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หลักสูตร
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    2. การแก�ไขป�ญหาเฉพาะหน�า
        - การประเมินผลกระทบของป�ญหา 3 มิติของป�ญหา
    3. การหาสาเหตุที่แท�จร�งของป�ญหา
        - หลักการหาข�อมูลแบบ 3 GEN : Genba, Genbutsu, Genjitsu
        - การว�เคราะห�หาสาเหตุโดยใช�หลักผังก�างปลา

เป�นระยะเวลา 1 เดือน

เมื่อจบคอร�ส Live Online Training แล�ว!

ท�านสามารถไปศึกษาต�อบน Platform Online ของเรา

กับหลักสูตรนี้ได�ทุกที่ทุกเวลา 

Systematic
Problem Solving
by SOLUTION Process

O n l i n e  L e a r n i n g

การแกไขปญหาอยางเปนระบบโดย  SOLUTION Process

หลักสูตร

•   ความสําคัญและประโยชน�ของการแก�ไขและตัดสินใจอย�างเป�นระบบ
•   ความหมายของคําว�า "ป�ญหา"
•   กระบวนการแก�ไขป�ญหาอย�างเป�นระบบ
     1. การว�เคราะห�ป�ญหา
        - เคร�่องมือการหาป�ญหา
        - เคร�่องมือการเลือกและจัดลําดับความสําคัญของป�ญหา
        - การกําหนดป�ญหาที่ถูกต�อง ( Statement of Problem )

          ในการทํางานบ�อยครั้งมักเกิดคําถามข�้นว�า “ป�ญหาคืออะไร” และมักไม�ได�รับคําตอบจากผู�ที่เกี่ยวข�อง หร�อป�ญหานั้น

ไม�ได�รับการแก�ไขอย�างแท�จร�ง ซึ่งเห็นได�จากการที่ป�ญหาเดิมเกิดข�้น ซํ้าอยู�เสมอ ยิ�งไปกว�านั้นคือมีคนจํานวนมากมักจะแก�ป�ญหาจาก

ประสบการณ�และความรู�สึก หร�อใช�อารมณ� ทําให�การแก�ไขไม�มีแนวทางที่ชัดเจน และไม�สามารถทํางานให�สําเร็จตาม เป�าหมายได� 

       หลักสูตร ว�ธีคิดเพ�่อการแก�ป�ญหาและตัดสินใจแบบเป�นระบบ นี้จ�งมุ�งเน�นให� ได�ทราบว�ธีการและขั้นตอนการแก�ไขป�ญหาอย�างเป�น

รูปธรรม ทั้ง 5 ขั้นตอน  อีกทั้งได�ทดลอง ฝ�กใช�เคร�่องมือการแก�ป�ญหาและการตัดสินใจอย�างเป�นระบบ เพ�่อนําเทคนิค และแนวทางดังกล�าว

ไปใช�ในการพัฒนาทักษะการแก�ไขป�ญหาและการตัดสินใจของตน และองค�กรอย�างมีประสิทธิผลมากข�้น

    4. การแก�ไขป�ญหาอย�างสร�างสรรค�
        - การหาแนวทางการแก�ไขป�ญหาอย�างสร�างสรรค�
           โดยหลัก Brain Storming
        - การหาแนวทางการแก�ไขป�ญหาอย�างสร�างสรรค�
           โดยหลัก KJ
        - การเลือกว�ธีการการแก�ไขป�ญหาอย�างมีเหตุผล
        - การป�องกันป�ญหาไม�ให�เกิดซํ้าโดยหลัก Poka Yoke
    5. การติดตามผลและประเมินผล
•   การประชุมและแก�ไขป�ญหา 6 มุมมอง ด�วยเทคนิค 
    SOLUTION
•   กระบวนการตัดสินใจอย�างเป�นระบบของ NASA
       - การกําหนดเกณฑ�ในการตัดสินใจ
       - การเปร�ยบเทียบและว�เคราะห�ทางเลือกต�างๆ
          ในการตัดสินใจ
•   กิจกรรมฝ�กแก�ไขป�ญหาโดยประเด็นจร�งขององค�กร
•   กิจกรรมกลุ�ม ประยุกต�เทคนิค SOLUTION กับงานจร�ง
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INSTRUCTOR

สมาชิกศูนยฯ รับสวนลด 10 % 

สมาชิกศูนยฯ 1,500 บาท / ป 

พรอมรับสิทธิประโยชนกับทางศูนยฯ 

(ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูที่สํารองที่นั่ง

ลวงหนากอน)

โอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) 

สาขาศรีวราทาวนอินทาวน บัญชีออมทรัพย

เลขที่ 609-2-01313-6 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) 

สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย 

เลขที่ 140-2-12879-3

***หมายเหตุ หากตองการยกเลิกหลักสูตรตองแจงลวงหนาอยางนอย 3 วัน 

มิฉะนั้นทานตองชําระคาใชจายรอยละ 30 ของคาธรรมเนียมการอบรม

ค�าธรรมเนียม 4,800 บาท  (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ��ม)

สนใจสมัครหลักสูตร

@strategiccenter

www.sbdc.co.th

Line

เว็บไซต

การชําระเงิน

ชําระโดยสั่งจายเช็ค/แคชเชียรเช็ค ขีดครอม 

สั่งจายในนาม 

"บริษัท ศูนยพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ จํากัด" 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105539066692

1755 ซ.ลาดพราว 94 ถ. ลาดพราว แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

อ.สุรเจต เกิดศุข

- ที่บร�กษาและผู�เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ�ายทรัพยากรมนุษย�
บร�ษัท ร�วมทุนระหว�างปูนซีเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน)
- ที่ปร�กษาและว�ทยากรอาวุโสด�านระบบบร�หารคุณภาพ แล:
พัฒนทรัพยากรมนุษย� บร�ษัท โรแบร� แอนด� แอสโชซิเอทส�
(ประเทศไทย) จํากัด

วัตถุประสงค�

1. เพ�่อให�ตระหนักถึงความสําคัญของการยอมรับป�ญหา และกระบวนการแก�ไข

    ป�ญหา และตัดสินใจอย�างเป�นระบบ

2. ฝ�กใช�งานขั้นตอนการแก�ไขป�ญหาและการตัดสินใจอย�างเป�นระบบ

3. ฝ�กใช�เคร�่องมือที่น�าสนใจเพ�่อแก�ไขป�ญหาอย�างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาทักษะการคิดเป�นระบบ คิดเชิงว�เคราะห�สําหรับการแก�ไขป�ญหา

    และการตัดสินใจ

5. เพ�่อได�แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก�ไขป�ญหาและตัดสินใจของตน
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สํานักงานใหญ�

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี

ชื่อบร�ษัท/องค�กร

ประเภทธุรกิจ

ที่อยู�

ชื่อผู�ประสานงาน
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