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กรอกใบสมัครออนไลน์ที่   www.bangkokbiznews.com/training 

http://www.bangkokbiznews.com/training
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หัวข้ออบรม 
ระบบและการคิดเชิงระบบ 

 การคิดเชิงระบบ: เคร่ืองมือการท างานของผู้บริหารให้ประสบความส าเร็จ 

 อะไรคือระบบ? อะไรคือการคิดเชิงระบบ?  

 ท าไมคนทัว่ไปจงึไมค่ิดเชิงระบบ? 

 ท าไมการแก้ปัญหาอยา่งหนึง่จงึน าไปสูก่ารเกิดปัญหาใหม?่ 
                  Workshop 1: แบบทดสอบความเข้าใจเร่ืองการคิดเชิงระบบ 
 
เราจะคิดเชิงระบบได้อย่างไร? 

 การหา leverage points ของสิง่ที่เราจะแก้ไข 

 องค์ประกอบของการคิดเชิงระบบ  

 ขัน้ตอนการแก้ปัญหา / พฒัานาทกัษะการคิดเชิงระบบ 
 

เคร่ืองมือช่วยในการคิดเชิงระบบ 

 การคิดแบบ linear แบบ parallel และแบบ loop  

 Open loops and closed loops 

 Behavior Over Time (BOT) 

 Thinking loops and Multiple loops 

 การเข้าใจแรงต้าน (resistance) และแรงเสริม (reinforcement) ในระบบ 
                 Workshop2: การใช้ Systematic Thinking Tools ในการการระบปัุญหา การวเิคราะห์สาเหตขุองปัญหา  
                     การเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหา 

 

รูปแบบการอบรม 

 ทฤษฎี 60% 

 เวิร์คช็อป 30% 

 ถาม-ตอบ 10% 

 

18 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้ 

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  สมัคร 3 ท่านขึน้ไปต่อองค์กร ลด 10% 
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ประวัตวิิทยากร 

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ 
ปัจจุบัน 
 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน 
 วิทยากรด้านการพฒันาความเป็นผู้น า การบริหาร และทกัษะการคิด 
 Leadership Coach 
 ที่ปรึกษาด้านการพฒันาการบริหารและองค์กร 

 
การศึกษา 

 ปริญญาเอกด้านการวจิยัและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Doctor of Social Science in Policy Studies) จาก University 
of Bristol ประเทศองักฤษ  

 ปริญญาโทด้านการบริหารภาครัฐ จากสถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 ปริญญาตรีด้านการจดัการธุรกิจ จากมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 

 ประกาศนียบตัรการอบรม Implementing ISO 31000 Risk Management Systems, British Standards Institution 
 ประกาศนียบตัรการอบรม Professional Coaching Certification Program, Thailand Coaching Institute 
 ประกาศนียบตัรด้านการกระจายอ านาจและการปฏิรูปการคลงัจากธนาคารโลก (World Bank) 
 ประกาศนียบตัรด้านการวิจยันโยบายและการพฒันา จากมหาวิทยาลยั London ประเทศองักฤษ 

 ประกาศนียบตัรด้านนโยบายและการพฒันา จากมหาวิทยาลยั Birmingham ประเทศองักฤษ 
 
ประสบการณ์ในงานระหว่างประเทศ 
 ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาโครงการ (Program Development Specialist) องค์การเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศแหง่

สหรัฐอเมริกา (US Agency for International Development – USAID) 
 เจ้าหน้าที่กิจการสงัคม สว่นงานพฒันาสงัคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่สหประชาชาติประจ าภาคพืน้เอเชีย

แปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP)  
 เจ้าหน้ากิจการเศรษฐกิจ สว่นงานการพฒันาภาคเอกชนและธุรกิจ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่สหประชาชาติ

ประจ าภาคพืน้เอเชียแปซิฟิก (UNESCAP)  
 เจ้าหน้าที่วจิยั ส านกังานภาคพืน้เอเชียและแปซิฟิก โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ (United Nations Development 

