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Course outline หลักสูตรการคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
(System Thinking & Applied)

หลักสูตร 2 วัน )

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล
 คุณรู้หรือไม่ว่า...
o
o
o
o
o
o

การเปลี่ยนแปลงระบบงานย่อยจะส่งผลกระทบกับระบบงานใหญ่
หลายสิ่ง หลายอย่าง ล้วนเป็นระบบหนึ่งในระบบที่ใหญ่กว่า
การบรรลุเป้าหมายหนึ่ง อาจเกิดเหตุการณ์อื่นๆ ขึ้นมาได้
สิ่งที่เรามองเห็นอาจเป็นเพียงบางส่วนของระบบเท่านั้น
การเรียนรู้และเข้าใจระบบ จะทาให้เกิดการยอมรับกับผลกระทบได้
การคิดเชิงระบบคือการเข้าใจระบบไม่ใช่ต่อต้านระบบ

 การคิดเชิงระบบ (System Thinking) ให้แนวทางใหม่ทั้งหมดในการมองเหตุการณ์ต่างๆ ทาให้เราเข้าใจ

โครงสร้างที่ ซับ ซ้อนของเหตุและผลในโลกของเรา เป็นแนวทางที่ทาให้คิดได้ว่า สิ่งต่างๆ ผู้คนและ
เหตุการณ์ต่างๆ เชื่อมโยงกันและกันอย่างไรบ้าง
o

คิดเชิงเส้น A  B = C

o

คิดเชิงระบบ

A

B

C

 การสร้างแนวความคิดให้กับบุคลากรขององค์กรให้คิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในการทางาน จะช่วยทา

ให้พนักงานสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดตามาโดยไม่ตั้งใจจากการกระทาของพนักงาน และ
ค้ น หาจุ ด ที่ ส่ ง ผลสู ง สุ ด เพื่ อ การมุ่ ง เน้ น การใช้ พ ลั ง งานและทรัพ ยากรอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ งจะให้
ประโยชน์มหาศาลต่อองค์กร
เหตุการณ์
รูปแบบ
โครงสร้าง
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 การเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก การของการคิ ด เชิ ง ระบบ

และแนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่องมื อ แนวคิด รูป แบบ และกระบวนการที่ถูก ต้องในการแก้ ไขปัญ หาอย่ างเป็น ระบบ ย่ อมทาให้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิดประโยชน์ต่อองค์โดยรวมมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถสร้างการ
ทางานเป็ น ทีม เวิร์ค ให้เกิดขึ้นด้วย เพราะทุกคนคิดเชิงระบบจะมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากกว่า
ผลลัพธ์ที่ต้องการของบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่มองที่ผลลัพธ์ขององค์กรเป็นสาคัญ
(System Thinking)

จุดประสงค์ของหลักสูตร


เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจแนวทางการคิ ด เชิ ง ระบบ (System Thinking) ได้ ด้ ว ยตั ว เอง สามารถ
จินตนาการลักษณะงานที่เมาะสมกับการคิดเชิงระบบของตัวเองได้



เพื่อสร้างหลักการของการคิดเชิงระบบในการประยุกต์ใช้กับการทางาน การดาเนินชีวิตและการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นให้กับผู้เรียน



เพื่ อให้ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไ ปปฏิ บั ติจริงกั บลัก ษณะงานของแต่ล ะบุ คคลผ่ านการท า Workshop,
กรณีศึกษาและการนาเสนอแนวคิด



เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบพร้อมกับการพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ ด้วยตัวเอง ตาม Style ที่
เหมาะสมของตัวเอง



เพื่อทาให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้และเกิดความสนใจในการนาแนวคิดอย่างเป็นระบบของตัวเองไป
ประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองด้วยความเต็มใจ

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)


DAY I: สร้างและพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบของตัวเอง
▪

▪

เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
 ความแตกต่างของการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงระบบ
 การคิดเชิงระบบคืออะไร? เกี่ยวกับเราอย่างไร?
 องค์ประกอบสาคัญของการคิดเชิงระบบ
 เรียนรู้แนวทางการคิดเชิงระบบด้วยตัวเอง
 Workshop: เรื่องที่เคยใช้การคิดเชิงระบบของตัวเอง
การพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบ
 หลักการของการคิดเชิงระบบ
 หลุมพรางทางความคิดกับการคิดเชิงระบบ
 ทักษะการคิดประเภทต่างๆ
 การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวทางการคิดเชิงระบบ
 กรณีศึกษา: วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการคิดเชิงระบบ
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▪

▪

▪



การคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
 แนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์
 การใช้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
 สร้างแนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
 Workshop: การประยุกต์ใช้วิธีคิดเชิงกลยุทธ์กับระบบงาน
การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจกับการคิดเชิงระบบ
 แนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 การประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่เป็นเชิงระบบ
 ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบกับการทางาน
 กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงระบบและแนวทางการตัดสินใจ
การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

