กรุณาชําระคาสัมมนาลวงหนากอนอบรมสัมมนา 3 วัน
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เทคนิคการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพดวยแผนผังแหงการสืบคน (ภาคปฏิบัต)ิ
Easy Technique for Smart and Effective Problem Solving
วันที่จัด วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
เวลา
09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 25 ทาน
สถานที่ ณ หองสัมมนา สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซอยพัฒนาการ 18
“If I had an hour to solve a problem, I'd spend 55 minutes
thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.”
จงใหความสําคัญกับการสืบคนตนเหตุแหงปญหา
เพื่อแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล : Albert Einstein
ถึงเวลาเสริมสรางทักษะการแกไขปญหาใหลูกนองเกง….ใหทีมแข็งแกรง
 ปญหาเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน เราจะแกไขปญหาใหลูกคายังไงดี
 ปญหาถูกปลอยใหบานปลาย รูไหมวามันจะเสียหายแคไหน
 ปญหานี้ยังกะเขาวงกต ทางเลือกก็เยอะ ตัดสินใจไมถูกเลย
 งานไมลื่นไหล เกิดคอขวด คนทํางานแกปญหาไมได ตองรอหัวหนาสั่งการ
 มีไหม เครื่องมืองายๆ ชวยคนหาสาเหตุที่แทจริงและทางเลือกที่เหมาะสม
 มีไหม เครื่องมืองายๆ ชวยเปลี่ยนพนักงานธรรมดาใหเปนพนักงาน
คุณภาพ…เปนนักแกปญหาชั้นยอด
ทามกลางการแขงขันสู ง พฤติ ก รรมลูก ค าเปลี่ย นไป องค ก รตางเผชิ ญ
ปญหาทาทายมากมาย พนักงานของคุณพรอมรับมือกับปญหาตางๆ หรือยัง???
การแก ไ ขป ญ หา (Problem Solving) เป น ทั ก ษะสํ า คั ญ อั น ดั บ 1 ที่ พ นั ก งาน
จําเปนต อ งมีในยุค การเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็ว (ที่ม า Future Jobs Report :
World Economic)
จะดีขนาดไหน ถาลูกนองของทานสามารถวิเคราะหแกไขปญหาไดเอง
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนมืออาชีพในการทํางาน
“เทคนิคการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพดวยแผนผังแหงการสืบคน”
ชวยใหพนักงานไดพัฒนาฝมือและเพิ่มประสิทธิภาพการแกปญหาและตัดสินใจดวย
เครื่องมืองายๆ ไมซับซอน ชวยแยกแยะปญหาไดอยางครบถวน เปนระบบ เพื่อ
ลดความเสียหาย สรางความนาเชื่อถือและสรางประสบการณใหมที่ดีใหกับลูกคา
คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

สมาชิก
3,500 + VAT 7% 245 = 3,745 บาท
(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
บุคคลทั่วไป
4,000 + VAT 7% 280 = 4,280 บาท
คุณสมบัติผูเขาอบรม
 พนักงานระดับปฏิบัติการทุกระดับ
 หัวหนางานทุกสายงาน ที่ตองการถายทอดหรือสอนเทคนิคการแกไขปญหาใหลูกนอง
 ผูสนใจพัฒนาทักษะการแกปญหาและตัดสินใจดวยเครื่องมืองายๆ
วิธีการอบรมและสัมมนา
สนุกกับการเรียนรูในแบบ Active Learning เนนฝกปฏิบัติผานกิจกรรม และ Workshop
ประโยชนที่จะไดรับ
1. ตระหนักถึงความสําคัญของการแกไขปญหาและตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ
2. เรียนรูและสามารถวิเคราะหหาตนเหตุแหงปญหาดวยเครื่องมืองายๆ
3. เรียนรูการสรางทางเลือก (Solution) และเทคนิคการตรวจสอบเพื่อการตัดสิ นใจ
4. เรียนรูเทคนิคการแกไขปญหาและตัดสินใจรวมกับทีมอยางมีพลัง
5. ฝกทักษะการแกไขปญหาและการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. เรียนรู Smart Checklist ในการแกไขปญหาอยางมืออาชีพ
7. สามารถแกไขปญหาหรือพัฒนางานไดดวยตนเอง
8. สามารถนําความรูไปปรับประยุกตใชในชีวิตการทํางาน

จัดโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) โทร. 0-2717-3000 ตอ 81

กรุณาชําระคาสัมมนาลวงหนากอนอบรมสัมมนา 3 วัน
หัวขออบรมและสัมมนา
 Check in : เปิ ดโหมดการเรี ยนรู้
 Inspiration : ความทาทายในการแกไขปญหาและตัดสินใจ
Module 1 : ทําความรูจักกับปญหา (Problem Understanding)
 ปญหามาจากไหนและสงผลอยางไร
 การวิเคราะหปญหาครบทุกมิติดวยเครื่องมืองายๆ
 Workshop : ถอดรหัสต้นเหตุแห่ งปั ญหา
Module 2 : การตัดสินใจ (Decision Making)
 การรวบรวมทางเลือกและเทคนิคการตรวจสอบทางเลือก
 เทคนิคการแกไขปญหาและตัดสินใจรวมกับทีมอยางมีพลัง
 Workshop : Best of Choices
 การแกไขปญหาและตัดสินใจอยางรอบดานสูความสําเร็จ
 Workshop : ปฏิบัติการ X Project
 Smart Checklist
 9 กุญแจสําคัญ สําหรับแกไขปญหา
 4 คําถามสําคัญ สําหรับตรวจสอบทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ
 Reflection : สรุปและถอดบทเรียนรวมกัน
 Check out : ถาม-ตอบ และเก็บเรื่องราว

วิทยากร : คุณโยทิน ละมูล
 วิทยากร / กระบวนกร ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 ผูเ ชี่ยวชาญการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning)
 Life Coaching Master Practitioner : Certified by ACTP (ICF)

อํานวยการและออกแบบหลักสูตร / ผูชวยวิทยากร :
คุณแสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี
ประสบการณและความเชี่ยวชาญ
 การพัฒนาองคกรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 การวางแผนและบริหารกลยุทธ
สายงานการศึกษาและฝกอบรมฯ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
ศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร บจม. ทีทีแอนดที

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%
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