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วนัท่ีจดัอบรม  :  วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 
เวลา   09.00-16.00 น. Online Training 

หลกัการและเหตผุล : 
โลกแหง่การแขง่ขนัในทางธุรกจิ มสีถานการณ์ต่าง ๆ มากมายทีต่อ้งเผชญิ ไมว่่าจะเป็น 
1. “สถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหา” 
2. “สถานการณ์ทีต่อ้งตดัสนิใจ” 
จงึเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ต่อการแกไ้ขปญัหา และตดัสนิใจในแต่ละสถานการณ์ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีต่อ้งการ เพราะวา่

สถานการณ์แต่ละสถานการณ์นัน้มคีวามแตกต่างกนัไป เราไม่สามารถน าวธิกีารใดทีใ่ชไ้ดผ้ลกบัสถานการณ์หนึ่งไปใชก้บัอกี
สถานการณ์ทีต่่างกนัไปได ้ ดงันัน้การฝึกฝนพฒันาทกัษะการคดิอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) จงึจะช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจใน
สถานการณ์อย่างถ่องแท ้ เพื่อทีจ่ะสามารถแกไ้ขปญัหาไดต้รงจุดอย่างเป็นระบบ และสามารถตดัสนิใจเลอืกไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
โดยค านึงผลกระทบทีต่ามมา 

 

วตัถปุระสงค ์: 
1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้เขา้ใจทกัษะการท างานทีจ่ าเป็นในโลกอนาคต และทศันคตใินการเป็นนกัแกป้ญัหา 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้เขา้ใจ และฝึกฝนทกัษะการคดิอย่างเป็นระบบ และการประยุกตใ์ชท้กัษะการคดิอย่างเป็นระบบใน

การแกป้ญัหา  
3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้และเขา้ใจหลกัการพืน้ฐานในการแกป้ญัหา 3G และ 2G 
4. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้เขา้ใจ และฝึกฝนเทคนิคการแกป้ญัหาอย่างเป็นขัน้ตอนดว้ย DMAIC 
5. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้เขา้ใจ และฝึกฝนการตดัสนิใจโดยใช ้Criteria Rating 

 

เน้ือหาการฝึกอบรม :  
1. ประเภทของคนในการเผชญิหน้ากบัปญัหา 
2. ทกัษะทีจ่ าเป็นในการท างานในศตวรรษที ่21 
3. พืน้ฐานความคดิเชงิระบบในการแกป้ญัหา 
4. ประเภทของปญัหา 

 การแกป้ญัหาดว้ย Systems Analysis 
 การแกป้ญัหาดว้ย Systems Design 

5. หลกัการพืน้ฐานในการแกป้ญัหา 3G และ 2G 
6. 5 ขัน้ตอนในการแกป้ญัหา 

 1. Define (การระบุปญัหา) 
 การระบุปญัหาดว้ย Pareto Diagram 
 การระบุปญัหาจากมุมมองลกูคา้ 
 การจดักลุ่มปญัหาดว้ย Affinity Diagram 
 การระบุหวัขอ้ปญัหาใหช้ดัเจน 

หลกัสตูร : Systems Problem Solving and Decision Making 
; 
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 2. Measure (การส ารวจสภาพปจัจุบนั) 
 SIPOC 
 Flow Process Chart 

 3. Analyze (การวเิคราะหป์ญัหา) 
 กรอบคดิในการวเิคราะหห์าปจัจยัทีเ่กดิปญัหา 
 เทคนิควเิคราะหป์ญัหา IS-IS NOT 
 เทคนิควเิคราะหป์ญัหา Why-Why 

 4. Improve (การด าเนินการปรบัปรุง) 
 การตัง้ค าถามดว้ย “5W1H” 
 ECRS 
 แนวคดิหาโครงการปรบัปรุงดว้ย Systems Design 

 5. Control (การควบคุม และจดัท าใหเ้ป็นมาตรฐาน) 
7. การตดัสนิใจดว้ย Criteria Rating 

 

กลุ่มเป้าหมาย : พนกังานกลุ่มเป้าหมาย จ านวนไมเ่กนิ 30 คนต่อรุน่ 
 

วิธีการฝึกอบรม :  .ในรปูแบบ Online Application Zoom 
การเรยีนรูแ้บบผสมผสานระหว่าง 
1. Lecture การบรรยายเพื่ออธบิาย และสรปุเนื้อหาทีเ่ป็นประเดน็ส าคญั 
2. Workshop เพื่อใหผู้เ้รยีนเชื่อมโยงสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปสู่การปฏบิตัจิรงิ 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วนั (09:00-16:00) 
 

วิทยากร : อาจารยบ์ุญเลศิ คณาธนสาร 
 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 
                               (รวมคา่เอกสาร คา่วทืยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา 1 ทา่น 2,500 175 75 2,600 

    สมคัร 2 ทา่นๆละ 2,300 161 (69) 2,392 

ทกุหลกัสตูรมอบวฒุบิตัร 
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 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
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กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330 , 086-6183752  
 
www.ptstraining.in.th 
Email:  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่  
เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 
Systems Problem Solving and Decision Making 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

   
บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID________________________________________ 
  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: _____________________________________________________________________ 
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เวลา หวัข้อการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม 
09:00 – 10:30 - ทกัษะการท างานทีจ่ าเป็นในโลกอนาคต 

- ทศันคตใินการเป็นนกัแกป้ญัหา 
- ทกัษะการจดัล าดบัความส าคญัในการจดัการกบัปญัหา 
- พืน้ฐานความคดิเชงิระบบในการแกป้ญัหา 

บรรยาย 
Workshop 

 

10:30 – 10:45 Break  
10:45 – 12:00 - การประยุกตใ์ชค้วามคดิเชงิระบบในการแกป้ญัหา 

- ประเภทของปญัหา 
- หลกัการพืน้ฐานในการแกป้ญัหา 3G และ 2G 
- 5 ขัน้ตอนในการแกป้ญัหา 

 1. Define (การระบุปญัหา) 
- การระบุปญัหาดว้ย Pareto Diagram 
- การระบุปญัหาจากมุมมองลกูคา้ 
- การจดักลุ่มปญัหาดว้ย Affinity Diagram 
- การระบุหวัขอ้ปญัหาใหช้ดัเจน 

บรรยาย 
Workshop 

12:00 – 13:00 Lunch Break  
13:00 – 14:30  2. Measure (การส ารวจสภาพปัจจบุนั) 

- SIPOC 
- Flow Process Chart 

 3. Analyze (การวิเคราะห์ปัญหา) 
- กรอบคิดในการวิเคราะห์หาปัจจยัที่เกิดปัญหา 
- เทคนิควิเคราะห์ปัญหา IS-IS NOT 
- เทคนิควิเคราะห์ปัญหา Why-Why 

บรรยาย 
Workshop 

14:30 – 14:45 Break  
14:45 – 16:00  4. Improve (การด าเนินการปรับปรุง) 

- การตัง้ค าถามด้วย “5W1H” 
- ECRS 

บรรยาย 
Workshop 

ตารางเวลาการฝึกอบรม : Systems Problem Solving and Decision Making 
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หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                          

- แนวคิดหาโครงการปรับปรุงด้วย Systems Design 

 5. Control (การควบคมุ และจดัท าให้เป็นมาตรฐาน) 
- การตดัสนิใจโดยใช ้Criteria Rating 


