
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ  
หลักสูตร “การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 5” 

              

1. หลักการและเหตุผล 
 
 การคิดเชิงระบบ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย มีความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสําหรับนักวิจัย เน่ืองจากการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องสามารถมองปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นวัฏจักร และนํางานวิจัยมาบูรณาการให้
เกิดโจทย์วิจัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยหลักการคิดอย่างเป็นระบบต้ังแต่เริ่มกระบวนการคิด การเขียน
แผนผังเชิงระบบ ตลอดจนการพัฒนาโจทย์วิจัย ที่จะนําไปสู่โครงการวิจัยที่มีคุณภาพ 
 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้เห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถให้แก่นักวิจัยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา ในการคิด 
วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่นําไปสู่การคิดโจทย์วิจัยที่มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ดําเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพ่ือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่น
ที่ 5” เพ่ือให้นักวิจัยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาเข้าใจในหลักการคิด
เชิงระบบ และฝึกปฏิบัติกระบวนการในการคิดเชิงระบบ รวมทั้งประมวลผลข้อมูลรอบด้าน สร้างความคิดใหม่ เพ่ือ
นําไปสู่การคิดโจทย์วิจัยที่มีประสิทธิผล และสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการคิดเชิงระบบ และฝึกปฏิบัติกระบวนการใน

การคิดเชิงระบบ ซึ่งจะนําไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
2) เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกระบวนการคิดที่สามารถเช่ือมโยงในเชิงระบบของข้อมูล 

แนวคิด และเหตุผล ซึ่งทําให้มองเห็นกลไกการขับเคลื่อนของปัจจัยต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน และสามารถ
นําไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการคิดเชิงระบบ และฝึกปฏิบัติกระบวนการคิดเชิง

ระบบ 
2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําการคิดเชิงระบบไปปรับใช้ในการพัฒนาโจทย์วิจัยที่จะนําผลงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

4. กลุ่มเปา้หมาย จํานวน 30 คน 

นักวิจัยจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และสถาบันการศึกษา  

5. ระยะเวลา 
 จํานวน 2 วัน ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2559  

6. สถานที่อบรม 
 ห้องประชุม ช้ัน 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
7. เนื้อหาของหลักสูตร 

1) หลักการของการคิดเชิงระบบ/ความคิดสร้างสรรค์ 
2) การกําหนดรูปแบบการเขียน  
3) การพัฒนาแบบจําลองการคิดเชิงระบบ  
4) การ Dialogue เพ่ือสร้างกระบวนการคิดเชิงระบบร่วมกัน 
5) ประเด็นปัญหาที่นําไปสู่การคิดเชิงระบบร่วมกัน 
6) ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ  



8. รูปแบบการฝึกอบรม 
1) บรรยาย และตอบข้อซักถามเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
2) ฝึกปฏิบัติกระบวนการคิดเชิงระบบ และกระบวนการ Dialogue 

9. ค่าธรรมเนยีมในการลงทะเบียน  
ชําระเงินภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 จะเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนท่านละ 3,800 

บาท หากชําระเกินวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 จะเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท 
โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียมในการ
ลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง 
การเบิกค่าลงทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 5” 

วันที่ 28-29 มีนาคม 2559 
ณ ห้องประชมุ ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

********************************* 
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน และ ทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคิดเชิงระบบ (Systems 

Thinking) เพ่ือการพัฒนาขอ้เสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 5 
โดย ผู้อํานวยการสาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

09.00 – 10.30 น. บรรยาย หัวข้อ “หลักการของการคิดเชิงระบบ และความคิดสร้างสรรค์” 
   โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต และคณะ 
    คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
10.45 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ การกําหนดรูปแบบการเขียน  

โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต และคณะ 
 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. บรรยาย และปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาแบบจําลองการคิดเชิงระบบ” 

โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต และคณะ 
 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
14.45 – 17.00 น. บรรยาย “การ Dialogue เพ่ือสร้างกระบวนการคิดเชิงระบบร่วมกัน” 

โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต และคณะ 
 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. ฝึกปฏิบัติการ “ประเด็นปัญหาที่นําไปสู่การคิดเชิงระบบร่วมกัน” 

โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต และคณะ 
 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
10.45 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการ “ประเด็นปัญหาที่นําไปสู่การคิดเชิงระบบร่วมกัน” (ต่อ) 

โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต และคณะ 
 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. นําเสนอประเด็นปัญหาที่นําไปสู่การคิดเชิงระบบร่วมกัน 

โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต และคณะ 
 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
14.45 – 17.00 น. นําเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ 

โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต และคณะ 
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

17.00 – 17.30 น. ทดสอบหลังการอบรม (Post-test) 



 

 
ใบสมัคร 

หลักสูตร “การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 5” 
ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559   

ณ ห้องประชมุ ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.    
***************** 

โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ ์
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)    นามสกุล     

 สถานที่ทํางานปัจจุบัน    ตําแหน่ง      

     งานวิจัยที่ทําในปัจจุบัน          

 ต้ังอยู่เลขที่  หมู่ที ่  ถนน   ตําบล/แขวง    

 อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    

 โทรศัพท ์    โทรสาร   โทรศัพท์มือถือ     

 E-mail address:             

   สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม     

   ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหากส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559       
จะได้รับสิทธิจ่ายค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท หากชําระเกินวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559            
จ่ายค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท ซึ่งท่านสามารถโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ช่ือบัญชี สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่บัญชี 
039-0-04909-3 สาขาพหลโยธิน 39  

 ที่อยู่สําหรับออกใบเสร็จ          

 อาหารท่ีต้องการ   ปกติ  อิสลาม  มังสวิรัติ 

             

สมัครหรือสาํรองที่นั่งได้ที่ นางสาวเกษรา  อินทร์ศริิ และนางสาวอนงค์ จันดํา 
โทรศัพท์ 0-2579-7435 ต่อ 3616,3614 โทรสาร 0-2579-7435 ต่อ 3610  

และ E-mail : training.arda@gmail.com  
 “รับจํานวนจํากัด 30 คน เท่าน้ัน” 

** สาํนักงานขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงนิคา่ธรรมเนียมในการลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ ** 


