[หลักสูตร PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING)

หลักสู ตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem Solving & Decision Making)
In-house Training
หลักการและเหตุผล:
 ในการทางานบ่อยครัง้ มักเกิดคาถามขึน
้ ว่า “ปั ญหาคืออะไร” และมักไม่ได ้รับคาตอบจากผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่
ึ
้
หรือปั ญหานัน
้ ไม่ได ้รับการแก ้ไขอย่างแท ้จริง ซงเห็นได ้จากการทีป
่ ั ญหาเดิมเกิดขึน
้ ซาอยูเ่ สมอ ยิง่ ไปกว่า
ึ หรือใชอารมณ์
้
นัน
้ คือมีคนจานวนมากมักจะแก ้ปั ญหาจากประสบการณ์และความรู ้สก
ทาให ้การแก ้ไขไม่
ั เจน และไม่สามารถทางานให ้สาเร็จตามเป้ าหมายได ้
มีแนวทางทีช
่ ด
 หลักสูตรนีจ
้ งึ มุง่ เน ้นให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ทราบวิธก
ี ารและขัน
้ ตอนการแก ้ไขปั ญหาอย่างเป็ นรูปธรรมทัง้ 5
้ อ
ิ ใจอย่างเป็ นระบบ เพือ
ขัน
้ ตอน อีกทัง้ ได ้ทดลองฝึ กใชเครื
่ งมือการแก ้ปั ญหาและการตัดสน
่ นาเทคนิค
้
ิ ใจของตน และองค์กรอย่าง
และแนวทางดังกล่าวไปใชในการพั
ฒนาทักษะการแก ้ไขปั ญหาและการตัดสน
ิ ธิผลมากขึน
มีประสท
้
ว ัตถุประสงค์: เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรม
ิ ใจอย่างเป็ น
1. เพือ
่ ให ้ตระหนักถึงความสาคัญของการยอมรับปั ญหาและกระบวนการแก ้ไขปั ญหาและตัดสน
ระบบ
้
ิ ใจอย่างเป็ นระบบ
2. เพือ
่ เรียนรู ้และฝึ กใชงานขั
น
้ ตอนการแก ้ไขปั ญหาและการตัดสน
้ อ
ิ ธิภาพ
3. เพือ
่ เรียนรู ้และฝึ กใชเครื
่ งมือทีน
่ ่าสนใจเพือ
่ แก ้ไขปั ญหาอย่างมีประสท
4. เพือ
่ ได ้แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก ้ไขปั ญหาของตน
ั
ห ัวข้อการอบรม-สมมนา

 สาเหตุและปจั จัยทีท่ าให้การแก้ปญั หาและตัดสินใจไม่งา่ ยอย่างทีค่ ดิ
1. ปญั หาของคน : เรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการกับคน ไม่ให้ปญั หาเกิดปญั หาด้านอารมณ์
2. ปญั หาของงาน : เรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการกับระบบงาน เงือ่ นไข เป้าหมายของงานทีข่ ดั แย้งกัน
1. ในแต่ละฝา่ ยงาน
2. ปญั หาของสถานการณ์ : เรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการกับข่าวลือ สถานการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดปจั จุบนั ทันด่วน
 กระบวนการวิเคราะห์ปญั หาและตัดสินใจ 4 ขัน้ ตอน
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ ด้วยหลักการ E-I-P พร้อมกรณีศกึ ษา
- วิเคราะห์เหตุการณ์ (Event)
- ลาดับความสาคัญ (Importance)
- กระบวนการทีใ่ ช้ (Process)
2. การวิเคราะห์การแก้ปญั หา 5 ขัน้ ตอน พร้อมกรณีศกึ ษา
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- กาหนดปญั หา
- วิเคราะห์ขอ้ มูลของปญั หา
- ค้นหาสาเหตุของปญั หา
- การแก้ปญั หา
- การติดตามผล
3. กระบวนการตัดสินใจ 5 ขัน้ ตอน พร้อมเครือ่ งมือและฝึกจากกรณีศกึ ษา
- กาหนดเป้าหมายและผลลัพธ์
- กาหนดมาตรฐานเปรียบเทียบ
- สารวจทางเลือก
- ประเมินทางเลือก
- การตัดสินใจเลือก
4. กระบวนการวิเคราะห์ปญั หาทีน่ ่ าจะเกิดขึน้ (เชิงป้องกัน) 4 ขัน้ ตอน พร้อมกรณีศกึ ษา
- กาหนดแผนปฏิบตั งิ าน
- ระบุปญั หาและอุปสรรคทีอ่ าจจะเกิดขึน้
- การป้องกันและแผนสารอง
- การทบทวนแผนและซักซ้อม
สรุปหลักการและแนวทางการแก้ปญั หาและตัดสินใจ
แถมด้วยเทคนิคการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลในการทางานร่วมกัน
สุดยอดหลักการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)
เกมหรือกรณีศกึ ษา : ทีอ่ อกแบบไว้แล้วหรือออกแบบตามความต้องการของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม

วิทยากร
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
วิธีการฝึ กอบรม บรรยายสลับกับการฝึ กปฏิบตั ิ สรุปเทคนิ ควิธีการที่ใช้ได้จริง
ระยะเวลาฝึ กอบรม 1 วัน
จานวนผูเ้ ข้าอบรม
ไม่เกิน 30
ท่าน/กลุ่ม
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ค่าอบรม

ั มนาภายในองค์กร (ภายในเขตกรุงเทพฯ)
ค่าอบรม-สม
(รวมค่าวิทยากร , ค่าเอกสารบรรยาย)
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ั
ค่าสมมนา
1 ว ัน

33,000

2,310

(990)

ราคาสุทธิ
34,320

บรรยายไทย
หมายเหตุ
ั
่ ยวิทยากร
ค่าสมมนานี
ไ้ ม่รวม ค่าเดินทาง และค่าทีพ
่ ักสาหร ับวิทยากรและผูช
้ ว
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
่
ื
ี
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอบัญช หจก.โปรเฟสชน
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
1. ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชนั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชนั่ (Professional Training Solution
Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
3. หัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
่
ั
หจก.โปรเฟสชนแนล เทรนนิง่ โซลูขน
ั่
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com
กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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Form Register

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

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________

หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้น
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