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หัวข้ ออบรม
ระบบและการคิดเชิงระบบ
 การคิดเชิงระบบ: เครื่ องมือการทางานของผู้บริ หารให้ ประสบความสาเร็ จ
 อะไรคือระบบ? อะไรคือการคิดเชิงระบบ?
 ทาไมคนทัว่ ไปจึงไม่คิดเชิงระบบ?
 ทาไมการแก้ ปัญหาอย่างหนึง่ จึงนาไปสูก่ ารเกิดปั ญหาใหม่?
Workshop 1: แบบทดสอบความเข้ าใจเรื่ องการคิดเชิงระบบ
เราจะคิดเชิงระบบได้ อย่ างไร?
 การหา leverage points ของสิง่ ที่เราจะแก้ ไข
 องค์ประกอบของการคิดเชิงระบบ
 ขันตอนการแก้
้
ปัญหา / พัฒานาทักษะการคิดเชิงระบบ
เครื่องมือช่ วยในการคิดเชิงระบบ
 การคิดแบบ linear แบบ parallel และแบบ loop
 Open loops and closed loops
 Behavior Over Time (BOT)
 Thinking loops and Multiple loops
 การเข้ าใจแรงต้ าน (resistance) และแรงเสริ ม (reinforcement) ในระบบ
Workshop2: การใช้ Systematic Thinking Tools ในการการระบุปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
การเรี ยงลาดับความสาคัญของปั ญหา

รู ปแบบการอบรม
 ทฤษฎี 60%
 เวิร์คช็อป 30%
 ถาม-ตอบ 10%

18 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้
อัตราท่ านละ 7,000 บาท (ยังไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม) สมัคร 3 ท่ านขึน้ ไปต่ อองค์ กร ลด 10%

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903 ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training ค่าใช้ จา่ ยในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สาหรับนิติบคุ คล)

2

ประวัตวิ ิทยากร
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
ปั จจุบัน
 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
 วิทยากรด้ านการพัฒนาความเป็ นผู้นา การบริ หาร และทักษะการคิด
 Leadership Coach
 ที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาการบริ หารและองค์กร
การศึกษา
 ปริ ญญาเอกด้ านการวิจยั และวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Doctor of Social Science in Policy Studies) จาก University
of Bristol ประเทศอังกฤษ
 ปริ ญญาโทด้ านการบริ หารภาครัฐ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
 ปริ ญญาตรี ด้านการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริ ญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 ประกาศนียบัตรการอบรม Implementing ISO 31000 Risk Management Systems, British Standards Institution
 ประกาศนียบัตรการอบรม Professional Coaching Certification Program, Thailand Coaching Institute
 ประกาศนียบัตรด้ านการกระจายอานาจและการปฏิรูปการคลังจากธนาคารโลก (World Bank)
 ประกาศนียบัตรด้ านการวิจยั นโยบายและการพัฒนา จากมหาวิทยาลัย London ประเทศอังกฤษ
 ประกาศนียบัตรด้ านนโยบายและการพัฒนา จากมหาวิทยาลัย Birmingham ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ ในงานระหว่ างประเทศ
 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาโครงการ (Program Development Specialist) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
สหรัฐอเมริ กา (US Agency for International Development – USAID)
 เจ้ าหน้ าที่กิจการสังคม ส่วนงานพัฒนาสังคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจาภาคพื ้นเอเชีย
แปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP)
 เจ้ าหน้ ากิจการเศรษฐกิจ ส่วนงานการพัฒนาภาคเอกชนและธุรกิจ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ประจาภาคพื ้นเอเชียแปซิฟิก (UNESCAP)
 เจ้ าหน้ าที่วจิ ยั สานักงานภาคพื ้นเอเชียและแปซิฟิก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme – UNDP)
 อาจารย์ผ้ ชู ่วยสอนด้ านการจัดการ คณะการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ University of Bristol ประเทศอังกฤษ
 นักวิจยั หลังปริ ญญาเอก วิทยาลัยนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ (National University of Singapore)
 นักวิชาการรับเชิญ มหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison ประเทศอเมริ กา
 นักวิจยั รับเชิญ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
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 ผู้ช่วยนักวิจยั ศูนย์ศกึ ษาและวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจ University of Bristol ประเทศอังกฤษ
 นักวิจยั รับเชิญ มหาวิทยาลัย Birmingham ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ การทางาน
 อาจารย์ประจา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการฝึ กอบรมและที่ปรึกษาโครงการอาวุโส IFD Training and Consultancy
 ผู้ช่วยวิจยั ศูนย์ศกึ ษาเพื่อพัฒนานโยบายและการบริ หาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
 นักวิจยั อาวุโส สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
 หัวหน้ ากลุม่ การวิจยั ด้ านการบริหารจัดการ, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
 กรรมการสภาคณาจารย์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
 คณะทางานให้ กบั สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 บรรณาธิการ วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ ฝึกอบรม
















