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การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสาเร็จ (Hybrid)
Systems Thinking to Solve Problem Strategies into
วันที่จัด รุ่น 6 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

เวลา 09:00 – 16:30 น.

Action

(Offline) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
3,000 + 210 (VAT 7%) = 3,210 บาท
(Offline) บุคคลทั่วไป:
3,500 + 245 (VAT 7%) = 3,745 บาท
Peter M. Senge ผู้ เชี่ ย วชาญในเรื่อ ง Learning Organization ซึ่ ง
เป็นผู้แต่งหนังสือ “The Fifth Discipline” ได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับวินัยตัว
ที่ 5 คื อ “Systems Thinking” ว่า เป็ น วินั ย อั น เป็ น เสาหลั ก ที่ จ ะสร้า งให้ เกิ ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
Systems Thinking คือ ความคิดเชิงระบบ ที่สาคัญอย่างยิ่งในการ
ท าความเข้ า ใจเรื่ อ งราวที่ เกิ ด ขึ้ น การเชื่อ มโยงสิ่ งที่ ได้ รับ รู้ม า โดยการเขี ย น
ออกมาเป็นแผนภาพความคิด (Thought Model) เพื่ออธิบายความเข้าใจของ
เราให้ ผู้ อื่ น ได้ รับ รู้แ ละเข้ า ใจตรงกัน อั น จะน าไปสู่ ก ารรับ รู้ และแก้ไขปั ญ หา
ร่วมกัน
หลักสูตร “คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา” นี้ จะทาให้ผู้เข้าอบรมได้
เข้าใจวิธีการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model) ของตนเองในเบื้องต้น
ก่อนที่จะเชื่อมโยงและพัฒนาไปสู่การทาความเข้าใจ และเขียนแผนภาพความคิด
เชิ ง ระบบ (Systems Thinking) ในรู ป แบบพื้ น ฐาน ได้ แ ก่ วงจรเสริ ม แรง
(Reinforcing Loop) และวงจรสมดุล (Balancing Loop)
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา
 ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)
 ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบด้วยวงจรแรงเสริมและวงจร
สมดุล
 ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นใน
รูปแบบ Archetypes ต่างๆ

รับจานวน 15 ท่าน

(Online) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
2,500 + 175 (VAT 7%) = 2,675 บาท
(Online) บุคคลทั่วไป:
2,800 + 196 (VAT 7%) = 2,996 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 ทาไมคุยเรื่องเดียวกัน แต่เห็นภาพไม่เหมือนกัน?
 ฝึกฝนทักษะการอ่าน การฟัง เพื่อจับ Key Words และ Key Topics
 การเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)
Workshop : ฝึกเขียนแผนภาพความคิดจากโจทย์ในสื่อสิ่งพิมพ์
และ ClipVDO ที่กาหนดให้ความคิดเชิงระบบ คือ อะไร?
 รูปแบบพื้นฐานความคิดเชิงระบบ

o
o

Reinforcing Loops

Balancing Loops
Workshop : ฝึกเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบจากโจทย์ที่กาหนด
 การเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ที่มี
ความ สลับซับซ้อนมากขึ้น ในรูปแบบ Archetypes ต่างๆ
Workshop : ฝึกเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบจากโจทย์ที่กาหนดให้
Workshop : ฝึกเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบจากกรณีศึกษา
ทางธุรกิจที่กาหนดให้
 ความคิดพื้นฐานเชิงระบบ (Systems Thinking) ต่อการแก้ปัญหา
 ทักษะการคิด และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 Workshop : การประยุกต์ใช้ความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา
 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ผู้จัดการ และผู้บริหารขึ้นไป
รูปแบบการอบรมและสัมมนา
บรรยาย 40% เรียนรู้ผ่าน Case Study และ Workshop 60%


วิทยากร คุณบุญเลิศ คณาธนสาร
วิทยากรอิสระ ประสบการณ์การทางาน
วิศวกรฝ่ายผลิตบริษัท เยื่อกระดาษสยาม จากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%




 หลักสูตรทีแ่ นะนาเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ 
พัฒนาทักษะการนาเสนอย่างมืออาชี
การบริหารงานบุคคลสาหรับหัวหน้างาน
สุดยอดนักขายเชิงรุก
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ 02-717-3000 ต่อ 81, Email: et@tpa.or.th

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

