โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 5
…................................................................…………
1. หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารจั ด การโครงการวิ จั ย เป็ น ส่ ว นความสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น การวิ จั ย ทํ า อย่ า งไรที่ จ ะ
ดําเนินการโครงการไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ เป็นโจทย์ที่ยากสําหรับนักวิจัยเนื่องจากงานวิจัยเป็นเพียงการ
ตั้งสมมติฐาน การที่จะไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายบางครั้งจึงมีปัญหาและอุปสรรค ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยการ
บริหารจัดการตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยเฉพาะเมื่อต้องบริหารงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการวิจัย ที่มีหลายปัจจัยเข้า
มาเกี่ยวข้อง ทั้งการบริหารทรัพยากรและการบริหารเวลา นอกจากต้องใช้ประสบการณ์แล้วยังต้องอาศัย
เทคนิคและเครื่องมือเพื่อนํามาใช้ในการบริหารจัดการ
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้เห็นถึงความสําคัญของการบริหารจัดการ
โครงการ จึงได้ จัดทํ าหลั กสู ตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุ ดโครงการวิ จั ย รุ่นที่ 5 ขึ้น ซึ่ ง
นอกจากผู้ทําวิจัยได้ทราบถึงความสําคัญของการบริหารชุดโครงการวิจัยแล้ว จะสามารถนําหลักการและ
เทคนิคในการบริหารชุดโครงการไปปรับใช้เพื่อให้เกิดผลสําเร็จของงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงความสําคัญของการบริหารงานวิจัย องค์ประกอบของการบริหารงานวิจัย
การพัฒนาโจทย์วิจัย การประเมินผลโครงการ และการใช้ผลงานวิจัยอย่างไรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิผล
2. สามารถนําหลักการบริหารชุดโครงการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กําหนด
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้ผลงานวิจัยของโครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายในระยะ เวลาที่กําหนด
2. สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารโครงการวิจัย หรือนักวิจัย จํานวน 30 คน
5. ระยะเวลาในการอบรม
จํานวน 2 วัน ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558
6. สถานที่อบรม
โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม.
7. เนื้อหาของหลักสูตร
1. กลยุทธ์สู่ความสําเร็จในงานวิจัย
2. เทคนิคในการบริหารชุดโครงการวิจัย และกรณีศึกษาในการใช้เทคนิคการบริหารชุด
โครงการวิจัย
3. ฝึกปฏิบัติการ การใช้เทคนิคการบริหารชุดโครงการวิจัย
4. การบริหารจัดการ และการประเมินผลเพื่อป้องกันปัญหา อุปสรรคในการทํางานวิจัย

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

กําหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 5
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม.
****************************
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
08.00 - 08.45 น.
08.45 - 09.00 น.
09.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมทําแบบทดสอบ (Pre-test)
กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดย ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
บรรยาย เรื่อง กลยุทธ์สู่ความสําเร็จในงานวิจัย
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย และฝึกปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค และเครื่องมือในการบริหารชุด
โครงการวิจัย พร้อมกรณีศึกษาในการใช้เทคนิคการบริหารชุดโครงการวิจัย
โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

14.30 - 16.00 น.
16.00 - 16.30 น.
หมายเหตุ

ลงทะเบียน
ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค และเครื่องมือในการบริหารชุดโครงการวิจัย
โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการ และการประเมินผลเพื่อป้องกันปัญหา
อุปสรรคในการทํางานวิจัย
โดย นางสุนนั ทา สมพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
บรรยาย เรื่อง การใช้ผลงานวิจัยอย่างไรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิผล
โดย นายปรีดา ยังสุขสถาพร
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สวก.
แบบทดสอบ (Post-test)

10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ใบสมัคร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 5”
ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม.

*****************
โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

นามสกุล
ตําแหน่ง

สถานที่ทํางานปัจจุบัน
งานวิจัยที่ทําในปัจจุบัน
หมู่ที่

ตั้งอยู่เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

จังหวัด

อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

E-mail address:
สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้

 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชําระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนโดย โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
สํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่บัญชี 039-0-04909-3 ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาพหลโยธิน 39 วันที่
จํานวนเงิน
บาท
** ผูส้ นใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งใบสมัครมาก่อนได้ แล้วค่อยโอนเงิน ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 **

 ที่อยู่สําหรับออกใบเสร็จ
 อาหารที่ต้องการ

ปกติ

อิสลาม

มังสวิรัติ

สมัครหรือสํารองที่นั่งได้ที่ นางสาวเกษรา อินทร์ศริ ิ
โทรศัพท์ 0-2579-7435 ต่อ 3616 โทรสาร 0-2579-7435 ต่อ 3610
และ E-mail : training.arda@gmail.com

“รับจํานวนจํากัด 30 คน เท่านั้น”
** สํานักงานขอสงวนสิทธิก์ ารคืนเงินค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ **

