คิดเป็ นระบบ สยบทุกปั ญหา (1D)

Course Outline
หลักสู ตร “คิดเป็ นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)”
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักการและเหตุผล :
ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) นับเป็ นทักษะที่จาเป็ นสาคัญอย่างยิง่ ต่อการทางาน และ
การดาเนินชีวติ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ โดยสิ่ งสาคัญเริ่ มต้นจะต้องทาความเข้าใจปั ญหาให้อย่างถ่องแท้
เสี ยก่อน สามารถระบุหวั ข้อปั ญหาได้อย่างชัดเจน และสามารถจาแนกแยกแยะประเภทของปั ญหาได้ จึงจะ
สามารถเข้าไปทาการแก้ไขปั ญหาได้อย่างตรงจุด
โดยในหลักสู ตร “คิดเป็ นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)” ได้นาหลักคิดที่สาคัญของ
Peter M. Senge ที่เขียนไว้ในหนังสื อชื่อ “The Fifth Discipline” ในเรื่ อง Systems Thinking มาใช้เป็ นหลักคิดใน
การแก้ปัญหาประเภทต่าง ๆ ผ่านแนวคิดการออกแบบระบบ (Systems Design) และการวิเคราะห์ระบบ
(Systems Analyis) โดยผสานแนวคิดดังกล่าวเข้ากับแนวคิด และเครื่ องมือบริ หารจัดการต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร :
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ ทาความเข้าใจ และสามารถจาแนกประเภทของปั ญหาได้
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้พ้นื ฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ และฝึ กฝนการแก้ปัญหาผ่านการออกแบบระบบ (Systems Design)
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ และฝึ กฝนการแก้ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าอบรม : หัวหน้างาน และผูจ้ ดั การขึ้นไป จานวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่ น
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กรอบความคิดของหลักสู ตร :
ปั ญหาทีเ่ ผชิญ

ปั ญหาท้าทาย
(Challenge Problem)

จาแนกประเภท
ปัญหา

การออกแบบระบบ
(Systems Design)

ปั ญหาพืน้ ๆ
(Standard Problem)

กาวิเคราะห์ระบบ
(Systems Analysis)

เนื้อหาการฝึ กอบรม :
1. ปัญหา คือ อะไร ?
 นิยามของคาว่า “ปั ญหา”
 การระบุหวั ข้อปัญหาให้ชดั เจน
 ประเภทของปัญหา
2. พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
 Reinforcing Loop
 Balancing Loop
 Delay
3. การแก้ปัญหาผ่านการออกแบบระบบ (Systems Design)
 แนวคิด และเครื่ องมือต่าง ๆ ในการออกแบบระบบ
4. การแก้ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)
 แนวคิด และเครื่ องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ระบบ
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วิธีการฝึ กอบรม :
 รู ปแบบการฝึ กอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
o โดยการใช้คาถามเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สารวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
และเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยูท่ ี่หลุมพรางความคิดใด
o โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
o โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนาความรู ้ที่ได้รับไปฝึ กฝนในทางปฏิบตั ิ

เวลา
09:00 - 10:30

หัวข้อ / กิจกรรมการเรี ยนรู ้
- ปัญหา คือ อะไร ?
o นิยามของคาว่า “ปั ญหา”
o การระบุหวั ข้อปัญหาให้ชดั เจน
o ประเภทของปัญหา
- Workshop : ระบุหวั ข้อปัญหาให้ชดั เจน

10:30 - 10:45

พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 - 12:00

- พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
o Reinforcing Loop
o Balancing Loop
o Delay
- Workshop : เขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

12:00 - 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30

-

การแก้ปัญหาผ่านการออกแบบระบบ (Systems Design)
แนวคิด และเครื่ องมือต่าง ๆ ในการออกแบบระบบ
การแก้ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Problem Solving)
แนวคิด และเครื่ องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ระบบ

14:30 - 14:45
14:45 - 16:00

วิธีการเรี ยนรู ้
T&GC

T&GC

T&GC

พักรับประทานอาหารว่าง
- Workshop : การแก้ปัญหาที่ตอ้ งเผชิ ญอยู่
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