โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด”
********************************************
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบาลของรัฐบาลในปัจจุบัน ให้ความสาคัญกับการวิจัย เพื่อแนวทางในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่สากล ทั้งสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.ก็เป็นอีก
หนึ่งหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร ทั้งเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์ แต่ขณะนี้พบว่ามี
ข้อเสนอโครงการวิจัยส่งเข้ ามาขอรับทุนสนับสนุนเป็นจานวนมากแต่มีโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาการให้ ทุ น เป็ นจ านวนน้อ ย เนื่อ งจากนั ก วิจั ย ยัง ขาดทัก ษะการเขีย นเสนอ
โครงการวิจัยให้ตรงตามเป้าหมายการวิจัยที่กาหนดและสามารถนาไปใช้ได้จริง กระบวนการทางานวิจัย วัตถุประสงค์
และชื่อโครงการวิจัยไม่สอดคล้องกัน ไม่ได้ตรวจสอบความซ้าซ้อนของโครงการวิจัย เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยที่ได้ไม่
ใช้เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยที่ใหม่ ขาดการ Review โครงการก่อนจะเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จึงทาให้ไม่สามารถ
ขอรับทุนสนับสนุนจาก สวก.หรือแหล่งทุนอื่นๆได้
สวก.จึงเห็นว่าการได้มาซึ่งโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งกับ
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน นักวิจัยควรเรียนรู้วิธีการกาหนดเป้าหมายงานวิจัยที่ชัดเจน พัฒนาแนวทางการเขียน
ข้อเสนอโครงการให้สอดคล้อง ตั้งแต่ความสาคัญของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์
กระบวนการวิจัย งบประมาณที่เหมาะสม และชื่อโครงการวิจัย ดังนั้น สวก. ในฐานะผู้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยจึงได้มี
การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด” เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคในเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิ์ภาพ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย และข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สวก.
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจาก สวก.
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจั ย เพื่อขอรับทุนวิจัยจาก สวก. โดยได้รับ
ทุนจาก สวก. คิดเป็นร้อยละ 30 (จานวน 3 โครงการ) ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
4. วิธีการดาเนินการ
บรรยาย และฝึกปฏิบัติ
5. กลุ่มเป้าหมาย/จานวนผู้เข้าอบรม
ผู้ที่สนใจที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ ขอรับทุนวิจัยจาก สวก. จานวน 30 คน (โครงการละ
ไม่เกิน 3 คน)

6. ระยะเวลาในการอบรม
จานวน 3 วัน ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2560
7. สถานที่อบรม
ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ
8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
- มีข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างย่อ (concept paper) และประวัติการทางานวิจัยของผู้ที่สนใจยื่นขอรับ
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจาก สวก.
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมทาง www.arda.or.th ในภายวันที่
2 มีนาคม 2560 โดยผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสานักงานถือเป็นอันสิ้นสุด
9. รูปแบบการฝึกอบรม
1. การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
2. ฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและนาเสนอโครงการวิจัย

กาหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด”
วันที่ 27-29 มีนาคม2560
ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
**************************
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
08.00 - 08.45 น.
08.45 - 09.00 น.

ลงทะเบียน
กล่าวเปิดการฝึกอบรม “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด”
โดย ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
บรรยาย เรื่อง “ความสาคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทางานวิจัย”
บรรยาย เรื่อง“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ประสบความสาเร็จ”
พร้อมกรณีศึกษา
รับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรเป็นที่ปรึกษาประจากลุ่ม

09.00 - 10.30 น.
10.30- 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 12.00 น.

ลงทะเบียน
ผู้เข้าอบรมนาเสนอโครงการวิจัยของตนเอง ต่อวิทยากรประจากลุ่ม
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากวิทยากร
รับประทานอาหารกลางวัน
ปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยของตนเอง ตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรเป็นที่ปรึกษาประจากลุ่ม

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
08.30 - 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30–12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
ผู้เข้าอบรมนาเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็น “โครงการวิจัยเด่นของกลุ่ม”
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากวิทยากรทุกท่าน
รับประทานอาหารกลางวัน
ผู้เข้าอบรมปรับแก้ข้อเสนอ”โครงการวิจัยเด่น” ตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ของวิทยากรทุกท่าน
หมายเหตุ :

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.30-14.45 น.

** ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ใบสมัคร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด”
ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560
ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

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

นามสกุล

สถานที่ทางานปัจจุบัน
ตั้งอยู่เลขที่

ตาแหน่ง

หมู่ที่

อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

โทรศัพท์

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

E-mail address:
งานวิจัยที่จะทา
สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้

** ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560**
 อาหารที่ต้องการ

ปกติ

อิสลาม

มังสวิรัติ

หมายเหตุ : แนบโครงการวิจัยอย่างย่อ (Concept paper) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้
และประวัติการทางานวิจัย
สมัครหรือสารองที่นั่งได้ที่ นางสาวอนงค์ จันดา
โทรศัพท์ 0-2579-7435 ต่อ 3614 โทรสาร 0-2579-7435 ต่อ 3610
และ E-mail : training.arda@gmail.com

“ฟรี รับจานวนจากัด 30 คน (โครงการละไม่เกิน 3 คน) เท่านั้น”
โดยประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านทาง www.arda.or.th
ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560

โครงการวิจัยเรื่อง
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาในการทางานวิจัย
งบประมาณ
ผลงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ

