Training Center Service

Modern Management Series : Management Program
หลักสูตร “การแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ”
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โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย
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อาจารย์ ภูว์สมิง กองเกิด

หลักการและเหตุผล
ั
ในแต่ละวันเราได้ทาํ การแก้ปญหาและตั
ดสินใจเรือ่ งต่างๆ หลายต่อหลายครัง้ ซึง่ บางเรือ่ งเราก็ใช้เวลาจัดการเพียง
ครูเ่ ดียว แต่บางเรือ่ งก็ตอ้ งใช้เวลาเป็ นวัน หลายๆ วัน นอกจากนี้ยงั มีบางปญั หาทีท่ าํ ให้เราต้องหงุดหงิดอารมณ์เสีย เพราะ
มันเป็ นปญั หาทีเ่ ราได้เคยพยายามแก้ไขมาแล้ว แต่มนั ก็ยงั เวียนกลับมาซํา้ แล้วซํ้าเล่า ซึง่ การมีความตัง้ ใจเต็มทีเ่ พียง
อย่างเดียวนัน้ ไม่สามารถทําให้เราแก้ปญั หาได้สาํ เร็จลุลว่ งทุกครัง้ ความผิดพลาดต่างๆ เกิดขึน้ ได้เสมอในระหว่างการ
แก้ปญั หา เพราะว่าสถานการณ์ คน และข้อสมมติฐานทัง้ หลายสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การแก้ปญั หาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making :
Workshop)“ สามารถช่วยให้การแก้ปญั หาและการตัดสินใจของหัวหน้างานมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ด้วยวิธกี ารแก้ปญั หาและ
ตัดสินใจทีส่ ร้างสรรค์และเป็ นระบบ พร้อมทัง้ บอกถึงสิง่ สําคัญต่าง ๆ เกีย่ วกับการแก้ปญั หาและตัดสินใจ
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
หลักสูตรนี้มงุ่ เน้นการพัฒนาศักยภาพในการคิด การแก้ปญั หา และการตัดสินใจ เพือ่ พัฒนาผูบ้ ริหารให้เป็ นผูน้ ําที่
ดีทต่ี อ้ งบริหารงานและบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ จนถึงการพัฒนาองค์กร
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมคิด แก้ปญั หา และตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ ช่วยแก้ปญั หาทีย่ งุ่
ยากซับซ้อนได้เป็ นอย่างดี
2. เพือ่ เรียนรูห้ ลักการ เทคนิค และวิธกี ารทีจ่ าํ เป็ นต่อการพัฒนาศักยภาพทางการคิด การแก้
ปญั หาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนี้การฝึกอบรมแบบกลุ่มปฏิบตั กิ าร (Workshop) โดยจะมีการบรรยายแนวคิดและทฤษฎีในช่วงแรก (30
%) และหลังจากนัน้ จะเป็ นการฝึกอบรมแบบกลุ่มปฏิบตั กิ ารทัง้ หมด (70 %) ซึง่ จะมีการแบ่งผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเป็ นกลุ่ม
กลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน เพือ่ ทํางานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันเป็ นทีมตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สาํ เร็จโดยอาศัย
ทักษะและกลยุทธ์ในเรือ่ งการแก้ปญั หาและการตัดสินใจ
รายละเอียดหลักสูตรเนื้ อหาวิ ชา
1. ความหมาย ความสําคัญ และความจําเป็ นทีจ่ ะต้องพัฒนาศักยภาพทางการคิด การแก้
ปญั หา และตัดสินใจ
1.1 ลักษณะของปญั หาและการตัดสินใจ
1.2 “ 7 ขัน้ ตอน “ ของการแก้ปญั หา
1.3 สิง่ ทีค่ วรให้ความสนใจเกีย่ วกับการแก้ปญั หาและตัดสินใจ
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2. สถานการณ์กบั การแก้ปญั หาและตัดสินใจ
2.1 ข้อมูลกับการแก้ปญั หา
2.2 การรวบรวมข้อมูล
2.3 การจัดระเบียบข้อมูล
2.4 การประเมินข้อมูล
3. เทคนิคการกําหนดปญั หาให้ถกู ต้องและชัดเจน
3.1 อุปสรรคในการกําหนดปญั หา
3.2 การกําหนดโครงสร้างของปญั หา
3.3 เทคนิคในการกําหนดปญั หา
4. การวิเคราะห์สาเหตุสาํ คัญของปญั หา
4.1 การตรวจหาสาเหตุ
4.2 เลือกสาเหตุทส่ี าํ คัญในการแก้ปญั หา
4.3 ระบุสาเหตุทแ่ี ท้จริง
5. กลยุทธ์ในการแก้ปญั หา : เครือ่ งมือทีใ่ ช้เพือ่ แก้ปญั หาสําหรับผูบ้ ริหาร
5.1 คิดหาวิธกี ารแก้ปญั หา
5.2 วิธกี ารแก้ปญั หาทีด่ ที ส่ี ดุ โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ (Criteria Rating)
5.3 เทคนิคการแก้ปญั หาแบบเป็ นทีม
5.4 เทคนิคการแก้ปญั หาโดยใช้หลัก “แนวคิด 6 ร่วม”
5.5 เทคนิคการแก้ปญั หาโดยใช้หลัก “If………. What will happen?”
5.6 10 กับดักในการแก้ปญั หา
6. การวางแผนปฏิบตั สิ กู่ ารแก้ปญั หา
6.1 แผนปฏิบตั กิ ารทีด่ ี
6.2 วิธวี างแผนปฏิบตั ิ และการเตรียมแผนฉุกเฉินไว้รองรับ
7. ศิลปะการตัดสินใจ
7.1 องค์ประกอบของการตัดสินใจ
7.2 วิธกี ารตัดสินใจ
รูปแบบและวิ ธีการฝึ กอบรม
1. เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Games and Short Lecture)
2. กลุ่มปฏิบตั กิ าร (Workshop)
ระยะเวลาฝึ กอบรม 1 วัน 6 ชัวโมง
่
จํานวนผู้เข้าอบรม สําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม 30 ท่าน
วิ ทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิ ง กองเกิ ด
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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