ นระบบ
2. สามารถนาเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. สามารถใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาจริ งได้ถูกต้องมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นในการทางาน
และแก้ปัญหารวมถึงการตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิผล
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ระยะเวลาการฝึ กอบรม : 1 วัน (09.00-16.00 น.)
หัวข้อการฝึ กอบรม
Module 1 : Thinking Skill in action
• กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ ปัญหาและตัดสินใจ
• มิติที่ 1 : Analytical Thinking
• มิติที่ 2 : Logical Thinking
• มิติที่ 3 : Creative Thinking
Module 2 : Learning in action for Problem Solving
• ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ (เจาะลึก)
• ระบุสาเหตุที่เป็ นไปได้ ของปัญหา --> Identify Cause
Workshop : Cause and Effect Diagram
• ความสั มพันธ์ สาเหตุของปัญหา -->Relation Cause
Workshop : Cause Relation Diagram
• ค้นหาสาเหตุที่แท้ จริงของปัญหา -->Root Cause
Workshop : Why-Why Diagram (5-Whys)
Module 3 : Learning in action for Decision Making
• พัฒนาทางเลือกการแก้ปัญหา --> Alternative/Measure
Workshop : Tree Diagram
• ชั่งน้าหนักทางเลือกทีด่ ีที่สุดและจัดลาดับทางเลือก
Workshop : 1) Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)
2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ)
• ตรวจวัดความก้าวหน้ า
-กาหนดจุด PNR (Point of No Return)
-ทางเลือกสารอง (Scenario Alternative)
Module 4 : Learning in action for Managerial Problem
• การจัดการกับปัญหาหลายรู ปแบบ
• ปัญหา : ประจา ,ไม่ สม่าเสมอ,คาดว่าจะเกิด,เฉพาะหน้ า และวิกฤติ
***สรุปทบทวนบริบทที่สาคัญของหลักสู ตร และการนาไปใช้ จริง
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รู ปแบบการฝึ กอบรม
- Virtual Class Online Training by Conference Meeting Application
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่ วมกัน
- สรุ ปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ
Remark : รบกวนให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมได้ เตรียมปัญหาที่เกิดขึน้ จริงในหน้ างานล่ วงหน้ าก่ อนเข้ า
ฝึ กอบรมเพื่อจะนามาฝึ กปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เข้าฝึ กอบรม
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของหลายๆหน่วยงานในองค์กร

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่ านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน

11,700

819

351

12,168

ค่าใช้จ่ายในการอบรมรูปแบบ Online by Zoom
จะทาการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม 2-3 วัน พร้อมรับใบรับรองวุฒิบตั รทางไปรษณีย์

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

2,500

175

75

2,600

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน

7,500

525

225

7,800

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
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สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com ,
jiw473@gmail.com www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
รายละเอียดการชาระเงิน
การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 206-237-174-0
กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan หรือถ่ายรูป สลิป Pay in มาที่ Line : hrdzenter
หรือ mail : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com
กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด ) เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 (สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บ
ค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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