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หลักสูตร “กลยุทธ8การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสรCางสรรค8สำหรับองค8กรสมัยใหมF”  

อบรม Online ระยะเวลาการฝ(กอบรม 2 วัน 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร8 

1. หลักการและเหตุผล 
  

ความคิดเชิงระบบนับว0าเป2นทักษะท่ีจำเป2นของนักบริหารในโลกป@จจุบัน และนับว0าเป2นรูปแบบการคิด

วิเคราะหDท่ีแตกต0างจากการวิเคราะหDในรูปแบบเดิมท่ีเนFนการ “แยกส0วน” ในการวิเคราะหDเท0าน้ัน แต0การ

พัฒนาความคิดเชิงระบบเพ่ือใหFเขFาใจพลวัตรของระบบเนFนท้ังการวิเคราะหDและสังเคราะหD (Analysis 

Synthesis) ท่ีจำเป2นในการมองภาพรวมของป@ญหาท่ีซับซFอนหรือป@ญหาเร้ือรัง อันเกิดจากสภาพส่ิงแวดลFอม  

ดังน้ัน การพัฒนาความคิดเชิงระบบ จึงตFองการความคิดสรFางสรรคD อันเป2นพ้ืนฐานท่ีสำคัญของการพัฒนาจิต 

(Mind Development) ในการพัฒนาไปอย0างควบคู0กัน เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดขององคDกร  

2. วัตถุประสงค5 
 

เพ่ือใหFผูFท่ีเขFารับการอบรมไดFเขFาใจความหมายและแนวทางในการพัฒนาระบบความคิดในเชิงระบบโดย

อาศัยการศึกษาพลวัตรของระบบ เคร่ืองมือทางความคิดชุดต0างๆ ท่ีหลากหลายและนำไปประยุกตDใชFไดFจริง 

และการใชFประโยชนDจากการพัฒนาความคิดสรFางสรรคDในทีม เพ่ือใหFสามารถพัฒนาวิสัยทัศนDและการเขFาถึง

แก0นของการขับเคล่ือนประสิทธิภาพองคDกรในโลกสมัยใหม0ไดFอย0างเป2นระบบและสรFางสรรคD 

3. ประโยชน5ท่ีผู@เข@ารับการอบรมจะได@รับ 
  

เขFาใจหลักการของการพัฒนาความคิดเชิงระบบ ความคิดสรFางสรรคD เพ่ือใหFสามารถวิเคราะหDและ
สังเคราะหDรูปแบบองคDกร ป@ญหาและส่ิงแวดลFอมในท่ีทำงานไดFอย0างมีประสิทธิภาพ และต้ังอยู0บนนวัตกรรม
ความคิดบางประการ  อันมีค0าในการอยู0รอดในองคDกรในโลกยุคป@จจุบัน ท่ีสำคัญผูFเขFารับการอบรมจะไดFมี

โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูFและแบ0งป@นประสบการณDในดFานนวัตกรรมทางความคิดและการแกFไขป@ญหาในบริบท
ขององคDกรต0างๆ  

4. หัวข@อวิชาในหลักสูตร  
- กระบวนการคิด Meta-Cognition เก่ียวกับศิลปะการคิดใหFกระจ0างดFวยความคิดเชิงระบบ 

- การตรวจสอบองคDกรดFวยฐานความคิดเชิงระบบ Problem-based Learning 

- Grand-Module ของการสรFาง Models ดFวยความคิดเชิงระบบ 
- การบูรณาการความคิดดFวยความคิดเชิงนวัตกรรม และคิดเชิงระบบ 
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5. จำนวนผู@เข@ารับการฝNกอบรม  

จำนวน   40  คน 

6. คุณสมบัติของผู@เข@ารับการฝNกอบรม 

1. ปริญญาตรีไม0จำกัดสาขา 
2. ผูFบริหารทุกระดับ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูFบริหารฝ~ายต0าง ๆ อาทิ ฝ~ายทรัพยากร

บุคคลฝ~ายพัฒนาองคDกร ฝ~ายกลยุทธDองคDกร ฯลฯ  

3. เจFาของกิจการ 

4. เจFาหนFาท่ีระดับปฏิบัติการ 

5. ผูFสนใจท่ัวไป 

7. วิธีการฝNกอบรม และระยะเวลาการฝNกอบรม   

อบรม Online ผ0านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD     

จำนวน  2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 

*วันและเวลาของการฝ0กอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที ่www.training.nida.ac.th 

8. วิทยากร  

รศ.ดร.จุฑาพรรธD ผดุงชีวิต 

 
9. คUาธรรมเนียม 

ท0านละ 3,500.-บาท  
(ศิษยNเกOาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรNแนบสำเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพรXอมใบสมัคร ท"านจะได)สิทธิ์ลด 10%) 

 

10. การรับรองผลการฝNกอบรม 

ผูFผ0านการฝ�กอบรมจะตFองมีเวลาในการเขFารับการฝ�กอบรมและเขFาร0วมกิจกรรมในหลักสูตรไม0นFอย

กว0ารFอยละ 85 ของระยะเวลาการฝ�กอบรมท้ังหมดจึงจะไดFรับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝ�กอบรม

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD 

 

 

 

 

 

 

11. การสมัครและการชำระคUาธรรมเนียม 
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1  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ไดFท่ี  www.training.nida.ac.th 

 
 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ไดFท่ี  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

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

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

ท่ีอยู0: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD 

 
 

1  การชำระค+าธรรมเนียม    

ท0านสามารถชำระค0าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเขFาบัญชีเงินฝากออมทรัพยD ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน

บัณฑิตพัฒบริหารศาสตรD ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตรD สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-

023397-2   และส0ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พรFอมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไป

ยัง Trainingnida@gmail.com หรือส0งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการ

ชำระเงินเพ่ิมเติมไดFท่ี 0 2727 3232, 02 727 3227 
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วัน / เวลา หัวข@อการบรรยาย 

วันท่ี 1 

09.00 – 12.00 น. 

 

กระบวนการคิด Meta-Cognition เก่ียวกับศิลปะการคิดใหFกระจ0าง 

ดFวยความคิดเชิงระบบ 
 

13.00 – 16.00 น. 
 

การตรวจสอบองคDกรดFวยฐานความคิดเชิงระบบ Problem-based Learning 
 

วันท่ี 2 

09.00 – 12.00 น. 
 

Grand-Module ของการสรFาง Models ดFวยความคิดเชิงระบบ 
 

13.00 – 16.00 น. 
 

การบูรณาการความคิดดFวยความคิดเชิงนวัตกรรม และคิดเชิงระบบ 
 

 

หมายเหตุ ช0วงเวลาพัก 

 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช0วงเชFา 15 นาที 

  14.30 – 14.45 น. พักช0วงบ0าย 15 นาที 

  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 

 

 

 

 


