โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “สร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย รุ่นที่ 2”
********************************************
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ให้ ความส าคัญกับการวิจัย โดยมีแนวทางในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่สากล ซึ่งสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ
สวก.เป็นหน่วยงานที่สาคัญในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร ทั้งเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิ ง
พาณิชย์ และจากการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่าข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาขอรับทุนสนับสนุนมีจานวน
มาก แต่ไม่มีการเรียบเรียงกรอบแนวคิดและกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง ทาให้ผ่านกระบวนการพิจารณาการให้
ทุนมีค่อนข้างน้อย เนื่องจาก นักวิจัยยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์วิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้
ตรงตามเป้าหมายและกรอบการวิจั ยที่แหล่ งทุนกาหนด รวมถึงกระบวนการทางานวิจัย วัตถุประสงค์ ชื่อ
โครงการวิ จั ย ที่ไ ม่ส อดคล้ อ งกัน อี กทั้ งไม่ มีก ารตรวจสอบความซ้ าซ้อ นของโครงการวิจัย เทคโนโลยี ห รื อ
ผลงานวิจัยที่ใหม่ ขาดการทบทวนเอกสารโครงการก่อนจะเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จึงทาให้งานวิจัยที่มี
ศักยภาพเสียโอกาสในการได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก.หรือแหล่งทุนอื่นๆ หรือหน่วยงานต้นสังกัด ได้
สวก.จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนากรอบแนวคิดในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
โครงการวิจัยที่มีศักยภาพ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน นักวิจัยควร
เรียนรู้วิธีการกาหนดเป้าหมายงานวิจัยที่ชัดเจน การพัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้อง
ตั้ งแต่ ความส าคั ญของการเขี ย นข้ อเสนอโครงการวิ จั ยให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพ วั ตถุ ประสงค์ กระบวนการวิ จั ย
งบประมาณที่เหมาะสม และชื่อโครงการวิ จัย ดังนั้น สวก. ในฐานะผู้ ให้ ทุนสนับสนุนงานวิจั ยจึงได้ มีการจั ด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย รุ่นที่ 2” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้เรียนรู้วิธีการคิดวิเคราะห์ เทคนิคในเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สวก. หรือแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ หรือหน่วยงานต้นสังกัด ได้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีทักษะคิด วิเคราะห์ และการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยจาก สวก. หรือแหล่งทุนวิจัยอื่น หรือหน่วยงานต้นสังกัด
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถคิดวิเคราะห์ และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัย
จาก สวก. หรือแหล่งทุนวิจัยอื่น หรือหน่วยงานต้นสังกัด คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
4. วิธีการดาเนินการ
บรรยาย และฝึกปฏิบัติ

5. กลุ่มเป้าหมาย/จานวนผู้เข้าอบรม
นั กวิ จั ยที่ มี ประสบการณ์ ในการท างานวิ จั ย ไม่ เกิ น 3
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย จานวน 30 คน

ปี และมี แนวคิ ดที่ จะยื่ นข้ อเสนอ

6. ระยะเวลาในการอบรม ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562
7. สถานที่อบรม

ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
- มีข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างย่อ (Concept paper) รวมถึงประวัติการทางานของผู้วิจัย
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมทาง www.arda.or.th ประกาศ
รายชื่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสานักงานถือเป็นอันสิ้นสุด
9. รูปแบบการฝึกอบรม
1. การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
2. ฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้คิดวิเคราะห์โจทย์วิจัย และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
พร้อมนาเสนอโครงการวิจัย

กาหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “สร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย รุ่นที่ 2”
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ หัองประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
**************************
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
08.00 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
กล่าวเปิดการฝึกอบรม “สร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย รุ่นที่ 2”
โดย ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
บรรยาย หัวข้อ “การสกัดความคิดและวิเคราะห์โจทย์วิจัย”
โดย นางสุรภี กีรติยะอังกูร
ที่ปรึกษา สวก.
บรรยาย หัวข้อ “ความสาคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน”
โดย ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
รองประธานอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ประสบ
ความสาเร็จ”พร้อมกรณีศึกษา
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรณีศึกษา การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากผู้ประเมิน
โดย รศ.ดร.น.สพ.กาลัง ชุมพลบัญชร ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมนาเสนอแนวคิดโจทย์วิจัยพร้อมรับ
ข้อเสนอแนะจากวิทยากรประจากลุ่ม
โดย 1. ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
(ด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาด และสหกรณ์)
2. รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ (ด้านประมง)
3. รศ.ดร.น.สพ.กาลัง ชุมพลบัญชร (ด้านปศุสัตว์)
4. นางสุรภี กีรติยะอังกูร (ด้านพืช)

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียน
ปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยของตนเอง ตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
โดย 1. ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
(ด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาด และสหกรณ์)
2. รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ (ด้านประมง)
3. รศ.ดร.น.สพ.กาลัง ชุมพลบัญชร (ด้านปศุสัตว์)
4. นางสุรภี กีรติยะอังกูร (ด้านพืช)
รับประทานอาหารกลางวัน
ผู้เข้าอบรมนาเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็น “โครงการวิจัยเด่นของกลุ่ม”
โดย 1. ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
(ด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาด และสหกรณ์)
2. รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ (ด้านประมง)
3. รศ.ดร.น.สพ.กาลัง ชุมพลบัญชร (ด้านปศุสัตว์)
4. นางสุรภี กีรติยะอังกูร (ด้านพืช)
บรรยาย เรื่อง “กรอบงานวิจัย สวก. ปี 2562”
โดย ผู้อานวยการสานักสนับสนุนงานวิจัย
บรรยาย เรื่อง “ศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ”
โดย ผู้อานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ สวก.
บรรยาย เรื่อง “สิทธิประโยชน์การขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา”
โดย ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สวก.
บรรยาย เรื่อง “ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย”
โดย ผู้อานวยการสานักพัฒนาบุคลากรวิจัย สวก.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.

15.00 – 15.20 น.
15.20 – 15.40 น.
15.40 – 16.00 น.
16.00 – 16.20 น.

หมายเหตุ :

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

** ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

