
 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ: คิดอย่างบูรณาการ-
สร้างสรรค์ สำหรับผู้นำองค์การปัญญารมณ์  

(Mastering the Integrative Creative-Holism Thinking Skills for 
High IQ-EQ Organizational Leaders) 

  



 

  หลักสูตร การพัฒนาทกัษะการคิดเชิงระบบ: คิดอย่างบูรณาการ-สร้างสรรค์ สำหรับผู้นำองคก์ารปัญญารมณ ์       หน้า 1 

   จัดโดย  สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 
โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ: คิดอย่างบูรณาการ-สร้างสรรค์ 
สำหรับผู้นำองค์การปัญญารมณ์ 

(Mastering the Integrative Creative-Holism Thinking Skills for High IQ-EQ 
Organizational Leaders) 

อบรม Online ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วนั 
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1. หลักการและเหตุผล 
ในศตวรรษที ่ 21 นี ้ American Management Association (AMA, 2020) หรือ องค์การชั ้นนำ

ทางการฝึกอบรมผู้บริหาร ได้กำหนดหลักสูตรสำคัญที่ผู้บริหารระดับโลก (Global leaders and managers) 
จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม 5 ด้านหลัก ได้แก่  

1) หลักสูตรทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงกลยุทธ์ (Analytical Strategic Thinking Skills)  
2) หลักสูตรการสื่อสาร (Communication Courses)  
3) หลักสูตรเสริมพลังภาวะผู้นำทางธุรกิจ (Business Enhancement and Leadership 

Empowerment)  
4) หลักสูตรการเงินและการจัดการทรัพยากรองค์การ (Finance and Enterprise Resource 

Management) และ 
5) หลักสูตรทางด้านการบริหารธุรกิจ (Management Excellence)  

สอดคล้องกับที่ World Economic Forum (2016) ได้กำหนดหลักสูตรที่ส่งเสริม The Power of Top 10 
Soft Skills for High Performance Organizations ที่ครอบคลุมหลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารและการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์  การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง ตลอดจนการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์เชิงระบบ
สำหรับผู้นำองค์การศตวรรษที่ 21  

หลักสูตรทางการสื่อสารและการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำถือเป็นการพัฒนาสินทรัพย์มนุษย์ (Human 
Assets) เพ่ือให้มีความสามารถในการพัฒนา Strategic Leverages หรืออำนาจและอิทธิพลเชิงบวกทางสังคม 
ทั้งในมิติด้านทัศนคติ องค์ความรู้และทักษะ (Attitudes, Knowledge, and Skills) ทั้งในเชิงประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพและความเหมาะสม (effectiveness, efficiency, and appropriateness) ในการปฏิบัติงานใน
องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่สิ่งแวดล้อมมีความผันผวนและสลับซับซ้อน (Complex and volatile) ที่
เรียกว่าธุรกิจไร้กระบวนทัศน์อันเกิดจากนวัตกรรมผลิกผัน จึงมีความจำเป็นที่ผู้นำและบุคลากรองค์การทุก
ระดับควรต้องพัฒนาทักษะทางการสื่อสารและความคิด ซ่ึงถือเป็นสกุลทักษะหลักของศตวรรษที่ 21 นี้  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเชิงระบบ ความคิดเชิงกลยุทธ์

และความคิดสร้างสรรค์ (Systems, Strategic, and Creative Thinking Skills) บนแนวทางของ
การพัฒนาสมองอย่างสร้างสรรค์และเป็นองค์รวม (Creative Holism) 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจช่องว่างการเรียนรู้ (Learning Gaps) ของทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ
ด้วยเครื่องมือทางความคิด (Thinking Tools) เกี่ยวกับการแก้ปัญหาองค์การและการสรรสร้างรังสรร
นวัตกรรมองค์การด้วยการสื่อสารองค์การ (Organizations and Organizational Communication) 

2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้แนวคิดของผู้นำทางความคิดระดับโลกทั้งทางตะวันตกตะวันออกและเรียน
รู้ตัวแบบทางความคิด (Mental Models) และการออกแบบความคิดบนฐานของการพัฒนาเชาว์
อารมณ์และพุทธิปัญญาที่เหมาะสมในการรับมือกับบริบทสิ่งแวดล้อมที่ผันผวน (Volatile 
environments) ในโลกศตวรรษท่ี 21 

