โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสาหรับนักวิจัย”
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงำนด้ำนกำรวิจัย กำหนดยุทธศำสตร์ด้ำน
งำนวิจัยของชำติ ในกำรที่จะนำงำนวิจัยมำช่วยแก้ปัญหำ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ ซึ่ง
จำเป็นจะต้องนำกระบวนกำรของกำรวิจัยเข้ำมำเกี่ยวข้อง ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนกำรดังกล่ำวที่สำคัญ คือ
กำรประเมิน ในปัจจุบันกำรประเมิน ได้ถูกนำมำใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในกำรวำงแผน กำรดำเนินงำนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของโครงกำร อีกทั้งยังช่วยให้ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์ และผลของโครงกำร หำกกำร
ดำเนินโครงกำรขำดกำรประเมิน ผลที่ได้จะส่งถึงทิศทำงของกำรดำเนินงำนที่ตำมมำ อำจรวมถึงกำรสิ้นเปลือง
ทรัพยำกรโดยปรำศจำกกำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ
จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว วช. จึ งได้พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย ให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรประเมินผลงำนวิจัย ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์ ในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำร
ประเมินผลที่ประสบควำมสำเร็จ มีโอกำสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์จำกวิทยำกรและผู้เข้ำร่วมกำรฝึก
ฝึกอบรม รวมถึงมีโอกำสสร้ำงเครือข่ำยในกำรทำงำนด้ำนกำรประเมินผล ซึ่งในปีงบประมำณ 2559 วช.
ร่วมกับ สวก. ได้ดำเนินโครงกำรกำรประเมินผลโครงกำรสำหรับนักวิจัย จำนวน 3 รุ่น มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
จำนวน 311 คน และในปีงบประมำณ 2560 วช. ได้กำหนดให้มีโครงกำรดังกล่ำวขึ้นอย่ำ งต่อเนื่อง เพื่อเป็น
กำรพัฒนำให้มีนักประเมินผลที่มีประสิทธิภำพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประเมินผลโครงกำรวิจัยได้อย่ำงถูกต้อง
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถนำเทคนิคกำรประเมินผลโครงกำรวิจัย ไปประยุกต์ใช้ในกำร
ประเมินผลงำนวิจัยของตนเองและหน่วยงำนได้
3. โครงสร้างหลักสูตร
3.1 ควำมสำคัญของกำรประเมินผลโครงกำรวิจัย
3.2 เทคนิคกำรประเมินผลกำรวิจัยก่อนดำเนินกำรวิจัย ระหว่ำงดำเนินโครงกำรวิจัย และสิ้นสุด
โครงกำรวิจัย
3.3 กรอบแนวคิดกำรประเมิน และเครื่องมือสำหรับกำรประเมินผลกระทบจำกงำนวิจัย
4. วิธีการฝึกอบรม
4.1 กำรบรรยำยและอภิปรำย
4.2 ฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรมร่วมกัน
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกรของหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน สถำบันกำรศึกษำ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ ๑๐0 คน
6. ระยะเวลา และสถานที่ในการฝึกอบรม
ระหว่ำงปลำยเดือนกุมภำพันธ์ – เดือนเมษำยน 2560 จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน จำนวน 6 ชั่วโมง

/7. ประโยชน์ท.ี่ ..

-๒7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรประเมินผลโครงกำรวิจัยได้อย่ำงถูกต้อง
7.2 ผู้เข้ำรั บกำรฝึกอบรมสำมำรถนำเทคนิคกำรประเมินผลโครงกำรวิจัย ไปประยุกต์ ใช้ ในกำร
ประเมินผลงำนวิจัยของตนเองและหน่วยงำน
8. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตำมที่ในหลักสูตรกำหนด และได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัดให้สมัคร
เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถส่งใบสมัครได้ตำมช่องทำงต่อไปนี้
1. ส่งใบสมัครถึงสำนักพัฒนำบุคลำกรวิจัย
สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
โทรศัพท์ 0 2579 7435 ต่อ 3616
โทรสำร 0 2579 7435 ต่อ 3610
อีเมล : training.arda@gmail.com
2. กำรประกำศผลจะแจ้งผลกำรคัดเลือกผู้มีสิทธ์เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้ทรำบ ภำยใน 15 วัน หลังจำก
วันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร
9. งบประมาณ
งบรำยจ่ำยอื่น แผนงำนกำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ภำยใต้โครงกำร “พัฒนำ
นักประเมินผลงำนวิจัย” ประจำปี 2560 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
15.1 กลุ่มทรัพยำกรบุคคล (ทบ.) สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
15.2 สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (สวก.)
โทรศัพท์ 0 2579 7435
โทรสำร 0 2579 7235
อีเมล : training.arda@gmail.com

แบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรม
หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสาหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 6-8
ณ ห้องประชุมจาเนียรสาร ชั้น 24
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานใหญ่ บางเขน
***********************
โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์
 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)

นำมสกุล

ชื่อหน่วยงำน
เลขที่

หมู่ที่

อำเภอ/เขต

ถนน

ตำบล/แขวง

จังหวัด

โทรศัพท์

รหัสไปรษณีย์
โทรสำร

มือถือ

E-mail address:
งำนวิจัยที่ทำในปัจจุบัน
 ประเภทอำหำรที่ต้องกำร

ปกติ

มุสลิม

มังสวิรัติ

 สำมำรถเข้ำร่วมอบรม
รุ่นที่ 6 ในอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมจำเนียรสำร ชั้น 24 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร สำนักงำนใหญ่ บำงเขน (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)
รุ่ นที่ 7 ในวันพฤหั สบดี ที่ 30 มี นาคม 2560 ณ ห้ องประชุ มจ ำเนี ยรสำร ชั้น 24 ธนำคำรเพื่ อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำนักงำนใหญ่ บำงเขน (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560)
รุ่ นที่ 8 ในวั นอั งคารที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้ องประชุ มจ ำเนี ยรสำร ชั้ น 24 ธนำคำรเพื่ อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำนักงำนใหญ่ บำงเขน (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560)
ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
 0 2579 7435 ต่อ 3616 (เกษรา), 3611 (จิราภรณ์)
และส่งใบสมัครทางโทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 หรือ
E-mail : training.arda@gmail.com

“รับจานวน รุ่นละ 100 คน เท่านั้น”

ไม่เสียค่าใช้จ่าย !!!

-๔-

