You can be the best by THE BEST.

Proactive Problem Solving
เทคนิคการแก้ ปัญหาเชิงรุ ก
WHY must be this course?

(ทำไมจึงต้ องเป็ นหลักสูตรนี ้?)

หลำยกิจกำร หลำยโรงงำน ที่มีเหตุที่ทำให้ เกิดควำมเสียหำยร้ ำยแรง โดยที่คนส่วนใหญ่บอกว่ำเป็ นเหตุที่ไม่
คำดคิด หรื อไม่อำจคำดกำรณ์ได้ ลว่ งหน้ ำ แต่ก็มีอีกหลำยกิจกำร หลำยโรงงำนที่ไม่เกิดเหตุเสียหำยร้ ำยแรงอย่ำงนัน้
เพรำะป้องกันไว้ ก่อน หรื อแม้ จะเกิดเหตุนนก็
ั ้ เสียหำยน้ อยมำก เพรำะได้ ป้องกันและเตรี ยมกำรรับมือไว้ พร้ อมแล้ ว
กำรรอให้ ปัญหำเกิดขึ ้นแล้ วจึงแก้ ไข อำจจะกลำยเป็ นสำยเกินแก้ ดังนัน้ เทคนิคกำรแก้ ปัญหำเชิงป้องกัน
(Proactive Problem Solving) จึงเป็ นประโยชน์มำก เพื่อกำรระวัง ป้องกัน และกำรเตรี ยมรับมือไว้ ล่วงหน้ ำก่อนที่
ปั ญหำจะเกิดขึ ้น
HOW to train?

(มีกระบวนกำรในกำรฝึ กอบรมอย่ำงไร?)

กำรบรรยำย ด้ วยนักบริหำรระดับมืออำชีพ
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ ำอบรม
กำรเรี ยนรู้จำกกรณีศกึ ษำ ช่วยให้ เห็นภำพที่ชดั เจนนำมำประยุกต์ใช้ ได้ ในงำนของเรำ
ร่ วมกันวิเคราะห์ และจัดทาแผนงานให้ เหมาะสม
WHAT about this course?

(หลักสูตรนี ้ฝึ กอบรมในเรื่ องใด?)

หลักสูตร Proactive Problem Solving เป็ นหลักสูตรที่มงุ่ เน้ นให้ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรป้องกันและ
เตรี ยมรับมือกับปั ญหำสำคัญที่อำจจะเกิดขึ ้น รวมทังฝึ
้ กฝนวิธีกำรปฏิบตั ใิ นกำรแก้ ปัญหำเชิงรุกอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
 เทคนิคกำรแก้ ปัญหำเชิงรุก
 แผนงำนที่เป็ นรู ปธรรม สำมำรถนำไปใช้ ได้ ในกำรแก้ ปัญหำที่สำคัญ
 ผลกำรประเมินปั ญหำอื่นๆที่สำคัญรองลงไป เพื่อกลับไปทำแผนงำน
WHO should be trained?

พนักงานทุกคนในองค์ กร

(ผู้ที่ควรเข้ ำอบรมใหลักสูตรนี ้คือ?)
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รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร

: Proactive Problem Solving

ระยะเวลา

: 1 วัน (6 ชัว่ โมง)

จานวนผู้เข้ าอบรม : ไม่เกิน 50 คน (จำนวนผู้เข้ ำอบรม มีผลต่อค่ำใช้ จำ่ ยวิทยำกร)
สถานที่

: ห้ องประชุม โถงโล่งไม่มีเสำ จัดเก้ ำอี ้แบบ Class room

ทีมวิทยากร

: อำจำรย์ถำวร โชติชื่น
อำจำรย์แสงธรรม บัวแสงธรรม

หัวข้ อการอบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความสาคัญและประโยชน์ ของการแก้ ปัญหาเชิงรุก
นิยามของปั ญหา และปั ญหาที่อาจเกิดขึน้
เทคนิคการค้ นหาสาเหตุของปั ญหา
เทคนิคการป้องกันก่ อนที่ปัญหาจะเกิด
เทคนิคการรับมือเมื่อปั ญหาเกิดขึน้ แล้ ว
กรณีศึกษา การใช้ เทคนิคการแก้ ปัญหาเชิงรุก
การจัดทาแผนในปั ญหาสาคัญในงาน
การประเมินความสาคัญของปั ญหาอื่น

หมำยเหตุ
1.

เวลำพักช่วงเช้ ำ 10:30-10:45 เวลำพักช่วงบ่ำย 14:30 – 14:45 น.

2.

กำรแต่งกำยตำมสบำย

3.

โปรแกรมกำรสัมมนำสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
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ตารางการอบรม
Proactive Problem Solving
ช่ วงเวลา
09:00 – 12:00

13:00 – 16:00

รายการ
-

ปฐมบทก่อนกำรอบรม
ควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรแก้ ปัญหำเชิงรุก
นิยำมของปั ญหำ และปั ญหำที่อำจเกิดขึ ้น
เทคนิคกำรค้ นหำสำเหตุของปั ญหำ
เทคนิคกำรป้องกันก่อนที่ปัญหำจะเกิด
เทคนิคกำรรับมือเมื่อปั ญหำเกิดขึ ้นแล้ ว
ฝึ กฝน กำรใช้ เทคนิคกำรแก้ ปัญหำเชิงรุก (รำยบุคคล)
พักระบประทำนอำหำรกลำงวัน
นำเสนอและ ให้ คำแนะนำในกำรใช้ เทคนิคกำรแก้ ปัญหำเชิงรุก
กรณีศกึ ษำ กำรใช้ เทคนิคกำรแก้ ปัญหำเชิงรุก
กำรจัดทำแผนในปั ญหำสำคัญในงำน
กำรประเมินควำมสำคัญของปั ญหำอื่น
ฝึ กฝนกำรจัดทำแผนงำนที่สมบูรณ์ในปั ญหำสำคัญในงำน
สรุป ซักถำม ปิ ดกำรอบรม

