โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง “เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ”
………………………………………………..…………
1. หลักการและเหตุผล
งานวิจัยถือเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และภารกิจขององค์กร จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน
สถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสําคัญกับการผลิตงานวิจัยมากขึ้น อย่างไรก็ตามนอกจากการผลิตงานวิจัยให้ได้
คุณภาพแล้ว การนําเสนอผลงานวิจัยถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญในการวิจัย เพราะเป็นการเผยแพร่
ผลงาน ซึ่งการเผยแพร่ผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้นั้น จําเป็นต้องมีทักษะ ดังนั้น ผู้มีเทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัย และ
การเตรียมตัวที่ดี ก็จะทําให้ผลงานนั้นเป็นที่น่าสนใจ และเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนานักวิจัย
ให้มีเทคนิคในการนําเสนอผลงาน รวมถึงทักษะการนําเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ สํานักงาน จึงได้จัดทําหลักสูตร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ” ขึ้น เพื่อให้นักวิจัยได้เผยแพร่
ผลงานในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม และนําเทคนิคการสื่อสาร และการใช้สื่อมา
ใช้ในการนําเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้การนําเสนอผลงานน่าสนใจ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําเทคนิคการนําเสนอ รวมถึงการเตรียมสื่อ และการเตรียมตัวเป็นผู้
นําเสนอมาใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยได้มากขึ้น
4. กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 20 คน
นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5. ระยะเวลา
จํานวน 1 วัน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
6. สถานที่อบรม
ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
7. เนื้อหาของหลักสูตร
1. ความสําคัญของการนําเสนอผลงานวิจัย
2. เทคนิคในการนําเสนอผลงานวิจัย
3. แนวทางในการเตรียมตัวและเตรียมสื่อเป็นผู้เสนอผลงานวิจัย
4. ฝึกบุคลิกภาพของผู้เข้าอบรมในการนําเสนอผลงานวิจัย
8. รูปแบบการฝึกอบรม
1. การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
2. ฝึกการนําเสนอผลงานวิจัย

9. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจะเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท (ทั้งนี้ ได้รวม
ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารแล้ว) โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน

กําหนดการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ”
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
****************************
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
08.00 - 08.45 น.
08.45 - 09.00 น.

09.00 - 10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.00 น.

16.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมทําแบบทดสอบ (Pre-test)
กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยอย่างมือ
อาชีพ”
โดย ดร. พีรเดช ทองอําไพ
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
บรรยาย เรื่อง ความสําคัญของการนําเสนอผลงานวิจัย
โดย ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย เรื่อง เทคนิคในการนําเสนอผลงานวิจัย
โดย ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง แนวทางในการเตรียมตัวและเตรียมสื่อในการเป็นผู้เสนอ
ผลงานวิจัย
โดย รศ. เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับประทานอาหารว่าง
ฝึกนําเสนอของผู้เข้าอบรม
โดย รศ. เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทําแบบทดสอบ (Post-test)

***** ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม *****

แบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ”
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
***********************
โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

นามสกุล
สังกัดส่วนงาน

ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/ต้นสังกัด
ประเภทงานวิจัยที่ทําในปัจจุบัน
ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ ามารถติดต่อได้ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เลขที่

หมู่ที่

อําเภอ/เขต

ถนน

ตําบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

โทรศัพท์

มือถือ

E-mail address:
 ชําระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)” ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บญ
ั ชี 039-0-04909-3
โปรดระบุวันที่ชําระเงิน

จํานวนเงิน

บาท

(โปรดชําระเงินภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558)
 ที่อยู่สําหรับออกใบเสร็จ
 ประเภทอาหารที่ต้องการ

ปกติ

มุสลิม

มังสวิรัติ



ท่านทีส่ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
น.ส.เกษรา อินทร์ศิริ  0 2579 7435 ต่อ 3616
และส่งใบสมัครทางโทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 (ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558)

“รับจํานวน 20 คน เท่านั้น”
** สํานักงานขอสงวนสิทธิก์ ารคืนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้น **

