
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ  
หลักสูตร “การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 4” 

              

1. หลักการและเหตุผล 
 
 การคิดเชิงระบบ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย มีความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสําหรับนักวิจัย 
เน่ืองจากการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องสามารถมองปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นวัฏจักร และนํา
งานวิจัยมาบูรณาการให้เกิดโจทย์วิจัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยหลักการคิดอย่างเป็นระบบต้ังแต่
เริ่มกระบวนการคิด การเขียนแผนผังเชิงระบบ ตลอดจนการพัฒนาโจทย์วิจัย ที่จะนําไปสู่โครงการวิจัยที่มี
คุณภาพ 
 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้เห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถให้แก่นักวิจัยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา 
ในการคิด วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่นําไปสู่การคิดโจทย์วิจัยที่มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้
ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพ่ือ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 4” เพ่ือให้นักวิจัยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิจัยจาก
สถาบันการศึกษาเข้าใจในหลักการคิดเชิงระบบ และฝึกปฏิบัติกระบวนการในการคิดเชิงระบบ รวมท้ัง
ประมวลผลข้อมูลรอบด้าน สร้างความคิดใหม่ เพ่ือนําไปสู่การคิดโจทย์วิจัยที่มีประสิทธิผล และสามารถนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการคิดเชิงระบบ และฝึกปฏิบัติ

กระบวนการในการคิดเชิงระบบ ซึ่งจะนําไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
2) เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกระบวนการคิดที่สามารถเช่ือมโยงในเชิงระบบของ

ข้อมูล แนวคิด และเหตุผล ซึ่งทําให้มองเห็นกลไกการขับเคลื่อนของปัจจัยต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน 
และสามารถนําไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการคิดเชิงระบบ และฝึกปฏิบัติกระบวนการคิด

เชิงระบบ 
2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําการคิดเชิงระบบไปปรับใช้ในการพัฒนาโจทย์วิจัยที่จะนํา

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

4. กลุ่มเปา้หมาย จํานวน 30 คน 

นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

5. ระยะเวลา 
 จํานวน 2 วัน ในวันที่ 2-3 มนีาคม 2558  

6. สถานที่อบรม 
 ห้องประชุม ช้ัน 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 
 



7. เนื้อหาของหลักสูตร 
1) หลักการของการคิดเชิงระบบ/ความคิดสร้างสรรค์ 
2) การกําหนดรูปแบบการเขียน (System Dynamics and Operation Research) 
3) การพัฒนาแบบจําลองการคิดเชิงระบบ (Systems Archetypes) 
4) การ Dialogue เพ่ือสร้างกระบวนการคิดเชิงระบบร่วมกัน 
5) ประเด็นปัญหาที่นําไปสู่การคิดเชิงระบบร่วมกัน 
6) Problem Based Learning (PBL) 
7) ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ  

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

9. ค่าธรรมเนยีมในการลงทะเบียน  
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจะเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (ทั้งน้ี 

ได้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และอาหารแล้ว) โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้า
ร่วมการฝึกอบรม ได้โดยไม่ถอืเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกคา่ธรรมเนียมในการลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กําหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 4” 

วันที่ 2-3 มีนาคม 2558 
ณ ห้องประชมุ ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 
 

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน และ ทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคิดเชิงระบบ (Systems 

Thinking) เพ่ือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 4 
โดย ดร. พีรเดช  ทองอําไพ 

ผู้อํานวยการสาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
09.00 – 10.30 น. บรรยาย หัวข้อ “หลักการของการคิดเชิงระบบ และความคิดสร้างสรรค์” 
   โดย ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ 

ผู้อํานวยการวิจัย ด้านการพฒันาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากร
มนุษย์และพฒันาสังคม, สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย  

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
10.45 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ การกําหนดรูปแบบการเขียน “System Dynamics and 

Operation Research” 
   โดย ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ 

ผู้อํานวยการวิจัย ด้านการพฒันาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากร
มนุษย์และพฒันาสังคม, สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย   

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

Problem Based Learning (PBL)” 
   โดย ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ 

ผู้อํานวยการวิจัย ด้านการพฒันาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากร
มนุษย์และพฒันาสังคม, สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย และ
คณะ 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
14.45 – 16.00 น. บรรยาย “การ Dialogue เพ่ือสร้างกระบวนการคิดเชิงระบบร่วมกัน” 
   โดย ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ 

ผู้อํานวยการวิจัย ด้านการพฒันาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากร
มนุษย์และพฒันาสังคม, สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย 

 

 

 



วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. ฝึกปฏิบัติการ “ประเด็นปัญหาที่นําไปสู่การคิดเชิงระบบร่วมกัน” 
   โดย ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ 

ผู้อํานวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากร
มนุษย์และพัฒนาสังคม, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ
คณะ 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
10.45 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการ “ประเด็นปัญหาที่นําไปสู่การคิดเชิงระบบร่วมกัน” (ต่อ) 
   โดย ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ 

ผู้อํานวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากร
มนุษย์และพัฒนาสังคม, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ
คณะ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. นําเสนอประเด็นปัญหาที่นําไปสู่การคิดเชิงระบบร่วมกัน 
   โดย ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ 

ผู้อํานวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากร
มนุษย์และพัฒนาสังคม, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ
คณะ 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
14.45 – 16.00 น. นําเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ 
   โดย ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ 

ผู้อํานวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากร
มนุษย์และพัฒนาสังคม, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ
คณะ 

16.00 – 16.30 น. ทดสอบหลังการอบรม (Post-test) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร “การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 4” 

ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2558   
ณ ห้องประชมุ ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

*********************** 
โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ ์

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)        นามสกุล     

 ตําแหน่ง      สังกัดส่วนงาน     

 ช่ือหน่วยงาน/ต้นสังกัด          

 ประเภทงานวิจัยที่ทําในปัจจบัุน         

 ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้ ช่ือหน่วยงาน/บริษัท       

 เลขที ่  หมู่ที ่  ถนน   ตําบล/แขวง    

 อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    

 โทรศัพท ์    โทรสาร   มือถือ      

 E-mail address:            
  

 ชําระค่าธรรมเนียมการฝกึอบรม โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชี “สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน)” ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธนิ 39 เลขที่บัญชี 
039-0-04909-3 

 โปรดระบุวันที่ชําระเงิน                จํานวนเงิน          บาท  

 (โปรดชําระเงินภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558) 

 ที่อยู่สําหรับออกใบเสร็จ                             

                  

 ประเภทอาหารที่ต้องการ  ปกติ  มุสลิม  มังสวิรัติ 

 

ท่านทีส่นใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  
น.ส.เกษรา  อินทรศ์ิริ  0 2579 7435 ต่อ 3616 

และส่งใบสมัครทางโทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 (ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)  
“รับจํานวน 30 คน เท่าน้ัน” 

** สาํนักงานขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงนิคา่ธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ** 


