Product Code : 06-026-001

หลักสูตร เทคนิคการแก้ ปัญหาและตัดสินใจอย่ างมีประสิทธิผล (Effective Problem Solving and Decision Making)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
เทคนิคการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลเป็ นทีกษะที่สาคัญประการหนึ่งใน
การบริ ห ารงาน เพราะในการปฏิ บัติ ง านไม่ว่า ในต าแหน่ง หน้ า ที่ ใ ดจะต้ อ งเผชิ ญกับ ปั ญ หา และ
สภาวะการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยูต่ ลอดเวลา
การแก้ ปัญหาและการตัดสินใจจาเป็ นต้ องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็ นระบบ เริ่ มตังแต่
้ การ
กาหนดปั ญหา การแยกแยะและค้ น หาสาเหตุ การตัง้ เป้า หมายเพื่ อด าเนิน การแก้ ไขและการตัง้
มาตรฐาน เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาซ ้าเดิมขึ ้นอีก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถนาเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
3. สามารถนานโยบายหรื อภาระที่ได้ รับมอบหมายไปใช้ ในการปรับปรุงหรื อดาเนินการแก้ ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิผล
4. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้การแก้ ปัญหาร่วมกันเป็ นทีมด้ วยการฝึ กปฏิบตั ิก าร

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หารระดับกลาง หัวหน้ างาน และผู้สนใจทัว่ ไป
30 คน

จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
9.30 – 16.00

หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. แนวคิดของการแก้ ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
2. กระบวนการและเครื่ องมือในการแก้ ปัญหา
3. แนวคิด และเครื่ องมือในการตัดสินใจ

กิจกรรม






ภาพรวมกระบวนการแก้ ไขปั ญหา
การกาหนดขอบเขตของปัญหาอย่างชัดเจน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลให้ ตรงประเด็นปั ญหา
การระบุสาเหตุของปั ญหา
การประยุกต์เครื่ องมือวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ (QC Tools) เพื่อระบุ
ปั ญหา
 การยืนยันสาเหตุของปั ญหา
 การวิเคราะห์ ปัญหาในอนาคตเพื่อหาแนวทางป้องกัน และลด
ผลกระทบ

วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันที่มีประสบการณ์ทางด้ านการให้ คาปรึกษา
แนะนากับหน่วยงานต่างๆ
 การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ทากรณีศกึ ษาตัวอย่าง และกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง
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ภาพรวมกระบวนการตัดสินใจ
การกาหนดผลลัพธ์ และวัตถุประสงค์ในการเลือก
การกาหนดทางเลือก
การประเมินความเสีย่ ง
การหาแนวทางทางป้องกัน และแนวทางรับมือ
บทสรุปและคาถาม
(เน้ นการฝึ กจากกรณีศกึ ษา และการปฏิบตั ิงานจริ ง)
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี
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ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

1 เครื่ อง
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