Systems Thinking and Systems Problem Solving (1D)

Course Outline
หลักสู ตร Systems Thinking and Systems Problem Solving
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักการและเหตุผล :
โลกปั จจุบนั ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร การรับรู ้ขอ้ มูลที่มากมายทั้งจากการอ่าน ทั้งจากการฟัง จาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จะต้องทาความเข้าใจในเรื่ องราวที่เกิดขึ้น สามารถเขียนออกมาเป็ นแผนภาพความคิด (Thought Model)
และพัฒนาไปสู่ ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
นอกเหนือไปจากการรับรู้ขอ้ มูล และทาความเข้าใจเรื่ องราวที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบแล้ว การแก้ปัญหาอย่าง
เป็ นระบบ (Systems Problem Solving) ก็จะนาไปสู่ การขจัดปั ญหาให้หมดสิ้ นไป

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร :
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้ และฝึ กฝนทักษะการอ่าน การฟัง เพื่อสามารถทาความเข้าใจในเรื่ องราวที่
เกิดขึ้น
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมฝึ กฝนการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)
3. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
4. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ (Systems Problem Solving)

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าอบรม : หัวหน้างาน และผูจ้ ดั การขึ้นไป จานวนไม่เกิน 30 คน
วิธีการฝึ กอบรม :
1. บรรยายนาเสนอสรุ ปแนวคิดหลักโดยวิทยากร 60%
2. เรี ยนรู ้ผา่ นการทากิจกรรม 40%
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Systems Thinking and Systems Problem Solving (1D)

เวลา

หัวข้อ / กิจกรรมการเรี ยนรู ้

วิธีการเรี ยนรู ้

09:00 - 10:15

- หัวใจหลักในการคิดเพื่อทาความเข้าใจสถานการณ์
 สังเกต-สงสัย-ซักถาม
 แยกแยะจับประเด็น
 เชื่อมโยง
- กิจกรรมที่ 1 : Clip VDO การ์ตูนโคนันยอดนักสื บ
- เทคนิคการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)
- กิจกรรมที่ 2 : ฝึ กเขียน Thought Model จากบทความจาก
หนังสื อพิมพ์
- กิจกรรมที่ 3 : ฝึ กเขียน Thought Model จาก Clip รายการโทรทัศน์

บรรยาย /
กิจกรรม

10:30 - 10:45

พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 - 12:00

- ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) คือ อะไร ?
- รู ปแบบพื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Basic Pattern of Systems
Thinking)
 Reinforcing Loops
 Balancing Loops
- กิจกรรมที่ 4 : ฝึ กเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบจากโจทย์ที่
กาหนด

12:00 - 13:00
13:00 - 14:30

บรรยาย /
กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-

การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ (Systems Problem Solving)
แนวทางในการกาหนดค่าเป้ าหมาย
กรอบคิดในการสารวจสภาพปัจจุบนั ของปัญหา
กิจกรรมที่ 5 : ฝึ กตั้งเป้ าหมายแบบท้าทาย

14:30 - 14:45

บรรยาย /
กิจกรรม

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 - 16:15

- เครื่ องมือในการวิเคราะห์ปัญหา
- กิจกรรมที่ 6 : ฝึ กฝนการแก้ปัญหาจากปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง

16:15 - 16:30

- สรุ ปประเด็นที่ได้รับจากการฝึ กอบรม
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