ิ ใจ
การแก้ปญ
ั หาและต ัดสน
ํ หร ับห ัวหน้างานอย่างมีชนเช
ั)
สา
งิ
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

4 กุมภาพ ันธ์ 2564
09.00 – 16.00 น.

โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีก
 ารจ ัดส ัมมนาอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ในยุคปั จจุบันการทํางาน หรือ การทําธุรกิจย่อม หนีไม่พ ้นกับคําว่า “ ปั ญหา ” เพียงแต่วา่ ใคร
หรือองค์กรไหนจะมีปัญหามากหรือน ้อย เร็วหรือชา้ แตกต่างกันออกไป
เมือ
T มีปัญหาเกิดขึน
` สงิT ทีT
หลีกเลีย
T งไม่ได ้เลยก็คอ
ื การแก ้ปั ญหา โดยเฉพาะปั ญหาทีส
T ง่ ผลกระทบร ้ายแรงต่อองค์กร ผู ้ทําหน ้าทีใT น
้
ิ ใจ
การแก ้ปั ญหา จะต ้องมีสติในการเลือกใชเทคนิ
ค และ วิธก
ี ารในการแก ้ปั ญหา เพราะหากตัดสน
ิ ใจจึงต ้อง
ผิดพลาดอาจหมายถึงความล ้มเหลวทีอ
T งค์กรจะได ้รับ ฉะนั น
` การแก ้ไขปั ญหาและการตัดสน
รวดเร็ว และ มีความถูกต ้อง
หลักสูตรนี` จึงได ้พัฒนาขึน
` มาเพือ
T ให ้ผู ้บริหาร หัวหน ้างาน และ ผู ้ทีส
T นใจ ได ้เรียนรู ้เทคนิคการ
แก ้ปั ญหาและการตัดสินใจในการทํางานอย่างตรงจุดและถูกต ้อง ภายในเวลาทีรT วดเร็ว และ ฝึ กฝน
ิ ใจทีเT ข ้มแข็ง
พัฒนาตนเองให ้เป็ นผู ้นํ าในการแก ้ปั ญหาและตัดสน
โดยผู ้เข ้าอบรมจะได ้ร่วมทํากิจกรรม
ิ ใจทีป
้
ั มนาจะ
ด ้านการแก ้ปั ญหาและการตัดสน
T ระยุกต์ให ้สามารถใชงานได
้จริง เมือ
T จบการอบรม ผู ้เข ้าสม
สามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ในเรือ
T งนีไ` ด ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
ิ ใจในการทํางานได ้
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้เทคนิคด ้านการแก ้ปั ญหาและการตัดสน
อย่างถูกต ้อง รวดเร็ว
ิ ใจทีม
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้และตระหนักถึงความสาํ คัญของการแก ้ปั ญหาและการตัดสน
T ต
ี อ
่
ตนเอง เพือ
T นร่วมงานและองค์กร
ิ ใจทีเT ข ้มแข็ง
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ฝึ กฝนและพัฒนาตนเองให ้เป็ นผู ้นํ าในการแก ้ปั ญหาและตัดสน
4. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนําความรู ้ทีไT ด ้จากการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช ้งานได ้จริงเพือ
T ประโยชน์
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
แก่ตนเอง ผู ้ใต ้บังคับบัญชา เพือ
T นร่วมงานและองค์กรอย่างมีประสท
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
ิ ใจ
Module 1: บทบาทหน้าทีข
 องห ัวหน้างาน ก ับ การแก้ปัญหาและต ัดสน
1. บทบาทหน ้าทีแ
T ละความรับผิดชอบของหัวหน ้างานในฐานะ “ผู ้ขับเคลือ
T นองค์กร”
ิ ปั ญหา เก่งตัดสน
ิ ใจ
2. กฎแห่งการเป็ น “ หัวหน ้างานมือโปร ” เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งพิชต
ิ ใจ
3. ลักษณะของหัวหน ้างานทีเT ก่งแก ้ปั ญหาและตัดสน

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 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, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

• มองและรับรู ้ปั ญหาได ้อย่างรวดเร็ว
• พุ่งชน !!! ปั ญหา และ แก ้ไขได ้อย่างดีเยีย
T ม
ิ
• กล ้าตัดสนใจ กล ้าลงมือแก ้ปั ญหา
• เป็ นนักคาดการณ์ปัญหา
4. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ตนเอง…เติมเต็มสงิT ทีข
T าดหาย
5. ปั ญหาและอุปสรรคทีห
T ัวหน ้างานมักประสบ
ี เวลาแก ้ไข ซาํ` แล ้ว ซาํ` อีก
• แก ้ไขปั ญหาไม่ตรงจุด…เสย
ิ ใจผิดพลาด…สร ้างความเสย
ี หายให ้องค์กร
• ตัดสน
• อืน
T ๆ

6. กิจกรรม Workshop ขจ ัดปัญหา และลดอุปสรรคในการแก้ปญ
ั หา

ั)
ํ หร ับห ัวหน้างานมือ
ิ ใจอย่างเหนือชน...ส
Module 2 : สรรค์สร้างการแก้ปัญหาและต ัดสน
า
ี
อาชพ
ิ ใจอย่างมีกน
7. เทคนิคการแก ้ปั ญหาและตัดสน
jึ ….สาํ หรับหัวหน ้างาน
ั เจน
• ระบุปัญหาและสาเหตุให ้ชด
• หาทางเลือกในการแก ้ปั ญหาอย่างหลากหลาย
ิ ใจเลือก
• วิเคราะห์ทางเลือก และ หาเกณฑ์การตัดสน
ิ ใจเลือก และ ลงมือแก ้ไขอย่างชาญฉลาด
• ตัดสน
T
• สือสารให ้ผู ้ทีเT กีย
T วข ้อง
้ อ
ั`
8. การใชเครื
T งมือในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหนือชน
• 6 W’s 1 H
้
• เทคนิคการใชแผนภาพ
• อืน
T ๆ

ิ ใจ
9. กิจกรรม Workshop สร้างอาวุธทีเ ข้มแข็ง…ในการแก้ปญ
ั หาและต ัดสน

ิ ใจเป็ น
10. การสร ้างลูกน ้องให ้สามารถแก ้ปั ญหาและตัดสน
ิ กับปั ญหา
• การฝึ กฝนให ้ลูกน ้องกล ้าเผชญ
• การสอนเทคนิควิธก
ี าร ลูกล่อลูกชน ในการแก ้ปั ญหา
• การฝึ กฝนให ้ลูกน ้องใช ้ ปฏิภาณ ไหวพริบในการแก ้ปั ญหา อย่างถึงลูกถึงคน

11. กิจกรรม Workshop ถ่ายทอดวิธก
ี าร สร้างน ักแก้ปญ
ั หาในองค์กร
ืT สาร และ ประสานงานอย่างได ้ผล
12. ลดปั ญหาด ้วยการสอ
13. Action Plan : ฝึ กฝนตนเอง พัฒนาลูกน ้องให ้เป็ นนั กแก ้ปั ญหา
14. สรุปคําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
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

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
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
4,472.00
4,160.00

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

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี`
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉย
ั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาตด
ิ ต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining
อบรม, สัมมนา, การบริหาร, ขาย, ตลาด, บริหารงานขาย

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 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, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

