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การแกไขปญหาอยางเปนระบบโดย SOLUTION Process

เมื่อจบคอรส Live Online Training แลว!
ทานสามารถไปศึกษาตอบน Platform Online ของเรา
กับหลักสูตรนี้ ไดทุกที่ทุกเวลา
เปนระยะเวลา 2 เดือน

ว�ธีคิดเพ�่อการแกปญหาและตัดสินใจแบบเปนระบบ

20 ต.ค. 64
ในการทํางานบอยครั้งมักเกิดคําถามข�้นวา “ปญหาคืออะไร” และมักไมไดรับคําตอบจากผูที่เกี่ยวของ หร�อปญหานั้น
ไมไดรับการแก ไขอยางแทจร�ง ซึ่งเห็นไดจากการที่ปญหาเดิมเกิดข�้น ซํ้าอยูเสมอ ยิ�งไปกวานั้นคือมีคนจํานวนมากมักจะแกปญหาจาก
ประสบการณและความรูสึก หร�อใชอารมณ ทําใหการแกไขไมมีแนวทางที่ชัดเจน และไมสามารถทํางานใหสําเร็จตาม เปาหมายได
หลักสูตร ว�ธีคิดเพ�่อการแกปญหาและตัดสินใจแบบเปนระบบ นี้จ�งมุงเนนให ไดทราบว�ธีการและขั้นตอนการแก ไขปญหาอยางเปนรูป
ธรรม ทั้ง 5 ขั้นตอน อีกทั้งไดทดลอง ฝกใชเคร�่องมือการแกปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ เพ�่อนําเทคนิค และแนวทางดังกลาวไป
ใชในการพัฒนาทักษะการแก ไขปญหาและการตัดสินใจของตน และองคกรอยางมีประสิทธิผลมากข�้น

COURSE OUTLINE
• ความสําคัญและประโยชนของการแก ไขและตัดสินใจอยางเปนระบบ
• ความหมายของคําวา "ปญหา"
• กระบวนการแก ไขปญหาอยางเปนระบบ
1. การว�เคราะหปญหา
- เคร�่องมือการหาปญหา
- เคร�่องมือการเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปญหา
- การกําหนดปญหาที่ถูกตอง ( Statement of Problem )
2. การแก ไขปญหาเฉพาะหนา
- การประเมินผลกระทบของปญหา 3 มิติของปญหา
3. การหาสาเหตุที่แทจร�งของปญหา
- หลักการหาขอมูลแบบ 3 GEN : Genba, Genbutsu, Genjitsu
- การว�เคราะหหาสาเหตุโดยใชหลักผังกางปลา

•
•

•
•

โทร : 085-485-8825

4. การแก ไขปญหาอยางสรางสรรค
- การหาแนวทางการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
โดยหลัก Brain Storming
- การหาแนวทางการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
โดยหลัก KJ
- การเลือกว�ธีการการแกไขปญหาอยางมีเหตุผล
- การปองกันปญหาไมใหเกิดซํ้าโดยหลัก Poka Yoke
5. การติดตามผลและประเมินผล
การประชุมและแก ไขปญหา 6 มุมมอง ดวยเทคนิค
SOLUTION
กระบวนการตัดสินใจอยางเปนระบบของ NASA
- การกําหนดเกณฑในการตัดสินใจ
- การเปร�ยบเทียบและว�เคราะหทางเลือกตางๆ
ในการตัดสินใจ
กิจกรรมฝกแก ไขปญหาโดยประเด็นจร�งขององคกร
กิจกรรมกลุม ประยุกตเทคนิค SOLUTION กับงานจร�ง

public@sbdc.co.th

www. sbdc.co.th

INSTRUCTOR

วัตถุประสงค
1. เพ�่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการยอมรับปญหา และกระบวนการแก ไข
ปญหา และตัดสินใจอยางเปนระบบ
2. ฝกใชงานขั้นตอนการแก ไขปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ
3. ฝกใชเคร�่องมือที่นาสนใจเพ�่อแก ไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาทักษะการคิดเปนระบบ คิดเชิงว�เคราะหสําหรับการแก ไขปญหา
และการตัดสินใจ
5. เพ�่อไดแนวทางในการพัฒนาทักษะการแก ไขปญหาและตัดสินใจของตน

สนใจสมัครหลักสูตร

- ที่บร�กษาและผูเชี่ยวชาญอาวุโส ฝายทรัพยากรมนุษย
บร�ษัท รวมทุนระหวางปูนซีเมนต ไทย จํากัด (มหาชน)
- ที่ปร�กษาและว�ทยากรอาวุโสดานระบบบร�หารคุณภาพ แล:
พัฒนทรัพยากรมนุษย บร�ษัท โรแบร แอนด แอสโชซิเอทส
(ประเทศไทย) จํากัด

Line
@strategiccenter

www.sbdc.co.th

ชื่อ
ตําแหนง/ฝาย

การชําระเงิน

ชื่อ
ตําแหนง/ฝาย

มือถือ

E-mail
ชื่อบร�ษัท/องคกร
สํานักงานใหญ

สมาชิกศูนยฯ 1,500 บาท / ป
พรอมรับสิทธิประโยชนกับทางศูนยฯ
(ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูที่สํารองที่นั่ง
ลวงหนากอน)

มือถือ

E-mail
2

คาธรรมเนียม 4,800 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ��ม)
สมาชิกศูนยฯ รับสวนลด 10 %

เว็บไซต
1

อ.สุรเจต เกิดศุข

สาขา

เลขประจําตัวผูเสียภาษี
ประเภทธุรกิจ

โอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)
สาขาศรีวราทาวนอินทาวน บัญชีออมทรัพย
เลขที่ 609-2-01313-6

มือถือ
ที่อยู

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน)
สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย
เลขที่ 140-2-12879-3

ชื่อผูประสานงาน
ตําแหนง/ฝาย
โทรสาร

ชําระโดยสั่งจายเช็ค/แคชเชียรเช็ค ขีดครอม
สั่งจายในนาม
"บริษัท ศูนยพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ จํากัด"
เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105539066692
1755 ซ.ลาดพราว 94 ถ. ลาดพราว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท
มือถือ

***หมายเหตุ หากตองการยกเลิกหลักสูตรตองแจงลวงหนาอยางนอย 3 วัน
มิฉะนั้นทานตองชําระคาใชจายรอยละ 30 ของคาธรรมเนียมการอบรม

E-mail

สนใจสอบถามไดที่
โทร : 085-485-8825

ศูนยpublic@sbdc.co.th
พัฒนากลยุทธทางธุรกิจ โทร.www.
085-4858825
sbdc.co.th www.sbdc.co.th

