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โครงกำรฝึกอบรม

หลักสูตร ทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ

(Systematic Thinking)
ในการท างานเรามักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ทางานอยู่เสมอ หากไม่มีหลักวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ก็จะยิ่งทา
ให้เกิด ปัญหาและอุปสรรคทวีคูณขึ้นหลายต่อหลายเท่าตัว ส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อทีมงานและองค์กร เครื่องมือช่วยคิดเป็นเทคนิคสาคัญที่จะช่วยให้
คนท างานจัดการความคิดให้เป็นระบบ และช่วยให้ท าความเข้าใจในเรื่อง
ต่างๆ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน จนส่งผลกระทบซึ่งกันและกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หลักสูตร ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ออกแบบมาเพื่อ ช่วยให้ผู้
เข้าอบรมได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทาให้ผู้เรียน
สามารถคิดเชื่อมโยงข้อมูลให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการนา
เครื่องมือช่วยคิดมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบ จะช่วยให้ ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล ผ่าน
เครื่องมือช่วยคิดต่างๆ เช่น Why Why Diagram แผนที่ความคิด (Mind
Map) ผั ง ก้ า งปลา (Fishbone) แผนภู ม ิ ต ้ น ไม้ (Tree Diagram) เป็ น ต้ น
พร้อมน าเสนอตัวอย่างของเครื่องมือช่วยคิดในแต่ละแบบ นอกจากนั้นยัง
น าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบในการ
ทางานผ่านกรณีศึกษาจริงที่คนทางานมักพบเจอในชีวิตประจาวัน

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รบั

1. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมื อช่วยคิดอย่างเป็นระบบมาใช้ในการ
พัฒนาการคิดเชิงระบบของตนเอง
2. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอน
รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการจัดการ
กับปัญหาที่ซับซ้อนทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
3. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยคิด มาใช้ในการ
พัฒนาการคิดเชิงระบบของตนเอง เพื่อจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิทยำกร
ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นารุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรนี้เหมำะสำหรับ
หัวหน้างาน และพนักงาน

เพื่อประสิทธิภำพในกำรฝึกอบรม
จานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน
30 คน/รุ่น
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รำยละเอียดหัวข้อกำรฝึกอบรม
HIGHLIGHTS: การออกแบบหลักสูตรเกิดจากการศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
หัวหน้างานและพนักงานให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการทางานประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
• หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของคนทางานที่มักเกิดขึ้น และผลกระทบต่อทีมงานและองค์กร
• หลักการคิดอย่างเป็นระบบ
• เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทางาน
• กรณีศึกษา : พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานในสถานการณ์ต่างๆ
• แนวทางการประยุกต์เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบในการทางาน
No.
Topic
Objective
Key Content
1

หลุมพรำงวิธีคิดที่
ผิดพลำดของคนทำงำน
ที่มักเกิดขึ้น

2

เครื่องมือช่วยคิดเพื่อ
พัฒนำกำรคิดเชิงระบบ
ในกำรทำงำน

เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการ
▪ กิจกรรม: กระตุ้นพลังสมอง พัฒนา
ฝึกอบรม ตระหนักถึงหลุมพราง
ทักษะการคิดเชิงระบบ
ของวิธีคิดของคนทางานมักพบ ▪ 7 หลุมพรำงกำรคิด ควรระวังและ
เจอ และผลกระทบที่มักเกิดขึ้น
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เช่น ไม่คิดถึงผลกระทบสุดท้าย
- การปฏิเสธหรือการหลีกเลี่ยง
ไม่คิดล่วงหน้ารอคาสั่ง ไม่คิด
- ก็ได้นะ..แต่ว่า
เชิงป้องกัน เป็นต้น
- การคิดตามกันเป็นกลุ่ม
- การเลือกพิจารณา
- การคิดไปทางเดียว
- ทาให้เป็นเรื่องซับซ้อนมาก
เกินไป
- ไม่ใช่ความคิดของฉัน
▪ ปรับการคิดของตัวเองสู่
กระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ
▪ Workshop: กรณีศึกษาการคิดเชิง
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาการคิดอย่าง
เป็นระบบ
เรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดเพื่อ
▪ Why Why Diagram
พัฒนาการคิดเชิงระบบในการ
▪ Tree Diagram
▪ Mind Mapping
ทางาน
▪ Fishbone Diagram
▪ Turtle Diagram
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▪ ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยคิดในแต่

3

ฝึกปฏิบัติกำรพัฒนำ
ทักษะกำรคิดเชิงระบบ
เพื่อแก้ไขปัญหำหน้ำ
งำนในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

เสริมสร้างทักษะและความ
เชี่ยวชาญในการคิดอย่างเป็น
ระบบในสถานการณ์ต่างๆที่
เหมาะสม

ละแบบ
▪ Workshop: ฝึกปฏิบัติการคิดเป็น
ระบบในสถานการณ์ต่างๆที่มัก
เกิดขึ้นในหน้างานจริง ด้วยเทคนิค
DMAIC
- Define ระบุปัญหาให้ชัดเจน
- Measure ตรวจสอบความ
รุนแรงของปัญหา
- Analyze วิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่เป็นต้นตอ
- Improve เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่หลากหลาย
- Control ควบคุมและติดตาม
ผลเพื่อปรับปรุง
▪ ข้อเสนอแนะเพื่อนาทักษะการคิด
อย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในการ
ทางานจริง

รูปแบบกำรฝึกอบรม
บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ
การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop
ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion

30%
30%
40%

ระยะเวลำฝึกอบรม
1 วัน (Virtual Training)
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกหลักสูตรนี้
ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการใช้เครื่องมือช่วยคิดรูปแบบต่างๆ และ
สามารถนาไปปรับใช้ในการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้จริง
• ช่วยแก้ไขปัญหา ขาดทักษะการคิด เมื่อเกิดปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เช่น ไม่คิดล่วงหน้า รอรับคาสั่ง
คิดไม่รอบด้าน
• ช่วยแก้ไขปัญหา ขาดหลักการและขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ
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• ช่วยพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่วยคิดแบบต่างๆ
• ช่วยพัฒนา ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน

หมำยเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ำมคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรนำเสนอ และหวังเป็นอย่ำงยิง่ ว่ำจะได้ให้บริกำรท่ำนในโอกำสนี้ และโอกำสถัดไป
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