Problem Solving and Decision Making (1D)

Course Outline
หลักสู ตร Problem Solving and Decision Making
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักการและเหตุผล :
โลกแห่งการแข่งขันในทางธุ รกิจ มีสถานการณ์ต่าง ๆ มากมายที่ตอ้ งเผชิญ ไม่วา่ จะเป็ น
1. “สถานการณ์ที่เป็ นปัญหา”
2. “สถานการณ์ที่ตอ้ งเลือก”
ทักษะการคิด (Thinking Skills) จึงเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ ต่อการแก้ไขปั ญหา และตัดสิ นใจในแต่ละ
สถานการณ์ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ เพราะว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์น้ นั มีความแตกต่างกันไป
เราไม่สามารถนาวิธีการใดที่ใช้ได้ผลกับสถานการณ์หนึ่ งไปใช้กบั อีกสถานการณ์ที่ต่างกันไปได้ ดังนั้นการ
ฝึ กฝนพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) จึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะ
สามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุดอย่างเป็ นระบบ และสามารถตัดสิ นใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคานึง
ผลกระทบที่ตามมา

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร :
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้ และฝึ กฝนทักษะการคิดสาหรับการแก้ไขปั ญหา
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้ และฝึ กฝนทักษะการคิดสาหรับการตัดสิ นใจ
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีทกั ษะการคิดอย่างเป็ นระบบ สามารถแก้ไขปั ญหา และตัดสิ นใจในสถานการณ์ต่าง
ๆ ได้ถูกต้อง

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าอบรม : พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จานวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่ น

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 1 of 2

Problem Solving and Decision Making (1D)

วิธีการฝึ กอบรม :
1. บรรยายนาเสนอสรุ ปแนวคิดหลักโดยวิทยากร 30%
2. เรี ยนรู ้ผา่ นกรณี ศึกษา (Case Study) และการทา Workshop 70%

เวลา

หัวข้อ / กิจกรรมการเรี ยนรู ้

วิธีการเรี ยนรู ้

09:00 - 10:15

- ทักษะการคิด (Thinking Skills) ในการทาความเข้าใจสถานการณ์
- ฝึ กฝนจาแนกประเภทสถานการณ์
 “สถานการณ์ที่เป็ นปัญหา”
 “สถานการณ์ที่ตอ้ งเลือก”
- ทักษะการคิดในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ของปัญหา “PIPE”
 P - People
 I - Input
 P - Process
 E – Environment

บรรยาย /
Workshop

10:30 - 10:45

พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 - 12:00

- การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยเทคนิค Why-Why Analysis
- Workshop 1: ฝึ กแก้ปัญหาจากกรณี ที่เกิดขึ้นจริ งที่หน้างาน

12:00 - 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30

- การตัดสิ นใจแบบที่ 1 : เพื่อตัดสิ นใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
โดยใช้ Criteria Rating
- Case Study 1 : ฝึ กตัดสิ นใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งโดยใช้
Criteria Rating จากกรณี ศึกษา

14:30 - 14:45

บรรยาย /
Workshop

บรรยาย /
Case Study

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 - 16:15

- ทักษะการคิดในการตัดสิ นใจแบบที่ 2 : เพื่อตัดสิ นใจเลือกคาตอบที่
เหมาะสมที่สุดโดยใช้ Optimization
- Case Study 2 : ฝึ กตัดสิ นใจเลือกคาตอบที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้
Optimization จากกรณี ศึกษา

16:15 - 16:30

- สรุ ปประเด็นที่ได้รับจากการฝึ กอบรม
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com
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บรรยาย /
Case Study
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