
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “เทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3” 

………………………………………………..………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
  งานวิจัยถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และภารกิจขององค์กร  จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน
สถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับการผลิตงานวิจัยมากข้ึน อย่างไรก็ตามนอกจากการผลิตงานวิจัยให้ได้
คุณภาพแล้ว การน าเสนอผลงานวิจัยถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญในการวิจัย เพราะเป็นการเผยแพร่
ผลงาน ซึ่งการเผยแพร่ผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้นั้น จ าเป็นต้องมีทักษะ ดังนั้น ผู้มีเทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัย และ
การเตรียมตัวที่ดี ก็จะท าให้ผลงานนั้นเป็นที่น่าสนใจ และเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
   ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนานักวิจัย
ให้มีเทคนิคในการน าเสนอผลงาน รวมถึงทักษะการน าเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ ส านักงาน จึงได้จัดท าหลักสูตร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3” ขึ้น เพ่ือให้นักวิจัยได้
เผยแพร่ผลงานในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม และน าเทคนิคการสื่อสาร และการใช้สื่อมา
ใช้ในการน าเสนอผลงานวิจัย เพ่ือให้การน าเสนอผลงานน่าสนใจ  

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าเทคนิคการน าเสนอ รวมถึงการเตรียมสื่อ และการเตรียมตัวเป็นผู้
น าเสนอมาใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยได้มากขึ้น 

4.  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน 
นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

5.  ระยะเวลา 
จ านวน 2 วัน ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560  

6.  สถานที่อบรม 
โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

7.  เนื้อหาของหลักสูตร  
  1. ความส าคัญของการน าเสนอผลงานวิจัย 
  2. เทคนิคในการน าเสนอผลงานวิจัย 
  3. แนวทางในการเตรียมตัวและเตรียมสื่อเป็นผู้เสนอผลงานวิจัย 
  4. ฝึกบุคลิกภาพของผู้เข้าอบรมในการน าเสนอผลงานวิจัย 

 

 



8.  รูปแบบการฝึกอบรม 
  1.  การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา  
  2.  ฝึกการน าเสนอผลงานวิจัย 

9.  ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน  
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจะเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนท่านละ 4,800 บาท (ทั้งนี้ 

ได้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารแล้ว) โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ก าหนดการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “เทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3” 

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560   
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   

**************************** 

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560   

08.00 - 08.45 น.  ลงทะเบียน  
08.45 - 09.00 น. กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัยอย่างมือ

อาชีพ รุ่นที่ 3”  
โดย ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  

09.00 - 10.30 น.  บรรยาย เรื่อง ความส าคัญของการน าเสนอผลงานวิจัย 
โดย ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร  

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
10.30 - 12.00 น.  บรรยาย เรื่อง เทคนิคในการน าเสนอผลงานวิจัย  

โดย ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร  
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. บรรยาย เรื่อง แนวทางในการเตรียมตัวและเตรียมสื่อในการเป็นผู้น าเสนอ

ผลงานวิจัย พร้อมกรณีศึกษา 
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.30 - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการเตรียมสื่อ และข้อมูลจากผลงานวิจัย  

โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน  
09.00 - 10.30 น. จริยธรรมในการน าเสนอผลงานวิจัย 

โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10.30 - 12.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกน าเสนอผลงานวิจัย  
โดย 1. รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.30 น. ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกน าเสนอผลงานวิจัย (ต่อ)  

โดย 1. รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
หมายเหตุ 10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม   

   14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
  

*****  ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  ***** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “เทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 3 

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560   
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 

*********************** 
โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)         นามสกุล     

 งานวิจัยที่ท าในปัจจุบัน           

 สถานที่ท างานปัจจุบัน     ต าแหน่ง      

 ตั้งอยู่เลขที่   หมู่ที่  ถนน   ต าบล/แขวง    

 อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    

 โทรศัพท์    โทรสาร    มือถือ      

 E-mail address:              

 สมัครและช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ซึ่งท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่บัญชี    
039-0-04909-3 

 ที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จ                                         

                   

 อาหารที่ต้องการ   ปกติ  มุสลิม  มังสวิรัติ 

 

สมัครหรือส ารองท่ีนั่งได้ที่ นางสาวเกษรา อินทร์ศิริ และนางสาวอนงค์ จันด า  
โทร. 0 2579 7435 ต่อ 3616,3614 โทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 

หรือ E-mail : training.arda@gmail.com หรือ สมัครผ่านระบบ pdms.arda.or.th 

 “รับจ านวน 20 คน เท่าน้ัน” 
** ส านักงานขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ** 

 

mailto:training.arda@gmail.com%20หรือ

