การคิดเชิ งระบบและการประยุกต์ ใช้ ด้วยตัวเอง ( หลักสู ตร 2 วัน )

Course outline หลักสู ตรการคิดเชิงระบบและการประยุกต์ ใช้ ด้วยตัวเอง
(System Thinking & Applied)

หลักสู ตร 2 วัน )

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล
 คุณรู ้หรื อไม่วา่ ...
o
o
o
o
o
o

การเปลี่ยนแปลงระบบงานย่อยจะส่ งผลกระทบกับระบบงานใหญ่
หลายสิ่ ง หลายอย่าง ล้วนเป็ นระบบหนึ่งในระบบที่ใหญ่กว่า
การบรรลุเป้ าหมายหนึ่ง อาจเกิดเหตุการณ์อื่นๆ ขึ้นมาได้
สิ่ งที่เรามองเห็นอาจเป็ นเพียงบางส่ วนของระบบเท่านั้น
การเรี ยนรู ้และเข้าใจระบบ จะทาให้เกิดการยอมรับกับผลกระทบได้
การคิดเชิงระบบคือการเข้าใจระบบไม่ใช่ต่อต้านระบบ

ให้แนวทางใหม่ท้ งั หมดในการมองเหตุการณ์ต่างๆ ทาให้เราเข้าใจ
โครงสร้างที่ซบั ซ้อนของเหตุและผลในโลกของเรา เป็ นแนวทางที่ทาให้คิดได้วา่ สิ่ งต่างๆ ผูค้ นและ
เหตุการณ์ต่างๆ เชื่อมโยงกันและกันอย่างไรบ้าง

 การคิดเชิงระบบ

(System Thinking)

o

คิดเชิงเส้น A  B = C

o

คิดเชิงระบบ

A

B

C

 การสร้างแนวความคิดให้กบั บุคลากรขององค์กรให้คิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในการทางาน จะช่วยทา

ให้พนักงานสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดตามาโดยไม่ต้ งั ใจจากการกระทาของพนักงาน และ
ค้นหาจุดที่ส่งผลสู งสุ ด เพื่อการมุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพ
ยากรอย่างมีประสิ ทธิ ผล ซึ่ งจะให้
ประโยชน์มหาศาลต่อองค์กร
เหตุการณ์
รู ปแบบ
โครงสร้าง
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การคิดเชิ งระบบและการประยุกต์ ใช้ ด้วยตัวเอง ( หลักสู ตร 2 วัน )
 การเรี ยนรู ้และเข้าใจหลักการของการคิดเชิงระบบ

และแนวทางการประยุกต์ใช้
เครื่ องมือ แนวคิด รู ปแบบ และกระบวนการที่ถูกต้องในการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ ย่อมทาให้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิดประโยชน์ต่อองค์โดยรวมมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถสร้างการ
ทางานเป็ น ทีมเวิร์ค ให้เกิดขึ้นด้วย เพราะทุกคนคิดเชิงระบบจะมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากกว่า
ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการของบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่มองที่ผลลัพธ์ขององค์กรเป็ นสาคัญ
(System Thinking)

จุดประสงค์ของหลักสู ตร


เพื่อให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้และเข้าใจแนวทางการคิดเชิงระบบ

(System

Thinking)

ได้ดว้ ยตัวเอง สามารถ

จินตนาการลักษณะงานที่เมาะสมกับการคิดเชิงระบบของตัวเองได้


เพื่อสร้างหลักการของการคิดเชิงระบบในการประยุกต์ใช้กบั การทางาน การดาเนินชีวติ และการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นให้กบั ผูเ้ รี ยน



เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปปฏิบตั ิจริ งกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลผ่านการทา

Workshop

,

กรณี ศึกษาและการนาเสนอแนวคิด


เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกคิดอย่างเป็ นระบบพร้อมกับการพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ ด้วยตัวเอง ตาม

Style

ที่

เหมาะสมของตัวเอง


เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสนุกสนานกับการเรี ยนรู ้และเกิดความสนใจในการนาแนวคิดอย่างเป็ นระบบของตัวเองไป
ประยุกต์ใช้ดว้ ยตัวเองด้วยความเต็มใจ

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)


DAY I: สร้ างและพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบของตัวเอง




เรียนรู้ และเข้ าใจเกีย่ วกับการคิดเชิ งระบบ
 ความแตกต่างของการคิดเชิ งเส้นและการคิดเชิ งระบบ
 การคิดเชิ งระบบคืออะไร ? เกี่ยวกับเราอย่างไร?
 องค์ประกอบสาคัญของการคิดเชิ งระบบ
 เรี ยนรู ้แนวทางการคิดเชิ งระบบด้วยตัวเอง
 Workshop: เรื่ องที่เคยใช้การคิดเชิ งระบบของตัวเอง
การพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบ
 หลักการของการคิดเชิ งระบบ
 หลุมพรางทางความคิดกับการคิดเชิ งระบบ
 ทักษะการคิดประเภทต่างๆ
 การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวทางการคิดเชิ งระบบ
 กรณีศึกษา: วิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นการคิดเชิ ง ระบบ
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การคิดเชิ งระบบและการประยุกต์ ใช้ ด้วยตัวเอง ( หลักสู ตร 2 วัน )








การคิดเชิ งกลยุทธ์ กบั การคิดเชิ งระบบ
 แนวทางการคิดเชิ งกลยุทธ์
 การใช้ทก
ั ษะการคิดเชิงกลยุทธ์กบั การคิดเชิงระบบ
 สร้างแนวทางการคิดเชิ งกลยุทธ์ของตัวเอง
 Workshop: การประยุกต์ใช้วธ
ิ ี คิดเชิงกลยุทธ์กบั ระบบงาน
การคิดแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจกับการคิดเชิงระบบ
 แนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
ั ลักษณะงานที่เป็ นเชิงระบบ
 การประยุกต์ใช้กบ
 ประโยชน์ของการคิดเชิ งระบบกับการทางาน
 กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิ งระบบและแนวทางการตัดสิ นใจ
การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง

DAY II: การประยุกต์ ใช้ หลักการต่ างๆ กับการคิดเชิงระบบ






สร้ างกระบวนการเรียนรู้ เกีย่ วกับการคิดเชิ งระบบ
 แนวความคิดหลักของการคิดเชิ งระบบ
 Role Play: การนาเสนอแนวความคิดเชิ งระบบ
 กระบวนการคิดเชิ งระบบอย่างซับซ้อน
 Workshop: สร้างกระบวนการคิดเชิ งระบบของตัวเอง
การเรียนรู้ พนื้ ฐาน สร้ างองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ของ Peter Senge
 การคิดเชิ งระบบ (System Thinking)
 ความเป็ นเลิศส่ วนบุคคล (Personal Mastery)
 รู ปแบความคิด (Mental Model)
 วิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision)
 การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม (Team Learning)
ั การคิดเป็ นระบบในองค์กร
 Workshop: การประยุกต์ใช้กบ
การนาแนวคิดเชิงระบบมาใช้ กบั การดาเนินชีวติ
 การพัฒนาตัวเองสู่ เป้ าหมาย
 การสร้างความสุ ขกับครอบครัว
 การทางานร่ วมกับผูอ
้ ื่น
 การพัฒนาทีมงานของตัวเอง
 กรณีศึกษา: การพัฒนาการคิดเชิ งระบบของตัวเอง
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การคิดเชิ งระบบและการประยุกต์ ใช้ ด้วยตัวเอง ( หลักสู ตร 2 วัน )




การพัฒนาตัวเองให้ เป็ นนักคิดเชิงระบบ
 ประเด็นพื้นฐานของการคิดเชิ งระบบ
 แนวทางการคิดเชิ งระบบอย่างมีประสิ ทธิ ผล
 คุณสมบัติของนักคิดเชิ งระบบ
 ประโยชน์ของการเป็ นนักคิดเชิ งระบบ
การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝน

ขบวนการ (Process) ในการฝึ กอบรม
 ใช้ หลักการ การเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ : ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่จะอยูภ่ ายในจิตใต้สานึก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาให้ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะปรับเปลี่ย น
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)
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การคิดเชิ งระบบและการประยุกต์ ใช้ ด้วยตัวเอง ( หลักสู ตร 2 วัน )


การใช้ กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม

หมายเหตุ : การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด


แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
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การคิดเชิ งระบบและการประยุกต์ ใช้ ด้วยตัวเอง ( หลักสู ตร 2 วัน )

 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบาย กระตุน้ ให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน

 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่ านกรณีศึกษา
 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่ผเู ้ รี ยนต้องเผชิญ หากมีการ
นาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ประยุกต์กบั กรณี ศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์
หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้กบั กรณี ศึกษา จะทาให้เข้าใจ
เนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้
แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริ ง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์
จริ งหลังการฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทนั ที
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การคิดเชิ งระบบและการประยุกต์ ใช้ ด้วยตัวเอง ( หลักสู ตร 2 วัน )

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนอยากนาสิ่ ง
ที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผเู้ รี ยนนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ

www.pa ko rnb log . com

 หัวหน้างาน

www.en tra in in g. net

 ผูจ้ ดั การ

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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