
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นท่ี 4 
…................................................................………… 

1.  หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการโครงการวิจัยเป็นส่วนความสําคัญของการดําเนินการวิจัย ทําอย่างไรที่จะดําเนินการ

โครงการไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ เป็นโจทย์ที่ยากสําหรับนักวิจัยเน่ืองจากงานวิจัยเป็นเพียงการต้ังสมมติฐาน 
การท่ีจะไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายบางครั้งจึงมีปัญหาและอุปสรรค ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ
ต้ังแต่เริ่มโครงการ โดยเฉพาะเมื่อต้องบริหารงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการวิจัย ที่มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้ง
การบริหารทรัพยากรและการบริหารเวลา นอกจากต้องใช้ประสบการณ์แล้วยังต้องอาศัยเทคนิคและเครื่องมือ
เพ่ือนํามาใช้ในการบริหารจัดการ 
 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้เห็นถึงความสําคัญของการบริหารจัดการ
โครงการ จึงได้จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 4 ขึ้น ซึ่งนอกจาก
ผู้ทําวิจัยได้ทราบถึงความสําคัญของการบริหารชุดโครงการวิจัยแล้ว จะสามารถนําหลักการและเทคนิคในการ
บริหารชุดโครงการไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จของงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
2.  วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ทราบถึงความสําคัญของการบริหารงานวิจัย องค์ประกอบของการบริหารงานวิจัย 
การพัฒนาโจทย์วิจัย การประเมินผลโครงการ และการใช้ผลงานวิจัยอย่างไรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิผล 

2. สามารถนําหลักการบริหารชุดโครงการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กําหนด 
3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือให้ผลงานวิจัยของโครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายในระยะ เวลาที่กําหนด 

2.  สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
    ผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหารโครงการวิจัย หรือนักวิจัย จํานวน 30 คน 
5.  ระยะเวลาในการอบรม 
  จํานวน 2 วัน ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557  
6.  สถานที่อบรม 
  ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
7.  เนื้อหาของหลักสูตร 
  1.  กลยุทธ์สู่ความสําเร็จในงานวิจัย 
  2.  เทคนิคในการบริหารชุดโครงการวิจัย และกรณีศึกษาในการใช้เทคนิคการบริหารชุด
โครงการวิจัย 
  3.  ฝึกปฏิบัติการ การใช้เทคนิคการบริหารชุดโครงการวิจัย 
  4.  การบริหารจัดการ และการประเมินผลเพ่ือป้องกันปัญหา อุปสรรคในการทํางานวิจัย 
  5.  การใช้ผลงานวิจัยอย่างไรให้เกิดประโยชน์และมีประสทิธิผล 



8.  รูปแบบการฝึกอบรม 
  1.  การบรรยาย  
  2.  แบ่งกลุ่มฝกึปฏิบัติการบริหารชุดโครงการวิจัย 
9.  ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน 
  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจะเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท 
(ทั้งน้ี ได้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และอาหารแล้ว) โดยผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
กําหนดการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ   

เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 4 
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 

ณ  ห้องประชมุ ชั้น 2 สํานกัวิทยาศาสตรเ์พื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน   
**************************** 

วันจันทรท์ี่ 15 ธันวาคม 2557 
08.00 - 08.45 น.  ลงทะเบียน พร้อมทําแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม  
08.45 - 09.00 น. กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 โดย ดร. พีรเดช  ทองอําไพ 
  ผู้อํานวยการสาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
09.00 - 10.30 น. บรรยาย เรื่อง กลยุทธ์สู่ความสําเร็จในงานวิจัย  

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง  ภู่วรวรรณ 
 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.30 - 12.00 น. บรรยาย เรื่อง เทคนิคในการบริหารชุดโครงการวิจัย และกรณีศึกษาในการ

ใช้เทคนิคการบริหารชุดโครงการวิจัย  
โดย รศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. ฝึกปฏิบัติการ การใช้เทคนิคการบริหารชุดโครงการวิจัย  

โดย รศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
14.30 - 16.00 น. นําเสนองานในแต่ละกลุ่ม 

โดย รศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 10.30 น. บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการ และการประเมินผลเพ่ือป้องกันปัญหา 

อุปสรรคในการทํางานวิจัย 
โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ ์

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร ์

 
 
 
 



10.30 - 12.00 น. บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการ และการประเมินผลเพ่ือป้องกันปัญหา 
อุปสรรคในการทํางานวิจัย (ต่อ) 
โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ ์

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร ์

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.  บรรยาย เรื่อง การใช้ผลงานวิจัยอย่างไรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิผล 
    โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ ์

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร ์

16.00 - 16.30 น.  แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม 
 
หมายเหตุ 10.30 - 10.45 น.    รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

14.30 - 14.45 น.    รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัคร 
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื่อง “การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 4” 

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 
ณ  ห้องประชมุ ชั้น 2 สํานกัวิทยาศาสตรเ์พื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน   

***************** 
โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ ์
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)    นามสกุล     
 สถานที่ทํางานปัจจุบัน    ตําแหน่ง      
 ต้ังอยู่เลขที่  หมู่ที ่  ถนน   ตําบล/แขวง    
 อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
 โทรศัพท ์    โทรสาร   โทรศัพท์มือถือ     
 E-mail address:            
        

   สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม     
   ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชําระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนโดย โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชี 
สํานักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) เลขที่บัญชี 039-0-04909-3 ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาพหลโยธิน 39 วันที ่          จํานวนเงิน   บาท  

**  ผูส้นใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งใบสมัครมาก่อนได้ แลว้ค่อยโอนเงิน ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2557  ** 
 ที่อยู่สําหรับออกใบเสร็จ          
 อาหารท่ีต้องการ   ปกติ   อิสลาม 
หมายเหตุ : ถ้าท่านเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไว้บ้างแลว้ กรุณานําไปด้วย เพื่อปรบัปรุงชี้แนะใหเ้หมาะสม  

             

สมัครหรือสาํรองที่นั่งได้ที่ นางสาวเกษรา  อินทร์ศริิ  
โทรศัพท์ 0-2579-7435 ต่อ 3616 โทรสาร 0-2579-7435 ต่อ 3610  

และ E-mail : training.arda@gmail.com  
กรุณาสง่ใบสมัครเขา้รบัการฝึกอบรม ภายในวันที่ 8 ธนัวาคม 2557  

“รับจํานวนจํากัด 30 คน เท่าน้ัน” 
** สาํนักงานขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงนิคา่ธรรมเนียมในการลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ ** 

 