Programme – UNDP) 
 อาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านการจดัการ คณะการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจดัการ University of Bristol ประเทศองักฤษ  
 นกัวิจยัหลงัปริญญาเอก วิทยาลยันโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัแหง่ชาติสงิคโปร์ (National University of Singapore) 
 นกัวิชาการรับเชิญ มหาวิทยาลยั Wisconsin-Madison ประเทศอเมริกา  
 นกัวิจยัรับเชิญ มหาวิทยาลยัแหง่ชาติออสเตรเลยี 
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 ผู้ช่วยนกัวิจยั ศนูย์ศกึษาและวจิยัด้านการจดัการธุรกิจ University of Bristol ประเทศองักฤษ 
 นกัวิจยัรับเชิญ มหาวิทยาลยั Birmingham ประเทศองักฤษ 

ประสบการณ์การท างาน 
 อาจารย์ประจ า สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 ผู้ เช่ียวชาญด้านการฝึกอบรมและที่ปรึกษาโครงการอาวโุส IFD Training and Consultancy 
 ผู้ช่วยวิจยั ศนูย์ศกึษาเพื่อพฒันานโยบายและการบริหาร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 นกัวิจยัอาวโุส สถาบนัอนาคตศกึษาเพื่อการพฒันา 
 หวัหน้ากลุม่การวิจยัด้านการบริหารจดัการ, สถาบนัอนาคตศกึษาเพื่อการพฒันา  
 กรรมการสภาคณาจารย์, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 คณะท างานให้กบัสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  
 บรรณาธิการ วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์  

 
ประสบการณ์ฝึกอบรม 

 ห้างสรรพสนิค้า Big-C  
 Unimech Engineering Group (Thailand) Co., Ltd. 
 World Bank 
 Hitachi Industrial Technology 
 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. 
 บริษัท โอสถสภา จ ากดั 
 Siam Sempermed (Sri Trang Group) 
 ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสย่ง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
 ส านกังานเลขาธิการรัฐสภา  
 กระทรวงมหาดไทย  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
 กระทรวงการคลงั  
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 กระทรวงพมัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
 กระทรวงมหาดไทย  

 
หัวข้อการบรรยาย  
 Coaching for Effective Performance  
 การบริหารโครงการ 
 การบริหารการเปลีย่นแปลง 
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 การบริหารความเสีย่ง 
 การจดัการความตอ่เนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management)  
 การคิดเชิงวเิคราะห์ 
 การคิดเชิงระบบ 
 การแก้ไขปัญหาและการตดัสนิใจ 
 การคิดเชิงกลยทุธ์และการวางแผน 
 การสร้างทมีและการวางแผนแบบมีสว่นร่วม  
 ทกัษะการวเิคราะห์ส าหรับผู้บริหาร  
 การวเิคราะห์เชิงอนาคตเพื่อการวางแผนเชิงกลยทุธ์  
 บรรษัทภิบาล: บทบาทของคณะกรรมการและผู้จดัการองค์กร 

 
อาจารย์พิเศษในมหาวทิยาลัยของรัฐและเอกชน อาท ิ
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลยันเรศวร  
 มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 มหาวิทยาลรัาชภฎัธนบรีุ 
 มหาวิทยาลรัาชภฎันครสวรรค์  
 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ  
 มหาวิทยาลยัเซ็นต์จอห์น 
 มหาวิทยาลยัเนชัน่  
 มหาวิทยาลยัรังสติ 
 หาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  
 มหาวิทยาลยัปทมุธานี  
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แผนที่โรงแรม บนัยนัทรี สาทรใต้ 

จากต้นถนนสาทรใต้  ผ่านโรงแรมสโุขทยั  ก่อนไฟแดงแรกจะเหน็โรงแรมบนัยนัทรีซ้ายมือ  เลีย้วซ้ายเข้าโรงแรม  

หลงัจากเลีย้วเข้ามาแล้ว จะเหน็ทางเข้า 2 ทาง คือ 1. ทางเข้าอาคารไทวา (ตรงไป) และ 2.ทางเข้าโรงแรมบนัยนัทรี 

(ทางขวา)  ให้ขบัรถชิดขวาสดุทนัทีเพ่ือเข้าอาคารจอดรถของโรงแรมบนัยนัทรี 

หมายเลขตดิต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน 08-6313-1903 
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กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2

**อตัรา 3 ท่านข้ึนไป ลด 10%**

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดือนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

แจ้
งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี ้

คณุธษมณ ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยู่ส าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชัน้ที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 7,490 บาท

อตัรา 7,000 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 490 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 7,385 บาท

อตัรา 7,000 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 490 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 1.5 % 105 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

การช าระค่าอบรม 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจอง

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


