
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ  
เรื่อง “การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างทีค่ิด รุ่นที่ 4” 

………………………………………………..………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบัน การพัฒนาประเทศ นอกจากจะให้ความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แล้ว งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเป็นอีกมิติหน่ึงที่มีความสําคัญ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจสังคมให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน องค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย สามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และนําไปบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์กับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนทุน
โครงการวิจัย และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ต้ังแต่ปี 2546 
เป็นต้นมา ได้เล็งเห็นว่านักวิจัยในปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อแหล่งทุนมากขึ้น แต่
ปัญหาที่พบ คือ นักวิจัยยังไม่สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง น่าสนใจ และมีเหตุมีผล ดังน้ัน 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 4” ขึ้น เพ่ือให้นักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง มี
เหตุมีผล และน่าสนใจ ซึ่งการจัดหลักสูตรในครั้งน้ี ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําข้อเสนอโครงการวิจัยมาปฏิบัติจริงในวันที่
อบรม ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและสามารถนําเสนอโครงการวิจัยในแหล่งทุนได้  
2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจ หลักการเขียน แนวคิด และเทคนิคในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย  
  2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงปัญหา อุปสรรคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  
3.  ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ถูกต้อง มีเหตุมีผล และน่าสนใจได้ 
4.  กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 30 คน 

นักวิชาการ และนักวิจัย ของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มีความรู้ในการเขียน
โครงการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน  
5.  ระยะเวลา 

จํานวน 2 วัน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558  
6.  สถานที่อบรม 

โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม. 
7.  เนื้อหาของหลักสูตร  
  1. ความสําคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
  2. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการทํางานวิจัย 
  3. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ประสบความสําเร็จ 
  4. ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
8.  รูปแบบการฝึกอบรม 
  1.  การบรรยายโดยผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา  
  2.  แบ่งกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันปรับข้อเสนอโครงการวิจัย และนําเสนองานกลุ่ม 



9. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน  
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจะเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (ทั้งน้ี 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการ ฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างทีค่ิด รุ่นที่ 4” 

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558   
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม. 

**************************** 
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558   
08.00 - 08.45 น.  ลงทะเบียน พร้อมทําแบบทดสอบ (Pre-test) 
08.45 - 09.00 น.  กล่าวเปิดการฝึกอบรม “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 4”  

โดย ผู้อํานวยการสาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
09.00 - 10.30 น.  บรรยาย เรื่อง ความสําคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

โดย นางสุนนัทา สมพงษ์ 
 ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

10.30 - 12.00 น.  บรรยาย เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการทํางานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดย ศ.ดร. สุภา หารหนองบัว   

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. บรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ประสบความสําเร็จ พร้อมให้ผู้เข้า

อบรมปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัย 
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิม้สุวรรณ 
 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558   
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น. แบ่งกลุ่ม 3 กลุม่ พร้อมตัวอย่างข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ได้รับทุน เพ่ือให้ผู้เข้า

อบรมร่วมกันปรับข้อเสนอโครงการวิจัย และนําเสนองานกลุ่ม 
     โดย 1. รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ  

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
2. ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
รองคณบดีฝา่ยวิจัยและวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
3. นางสุนนัทา สมพงษ์ 
ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 



13.00 - 16.00 น.  ผู้เข้าอบรมแต่ละคนนําเสนอโครงการวิจัยของตนเองแก่วิทยากรประจํากลุ่ม 
    โดย 1. รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ  

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
2. ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
รองคณบดีฝา่ยวิจัยและวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
3. นางสุนนัทา สมพงษ์ 
ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

16.00 น.   ทําแบบทดสอบ (Post-test) 
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เวลา 10.30-10.45 น. 
     พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เวลา 14.30-14.45 น. 

 
**  ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  ** 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัคร 

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุน่ที่ 4” 
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558   

ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กทม.    
***************** 

โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ ์
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)    นามสกุล     
 สถานที่ทํางานปัจจุบัน    ตําแหน่ง      
     งานวิจัยที่ทําในปัจจุบัน          
 ต้ังอยู่เลขที่  หมู่ที ่  ถนน   ตําบล/แขวง    
 อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
 โทรศัพท ์    โทรสาร   โทรศัพท์มือถือ     
 E-mail address:             
       

   สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม     
   ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชําระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนโดย โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชี สํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่บัญชี 039-0-04909-3 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
พหลโยธิน 39 วันที่          จํานวนเงิน   บาท  

**  ผูส้นใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งใบสมัครมาก่อนได้ แล้วค่อยโอนเงิน ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  ** 
 ที่อยู่สําหรับออกใบเสร็จ          
 อาหารท่ีต้องการ   ปกติ   อิสลาม   มังสวิรัติ 
หมายเหตุ : ถ้าท่านเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไว้บ้างแลว้ กรุณานําไปด้วย เพื่อปรบัปรุงชี้แนะใหเ้หมาะสม  

             

สมัครหรือสาํรองที่นั่งได้ที่ นางสาวเกษรา  อินทร์ศริิ  
โทรศัพท์ 0-2579-7435 ต่อ 3616 โทรสาร 0-2579-7435 ต่อ 3610  

และ E-mail : training.arda@gmail.com  
 “รับจํานวนจํากัด 30 คน เท่าน้ัน” 

** สาํนักงานขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงนิคา่ธรรมเนียมในการลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ ** 


