ิ ใจและแก้ปญ
ิ ธิภาพ
การวิเคราะห์เพือ
 การต ัดสน
ั หาอย่างมีประสท
(Effective decision making and problem solving analysis)
วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D. Candidate)
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาการจัดการ
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members
ทีป
V รึกษาโครงการพัฒนาผู ้ประกอบการใหม่ อุตสาหกรรมสิงV ทอ (Early Stage)
วิทยากร ด ้านการพัฒนาองค์กร การบัญชี-การเงิน การบริหารงานคุณภาพ
ประสบการณ์บรรยายมากกว่า 200 องค์กร ทังd ภาครัฐและเอกชน

10 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
V ด
ั อบรมอาจเปลีย
V นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ความสําเร็จขององค์กรนัน
d
นอกจากความร่วมมือร่วมใจในการทํางานของคนในองค์กรแล ้ว องค์กรยังต ้อง
ั ผู ้นํ าทีม
ิ ธิภาพ การมีภาวะของผู ้นํ าซงึV จะชว่ ยสง่ เสริมการดําเนินงานเพือ
ิ หรือผู ้ใต ้บังคับบัญชา
อาศย
V ป
ี ระสท
V ให ้สมาชก
สามารถทํางานสําเร็จลุลว่ งตามเป้ าหมายแล ้ว แต่ในสภาวการณ์ทม
ีV ก
ี ารเปลีย
V นไปอย่างรวดเร็ว ความไม่แน่นอนจาก
หลายปั จจัย ไม่ว่าจะเป็ น ในเรือ
V งพฤติกรรมของคนในทีม การเปลีย
V นทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สงั คม การเมือง ซงึV มี
ทังd ปั จจัยทีค
V วบคุมได ้ และปั จจัยทีค
V วบคุมไม่ได ้
่ ปั ญหาจากกระบวนการ
ปั ญหา (Problem) คือ สถานการณ์ตา่ งๆทีอ
V าจเกิดขึน
d จากภายในหน่วยงาน เชน
่
ิ
ทํางาน ปั ญหาจากคน ทุกๆปั ญหานัน
d ย่อมสงผลกระทบโดยตรงในการผลิตสนค ้าหรือการบริการ แน่นอนในเมือ
V เกิด
ปั ญหาขึน
d สงิV ทีต
V ามมาคือ ต ้นทุนทีส
V งู ขึน
d (Cost) ผู ้ทีม
V ห
ี น ้ารับผิดชอบโดยตรงคือ หัวหน ้างาน ผู ้จัดการ หรือผู ้บริหาร
ทังd นีใd นการแก ้ไขปั ญหาหน ้างานนัน
d จะต ้องค ้นหาสาเหตุของปั ญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ
(Idea
finding) การวิเคราะห์หาสาเหตุทแ
ีV ท ้จริงของปั ญหา (Root Cause Analysis (RCA) ทีม
V าของปั ญหาต่างๆ จาก
สภาพแวดล ้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล ้อมภายนอก (External Environment) พร ้อมทังd หาแนว
ทางแก ้ไขปั ญหา (Solution finding) เพือ
V แก ้ไขปั ญหาหน ้างานอย่างเป็ นระบบเพือ
V เพิม
V ขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยยึดเป้ าหมายขององค์กรเป็ นสาํ คัญ
ิ ใจและแก ้ปั ญหาอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ ถูกออกแบบมาเฉพาะเพือ
หลักสูตรการวิเคราะห์เพือ
V การตัดสน
V ให ้ผู ้นํ าใน
ระดับต่างๆสามารถประเมินข ้อมูลสร ้างทางเลือก เลือกแนวทางทีเV หมาะสมทีด
V ท
ี ส
ีV ด
ุ เพือ
V ให ้บรรลุความต ้องการในการ
แก ้ไขปั ญหาภายใต ้กรอบเวลาทีก
V ําหนด เพือ
V ตอบสนององค์กรได ้อย่างรวดเร็ว
ว ัตถุประสงค์:
ิ ใจได ้อย่างเป็ นระบบภายใต ้
1. เพือ
V ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้เข ้าใจในปั ญหาวิเคราะห์ปัญหาและสามารถตัดสน
ิ ธิภาพ
สถานการณ์ทแ
ีV ตกต่างกันอย่างมีประสท
ิ ใจบนพืน
2. เพือ
V ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถตัดสน
d ฐานของธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ของธุรกิจ สภาพคล่อง
่ วิกฤตทางการเมือง สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า”
ทางการเงิน สภาพแวดล ้อมของเศรษฐกิจ สภาพแวดล ้อมต่างๆ เชน
รวมถึงปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอก เป็ นต ้น
ิ ใจบนหลักการและเหตุผลภายใต ้ระยะเวลาทีจ
3. เพือ
V ให ้ผู ้เข ้าอบรมตัดสน
V ํากัด (Quick response)
ห ัวข้อการบรรยาย
1. บทบาทหน ้าทีข
V องผู ้นํ าในยุคดจิตอล
2. ทักษะทีส
V ําคัญของผู ้นํ า (Key Driver for Leadership)
• Work Shop 1 กิจกรรมการโค ้ชผู ้นํ าเมือ
V เจอกับสถานการณ์ต่างๆเพือ
V รับมือในเหตุวก
ิ ฤต
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

3. ผู ้นํ ากับการทํางานเชงิ รุก
ืV มัVนให ้กับสมาชก
ิ ในการทํางาน (Trust)
• การสร ้างความเชอ
• การคิดและวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ ( Thinking System & Planning)
ั ยภาพของให ้คนทํางานด ้วยการสร ้างแรงกระตุ ้น (Motivation)
• การเพิม
V ศก
• การนํ าการเปลีย
V นแปลง (Leading Change)
• การนํ ากระบวนการ ( Leading Process)
• Work Shop สถานการสร ้างภาวะผู ้นํ าและนํ าการทํางานเชงิ รุก
ืV สาร ( Communication Skill)
4. ทักษะการสอ
5. การมอบอํานาจ (Empowerment)
ิ ใจและแก ้ปั ญหาอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
6. 7 ขัน
d ตอนการวิเคราะห์เพือ
V การตัดสน
• เข ้าใจสถานการณ์ บริบทองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอกองค์กร
ั เจน
• กําหนดปั ญหาให ้ชด
• วิเคราะห์สาเหตุ ( Root cause)
• วิธแ
ี ก ้ไขปั ญหา และการเลือกเครือ
V งมือมือแก ้ไขปั ญหา
• สร ้างทางเลือกในการแก ้ไขปั ญหาภายใต ้เวลา งบประมาณ
• วางแผนการบริหารจัดการ
• การติดตามและประเมินผล
ึ ษาโดยแบ่งกลุม
ิ ใจอย่างเป็ นระบบ
• Work Shop กรณีศก
่ วิเคราะหแก ้ไขปั ญหาและการตัดสน
ิ ธิภาพ
และมีประสท

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชําระภายใน 10 พฤศจิกายน 2563

ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
พิเศษ! ชําระภายใน 25 ตุลาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีd
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีV 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีV 014-2-63503-8
V บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงV แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีV จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีV 0-2615-4479
ืV บริษัท เบอร์ตด
V หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังV จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงV แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีV จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
V า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไV ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

บริษัท ไฮโพ เทรนนิงV แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีV จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining
อบรม, สัมมนา, ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, ผู ้นํา, การวิเคราะห์, การตัดสินใจ, แก ้ปั ญหา, Decision making, Problem Solving

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

