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หลักสูตร Design Solution for Complex Problem เทคนิคการออกแบบแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่ซับซ้ อน
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
ปั ญหาที่มีความซับซ้ อน เป็ นปั ญหาเชิงระบบเกิดจากหลายปั จจัยที่มีความเกี่ยวข้ องกัน และ
เกิดปั ญหาซ ้า ๆ เป็ นวัฏจักร ทาให้ กระบวนการวิเคราะห์ ปัญหาที่เน้ นมองหาสาเหตุที่ทาให้ เกิดความ
ผิด ปกติ ไม่ สามารถระบุสาเหตุได้ อ ย่า งชัดเจน จึง ต้ อ งแก้ ไขปั ญหาด้ วยกระบวนการคิ ดเชิ งระบบ
(Systems Thinking) ซึ่งเป็ น รู ป แบบแนวคิ ดที่ ผสมผสาน การคิ ดองค์ รวม (Holistic Thinking) และ
การคิด เชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถระบุปั จจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนของ
ระบบ และสามารถระบุความสัมพันธ์ ของปั จจัยเหล่านั ้นอย่างมีเหตุและผล ผู้เรียนจึงสามารถเข้ าใจ
สาเหตุที่อาจทาให้ ระบบเกิดปั ญหา เช่น ปั ญหาพนักงานมีความผูกพันกับองค์ กรลดลง ส่งผลต่อผล
การดาเนินงานลดลง เป็ นต้ น

กาหนดการอบรม
วันแรก
เวลา
กิจกรรม
09.00 – 12.00 น.  ภาพรวมหลักสูตร
 Growth & Fixed Mindset
 Creative Confident
 เรียนรู้ Pattern of Thinking จากแนวคิด Whole Brain Model
 เรียนรู้ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการคิดเชิงระบบ ด้ วยแนวคิด Two System
Thinking
13.00 – 16.00 น.  นิยาม Systematic Thinking

วิธีการฝึ กอบรม
1) ผู้เรียนจะได้ ฝึกปฏิบตั ิผ่านกิจกรรม
2) ผู้เรียนจะต้ องนาข้ อมูลจริงมาฝึ กปฏิบตั ิในห้ องเรียน
3) ผู้เรียนจะได้ แลกเปลีย่ นมุมมองและร่วมจัดการปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการทางาน ช่วยกระตุ้นให้ เกิด
การนาเสนอมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่าง
คุณสมบัติผ้ ูเข้ าอบรม
• ผู้บริหารระดับต้ น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้ างาน
• ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)
• บุคลากรทัว่ ไป

 นิยาม Systems Thinking
 ความสาคัญของระบบคิดทั ้งสอง
 กระบวนการคิดเชิงระบบ
 แนวคิดภูเขาน ้าแข็ง
 การเขียนแผนภาพวงจร Cause-Effect
วันที่สอง
เวลา
กิจกรรม
09.00 – 12.00 น.  ปั ญหาเชิงระบบ (Complex Problem Solving)
 ความแตกต่างระหว่างการแก้ ปัญหาปกติ และปั ญหาที่ซบั ซ้ อน

จานวนผู้เข้ าอบรม 30 คน
In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext. 426 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

 การวิเคราะห์ รูปแบบพฤติกรรมของเหตุการณ์ที่สง่ ผลต่อปั ญหาเชิง
ระบบ
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เทคนิคการประเมินสถานการณ์ เพื่อเข้ าใจปั ญหาที่เกิดขึ ้นทั ้งระบบ

13.00 – 16.00 น.  การกาหนดแผนงานป้องกันและรับมือ
การคิดแนวทางจัดการปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์
สรุปหลักสูตร
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
- เครื่อง LCD PROJECTOR
- กระดานไวท์บอร์ ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี
ราคาค่ าบริ การ
 วันจันทร์ – ศุกร์

ราคาวันละ

1 เครื่อง

35,000 บาท

 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
43,750 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริ มพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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