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โครงการฝกึอบรม 

หลกัสตูร “กลยุทธก์ารพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสรา้งสรรค์สำหรับองคก์รสมัยใหม่”  
อาคารสยามบรมราชกุมาร ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จัดโดย สำนักสริิพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
---------------------------------------- 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  

ความคิดเชิงระบบนับว่าเป็นทักษะที่จำเป็นของนักบริหารในโลกปัจจุบัน และนับว่าเป็นรูปแบบการคิด
วิเคราะห์ที่แตกต่างจากการวิเคราะห์ในรูปแบบเดิมที่เน้นการ “แยกส่วน” ในการวิเคราะห์เท่านั้น แต่การ
พัฒนาความคิดเชิงระบบเพ่ือให้เข้าใจพลวัตรของระบบเน้นทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analysis 
Synthesis) ที่จำเป็นในการมองภาพรวมของปัญหาที่ซับซ้อนหรือปัญหาเรื้อรัง อันเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม  
ดังนั้น การพัฒนาความคิดเชิงระบบ จึงต้องการความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการพัฒนาจิต 
(Mind Development) ในการพัฒนาไปอย่างควบคู่กัน เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เข้าใจความหมายและแนวทางในการพัฒนาระบบความคิดในเชิงระบบโดย
อาศัยการศึกษาพลวัตรของระบบ เครื่องมือทางความคิดชุดต่างๆ ที่หลากหลายและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในทีม เพ่ือให้สามารถพัฒนาวิสัยทัศน์และการเข้าถึง
แก่นของการขับเคลื่อนประสิทธิภาพองค์กรในโลกสมัยใหม่ได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 

 
3. ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ 
  

เข้าใจหลักการของการพัฒนาความคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์รูปแบบองค์กร ปัญหาและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตั้งอยู่บนนวัตกรรม
ความคิดบางประการ  อันมีค่าในการอยู่รอดในองค์กรในโลกยุคปัจจุบัน ที่สำคัญผู้เข้ ารับการอบรมจะได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในด้านนวัตกรรมทางความคิดและการแก้ไขปัญหาในบริบท
ขององค์กรต่างๆ  
 
4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  

- กระบวนการคิด Meta-Lognition เกี่ยวกับศิลปะการคิดให้กระจ่างด้วยความคิดเชิงระบบ 

- การตรวจสอบองค์กรด้วยฐานความคิดเชิงระบบ Problem-based Learning 
- Grand-Module ของการสร้าง Models ด้วยความคิดเชิงระบบ 
- การบูรณาการความคิดด้วยความคิดเชิงนวัตกรรม และคิดเชิงระบบ 
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5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

จำนวน   30  คน 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 

7. วิธีการฝึกอบรม   
การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติในห้องอบรม 

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม     
จำนวน  2  วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ ยนแปลง กรุณ าตรวจสอบวัน  เวลาอบรมที่  
www.training.nida.ac.th 

9. สถานที่ฝึกอบรม 
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10. วิทยากร 
รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต 

11. ค่าธรรมเนียม 
ท่านละ 5,800.-บาท  
(ศิษย์เก่าสถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์แนบสำเนาใบปริญญาบตัรแนบมาพร้อมใบสมคัร ท่านจะได้สิทธิล์ด 10%) 
 

12. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 
 

     การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

http://www.training.nida.ac.th/
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สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   

ที่อยู่: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

    การชำระค่าธรรมเนียม    

  ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   
และส่ ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้ อมระบุ รายละเอี ยดในการออกใบ เสร็ จรับ เงิน ) ไปยั ง 
Trainingnida@gmail.com หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน
เพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 

13. การรับรองผลการฝึกอบรม 
  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

14. การติดต่อสอบถาม 
 

mailto:Trainingnida@gmail.com
mailto:Trainingnida@gmail.com
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หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ได้ที่ กลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา 

โทรศัพท์ 0 2727 3213-14, 0 2727 3231  โทรสาร 0 2375 4720 
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ตารางการฝึกอบรม 
หลกัสตูร “กลยุทธก์ารพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสรา้งสรรค์สำหรับองคก์รสมัยใหม่”  

อาคารสยามบรมราชกุมาร ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดโดย สำนักสริิพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

---------------------------------------- 
 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย 

วันที่ 1 

09.00 – 12.00 น. 

 

กระบวนการคิด Meta-Lognition เกี่ยวกับศิลปะการคิดให้กระจ่าง 
ด้วยความคิดเชิงระบบ 

 

13.00 – 16.00 น. 
 

การตรวจสอบองค์กรด้วยฐานความคิดเชิงระบบ Problem-based Learning 
 

วันที่ 2 

09.00 – 12.00 น. 
 

Grand-Module ของการสร้าง Models ด้วยความคิดเชิงระบบ 
 

13.00 – 16.00 น. 
 

การบูรณาการความคิดด้วยความคิดเชิงนวัตกรรม และคิดเชิงระบบ 
 

 
หมายเหต ุ ช่วงเวลาพัก 
 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
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วิทยากรในหลกัสตูร 
หลกัสตูร “กลยุทธก์ารพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสรา้งสรรค์สำหรับองคก์รสมัยใหม่”  

อาคารสยามบรมราชกุมาร ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดโดย สำนักสริิพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

---------------------------------------- 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต - รองศาสตราจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร 
 - อดีตผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนานาชาติ   
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