ห้ างสรรพสินค้ า Big-C
Unimech Engineering Group (Thailand) Co., Ltd.
World Bank
Hitachi Industrial Technology
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.
บริ ษัท โอสถสภา จากัด
Siam Sempermed (Sri Trang Group)
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเส่ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สานักงานเลขาธิการรัฐสภา
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงพัมฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย

หัวข้ อการบรรยาย
 Coaching for Effective Performance
 การบริ หารโครงการ
 การบริ หารการเปลีย่ นแปลง
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การบริ หารความเสีย่ ง
การจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management)
การคิดเชิงวิเคราะห์
การคิดเชิงระบบ
การแก้ ไขปั ญหาและการตัดสินใจ
การคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผน
การสร้ างทีมและการวางแผนแบบมีสว่ นร่วม
ทักษะการวิเคราะห์สาหรับผู้บริ หาร
การวิเคราะห์เชิงอนาคตเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
บรรษัทภิบาล: บทบาทของคณะกรรมการและผู้จดั การองค์กร

อาจารย์ พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน อาทิ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 มหาวิทยาลัราชภัฎธนบุรี
 มหาวิทยาลัราชภัฎนครสวรรค์
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
 มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
 มหาวิทยาลัยเนชัน่
 มหาวิทยาลัยรังสิต
 หาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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แผนที่โรงแรม บันยันทรี สาทรใต้
จากต้ นถนนสาทรใต้  ผ่านโรงแรมสุโขทัย  ก่อนไฟแดงแรกจะเห็นโรงแรมบันยันทรี ซ้ายมือ  เลี ้ยวซ้ ายเข้ าโรงแรม
หลังจากเลี ้ยวเข้ ามาแล้ ว จะเห็นทางเข้ า 2 ทาง คือ 1. ทางเข้ าอาคารไทวา (ตรงไป) และ 2.ทางเข้ าโรงแรมบันยันทรี
(ทางขวา)  ให้ ขบั รถชิดขวาสุดทันทีเพื่อเข้ าอาคารจอดรถของโรงแรมบันยันทรี
หมายเลขติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ในวันงาน 08-6313-1903
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7,490 บาท
อัตรา
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

7,000 บาท +
490 บาท

นิตบิ ุคคล

บุคคลธรรมดา

การชาระค่ าอบรม

1. เช็คสั่งจ่ าย
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2. โอนเงินเข้ าบัญชีออมทรัพย์
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
• ธนาคารยูโอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2
**อัตรา 3 ท่านขึ้ นไป ลด 10%**
หมายเหตุ
1.กรุ ณาชาระทันทีหลังจากยืนยันจัดอบรม
(เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ทราบทางอีเมล)

2. กรุ ณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนชาระเงิน

แจ้ งการโอนเงิน

การโอนเงิน

*อัตรานี ้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ ว

7,385 บาท
อัตรา
7,000 บาท +
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
490 บาท ภาษี ณ ที่จ่าย 1.5 %
105 บาท
*อัตรานี ้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ ว
กรุ ณาส่ งสแกนหลักฐานการโอนเงินหรือหน้ า
เช็คพร้ อมระบุช่ อื บริษัทและชื่อหลักสูตร
มายังอีเมลนี ้
คุณธษมณ ปิ่ นนิล (ฝ่ ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com
www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยู่สาหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
1854 ชัน้ ที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดือนเดียวกับเดือนที่
โอนชาระเงิน

กรุ ณานาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้ เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนหน้ างาน
เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

4. ทางบริษัทไม่ รับชาระค่ าอบรมด้ วยเงินสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมลดหย่ อนภาษีได้ 200%
(สาหรับนิติบุคคล)

กรณียกเลิกการเข้ าอบรม
• หากต้ องการยกเลิกการเข้ าอบรม ต้ องแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 7 วันทาการ
• ในกรณีแจ้ งยกเลิกภายใน 7 วันทาการ ทางบริ ษัทจะคิดค่าอบรมในอัตราเต็มของค่าอบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาการจอง
และชาระค่าห้ องและค่าอาหารให้ กบั โรงแรมสาหรับผู้เข้ าอบรมทุกท่านแล้ ว
• หากไม่สามารถเข้ าอบรมได้ สามารถเปลีย่ นผู้เข้ าอบรมเป็ นท่านอืน่ แทนได้
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