DAY II: การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ กับการคิดเชิงระบบ
▪

▪

▪

สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
 แนวความคิดหลักของการคิดเชิงระบบ
 Role Play: การนาเสนอแนวความคิดเชิงระบบ
 กระบวนการคิดเชิงระบบอย่างซับซ้อน
 Workshop: สร้างกระบวนการคิดเชิงระบบของตัวเอง
การเรียนรู้พื้นฐาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Peter Senge
 การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
 ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
 รูปแบความคิด (Mental Model)
 วิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision)
 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
 Workshop: การประยุกต์ใช้กับการคิดเป็นระบบในองค์กร
การนาแนวคิดเชิงระบบมาใช้กับการดาเนินชีวิต
 การพัฒนาตัวเองสู่เป้าหมาย
 การสร้างความสุขกับครอบครัว
 การทางานร่วมกับผู้อื่น
 การพัฒนาทีมงานของตัวเอง
 กรณีศึกษา: การพัฒนาการคิดเชิงระบบของตัวเอง
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▪

▪

การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักคิดเชิงระบบ
 ประเด็นพื้นฐานของการคิดเชิงระบบ
 แนวทางการคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิผล
 คุณสมบัติของนักคิดเชิงระบบ
 ประโยชน์ของการเป็นนักคิดเชิงระบบ
การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)
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ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม
 ใช้หลักการ การเรียนรูข
้ องผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ: ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สานึก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาให้ผู้เรียนยินดีที่จะปรับเปลี่ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)


การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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แก่นสาคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน

❖ แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบายกระตุ้นให้คิดถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสาคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทาให้ผเู้ รียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

❖ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนาไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน
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❖ การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
 กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผเู้ รียนต้องเผชิญ หากมีการนาสิ่ง
ที่ได้ เรียนรู้ป ระยุกต์กับ กรณี ศึกษา ก็เสมื อนหนึ่ งให้ พิ สูจน์ ห ลักการและ
วิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้
ได้อย่างแม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่
คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลัง
การฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

❖

การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

 ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทาให้ผู้เรียนอยากนาสิ่ง
ที่รู้ไปใช้จริง
 การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัด ได้ที่ การบ้ านที่ผู้เรียนน าไป
ปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ

www.pa ko rnb log .com

 หัวหน้างาน
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สิ่งที่สถาบันอานวยความสะดวกหลังการฝึกอบรม


เว็บไซต์เรียนรู้
www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

www.peakpotential.in.th

www.learning-online.in.th

www.pa ko rnb log .com
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ทีมวิทยากรและโค้ชสถาบันให้คาปรึกษา
ทีมวิทยากร & โค้ชที่ดาเนินการสอน ยินดีให้คาปรึกษา, ตอบคาถาม, โค้ชเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
เพื่อให้ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้รับการอธิบายจนสมบูรณ์
บทความ, เครื่องมือต่างๆ ของวิทยากร & โค้ชแต่ละท่านที่เปิดให้ใช้ทบทวนและพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะขอคาปรึกษาจากวิทยากร & โค้ชที่เป็นเจ้าของบทความและเครื่องมือ
เหล่านั้นตลอด



เครื่องมือต่างๆ
Coaching card

เครื่องมือการโค้ชต่างๆ

www.pa ko rnb log .com
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การติดตามผล

ขอบเขตงาน Operation Package ติดตามผลการอบรม
 Package
•
•
•
•
•

# 1 : อัตราค่าบริการ

ฟรี

ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดาเนินการ
En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
กาหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก

 Package

# 2 : อัตราค่าบริการ 8,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลทีไ่ ด้รับจากผูเ้ ข้าฝึกอบรม

 Package

# 3 : อัตราค่าบริการ 15,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• พูด-คุยในเรื่องที่รบั ปากใน Class ว่าจะนาไปพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และ
หลังการอบรม

 Package

# 4 : อัตราค่าบริการ 20,000 บาท/ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
• การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึน้ ใน Class ประกอบกับ
การบ้านที่จะนาไปฝึกฝน
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงและนาไปใช้
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และหลัง
การอบรม
• จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารทีเ่ ป็นประโยชน์กบั การพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
• สรุปภาพรวมและคาแนะนาของวิทยากร ในรายงาน
• ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นาไป
ดาเนินการต่อไปได้

การติดตามผลลัพธ์จากการฝึกอบรมเพื่อให้ในการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ของ HRD ที่จะ
นาเสนอให้ผู้บริหารสามารถนาไปกาหนดเป็นนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent ได้ต่อไปใน
อนาคต
www.pa ko rnb log .com
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จุดเด่นสถาบัน
มีหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ
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เครื่องมือพัฒนาตนเอง สามารถใช้เป็นคู่มือการฝึกฝนในด้านต่างๆ ได้อย่างง่าย (คู่มือจิ๋ว)

หลักสูตรออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่อย่างง่ายๆ แค่คลิ๊กมาที่เรา www.learningonline.in.th
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