2.4 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การประเมินคุณภาพความคิดของตนอย่างเป็นระบบ 

3. ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาทักษะเชิงบูรณาการทาง

ความคิดเชิงระบบไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  
4.1 ศิลปะและศาสตร์แห่งการพัฒนาระบบความคิด  

(The Arts and Science of Thinking Systems Development) 
4.2 ความคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์การมีชีวิตและยืดหยุ่นด้วยปัญญารมณ์  

(Strategic Thinking for Organic and Resilient Organization with Cognitive-Emotional 
Intelligence Praxis) 

4.3 ความท้าทายของความคิดเชิงระบบ  
(Challenges of Systems Thinking) 

4.4 หลุมพรางทางความคิดของผู้นำองค์การ  
(Fallacies and Traps/Self-Entrapment of Organizational Leaders) 

4.5 หัวใจของการคิดเชิงระบบอย่างสร้างสรรค์ 
(The Heart of Creative Holism Modes of Thinking) 

4.6 การออกแบบตัวแบบความคิดและการประเมินผลลัพธ์ของความคิดเชิงระบบอย่างสร้างสรรค์ 

(Thinking Design/Assessment Versus Evaluation) 

5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
จำนวน   30  คน 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1) ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา  
2) เจ้าของกิจการ  
3) ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรทุกระดับ 
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4) ผู้สนใจทั่วไป 

7. วิธีการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรม   
อบรม Online ผ่านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
จำนวน  3 วัน  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
*วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที่ www.training.nida.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียม 
ท่านละ 4,900.- บาท 
 

9. วิทยากร 
รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต 
อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

 
10. การรับรองผลการฝึกอบรม 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  
Line: @trainingnida   
E-Mail: trainingsiri@nida.ac.th 

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

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   
ที่อยู่: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

http://www.training.nida.ac.th/
mailto:trainingsiri@nida.ac.th
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  การชำระค่าธรรมเนียม    
ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-
023397-2   และส่ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไป
ยัง acc-siripattana@nida.ac.th หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการ
ชำระเงินเพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 
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ตารางการฝึกอบรม 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ: คิดอย่างบูรณาการ-สร้างสรรค์ 

สำหรับผู้นำองค์การปัญญารมณ์ 
(Mastering the Integrative Creative-Holism Thinking Skills for High IQ-EQ 

Organizational Leaders) 
อบรม Online ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย 

วันที่ 1 
09.00 – 12.00 น. o ศิลปะและศาสตร์แห่งการพัฒนาระบบความคิด  

(The Arts and Science of Thinking Systems Development) 

13.00 – 16.00 น. o ความคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์การมีชีวิตและยืดหยุ่นด้วยปัญญารมณ์ 
(Strategic Thinking for Organic and Resilient Organization with 
Cognitive-Emotional Intelligence Praxis) 

วันที่ 2 
09.00 – 12.00 น. o ความท้าทายของความคิดเชิงระบบ  

(Challenges of Systems Thinking) 

13.00 – 16.00 น. o หลุมพรางทางความคิดของผู้นำองค์การ  
(Fallacies and Traps/Self-Entrapment of Organizational Leaders) 

วันที่ 3 
09.00 – 12.00 น. o หัวใจของการคิดเชิงระบบอย่างสร้างสรรค์ 

(The Heart of Creative Holism Modes of Thinking) 

13.00 – 16.00 น. o การออกแบบตัวแบบความคิดและการประเมินผลลัพธ์ของความคิดเชิงระบบ
อย่างสร้างสรรค์ 
(Thinking Design/Assessment Versus Evaluation) 

    หมายเหตุ    ช่วงเวลาพัก 
   เวลา 10.30 – 10.45 น.   พักช่วงเช้า 15 นาที 
    14.30 – 14.45 น.  พักช่วงบ่าย 15 นาที 
  12.00 – 13.00 น.  พักกลางวัน 60 นาที 


