โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “สรางกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย รุนที่ 3”
********************************************
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของรั ฐบาลในปจจุบัน ใหความสําคัญกับ การวิจัย โดยมีแนวทางในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยใหไปสูสากล ซึ่งสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ
สวก.เปนหนวยงานที่สําคัญในการใหทุนสนับสนุนงานวิจัยดานการเกษตร ทั้งเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิง
พาณิชย และจากการดําเนินงานที่ผานมา พบวาขอเสนอโครงการวิจัยที่สงเขามาขอรับทุนสนับสนุนมีจํานวน
มาก แตไมมีการเรียบเรียงกรอบแนวคิดและกระบวนการวิจัยที่ถูกตอง ทําใหผานกระบวนการพิจารณาการให
ทุนมีคอนขางนอย เนื่องจาก นักวิจัยยังขาดทักษะการคิดวิเคราะหโจทยวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยให
ตรงตามเปาหมายและกรอบการวิจัยที่แหลงทุน กําหนด รวมถึงกระบวนการทํางานวิจัย วัตถุประสงค ชื่อ
โครงการวิ จั ย ที่ ไ ม ส อดคล อ งกั น อี กทั้ งไม มีก ารตรวจสอบความซ้ํ าซอ นของโครงการวิจัย เทคโนโลยี ห รื อ
ผลงานวิจัยที่ใหม ขาดการทบทวนเอกสารโครงการกอนจะเขียนขอเสนอโครงการวิจัย จึงทําใหงานวิจัยที่มี
ศักยภาพเสียโอกาสในการไดรับทุนสนับสนุนจาก สวก.หรือแหลงทุนอื่นๆ หรือหนวยงานตนสังกัด ได
สวก.จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนากรอบแนวคิดในการเขียนขอเสนอโครงการเพื่อใหไดมาซึ่ง
โครงการวิจัยที่มีศักยภาพ และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงทั้งกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน นักวิจัยควร
เรียนรูวิธีการกําหนดเปาหมายงานวิจัยที่ชัดเจน การพัฒนาแนวทางการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหสอดคลอง
ตั้ งแต ความสํ า คั ญ ของการเขี ย นข อเสนอโครงการวิ จั ย ให มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ วั ตถุ ป ระสงค กระบวนการวิ จั ย
งบประมาณที่ เหมาะสม และชื่ อโครงการวิ จัย ดังนั้น สวก. ในฐานะผู ใหทุนสนับสนุนงานวิจั ยจึงได มีการจั ด
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรางกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย รุนที่ 3” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
ไดเรียนรูวิธีการคิดวิเคราะห เทคนิคในเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัย และขอเสนอแนะในการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยใหมีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์
เปนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สวก. หรือแหลงทุนวิจัยอื่นๆ หรือหนวยงานตนสังกัด ได
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีทักษะคิด วิเคราะห และการเขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยจาก สวก. หรือแหลงทุนวิจัยอื่น หรือหนวยงานตนสังกัด
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการฝกอบรม สามารถคิดวิเคราะห และเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัย
จาก สวก. หรือแหลงทุนวิจัยอื่น หรือหนวยงานตนสังกัด คิดเปนรอยละ 20 ของผูเขารวมการฝกอบรม
4. วิธีการดําเนินการ
บรรยาย และฝกปฏิบัติ

5. กลุมเปาหมาย/จํานวนผูเขาอบรม
นั กวิ จั ยที่ มี ประสบการณ ในการทํ างานวิ จั ย ไม เกิ น 3
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย จํานวน 30 คน

ป และมี แนวคิ ดที่ จะยื่ นข อเสนอ

6. ระยะเวลาในการอบรม ระหวางวันที่ 25-27 กุมภาพันธ 2562
7. สถานที่อบรม

หองประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

8. หลักเกณฑการพิจารณาผูเขารวมฝกอบรม
- มีขอเสนอโครงการวิจัยอยางยอ (Concept paper) รวมถึงประวัติการทํางานของผูวิจัย
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อเขารวมการฝกอบรมทาง www.arda.or.th ประกาศ
รายชื่อภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 โดยผลการคัดเลือกผูเขารวมฝกอบรมของสํานักงานถือเปนอันสิ้นสุด
9. รูปแบบการฝกอบรม
1. การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
2. ฝกปฏิบัติเพื่อใหผูเขาอบรมไดคิดวิเคราะหโจทยวิจัย และเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
พรอมนําเสนอโครงการวิจัย

กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “สรางกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย รุนที่ 3”
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ 2562
ณ หัองประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
**************************
วันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ 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
กลาวเปดการฝกอบรม “สรางกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย รุนที่ 3”
โดย ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
บรรยาย หัวขอ “การสกัดความคิดและวิเคราะหโจทยวิจัย”
โดย นางสุรภี กีรติยะอังกูร
ที่ปรึกษา สวก.
บรรยาย หัวขอ “ความสําคัญในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน”
โดย ดร.วีระชัย นาควิบูลยวงศ
รองประธานอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนา
บุคลากรดานการวิจัยการเกษตร
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง“เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหประสบ
ความสําเร็จ”พรอมกรณีศึกษา
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ
กรณีศึกษา การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยจากผูประเมิน
โดย รศ.ดร.น.สพ.กําลัง ชุมพลบัญชร ผูทรงคุณวุฒิ

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ 2562
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
แบงกลุมฝกปฏิบัติ ผูเขาอบรมนําเสนอแนวคิดโจทยวิจัยพรอมรับ
ขอเสนอแนะจากวิทยากรประจํากลุม
โดย 1. ดร.วีระชัย นาควิบูลยวงศ
(ดานเศรษฐศาสตร การตลาด และสหกรณ)
2. รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ (ดานประมง)
3. รศ.ดร.น.สพ.กําลัง ชุมพลบัญชร (ดานปศุสัตว)
4. นางสุรภี กีรติยะอังกูร (ดานพืช)

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ 2562
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียน
ปรับแกขอเสนอโครงการวิจัยของตนเอง ตามขอเสนอแนะและขอคิดเห็น
โดย 1. ดร.วีระชัย นาควิบูลยวงศ
(ดานเศรษฐศาสตร การตลาด และสหกรณ)
2. รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ (ดานประมง)
3. รศ.ดร.น.สพ.กําลัง ชุมพลบัญชร (ดานปศุสัตว)
4. นางสุรภี กีรติยะอังกูร (ดานพืช)
รับประทานอาหารกลางวัน
ผูเขาอบรมนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยที่เปน “โครงการวิจัยเดนของกลุม”
โดย 1. ดร.วีระชัย นาควิบูลยวงศ
(ดานเศรษฐศาสตร การตลาด และสหกรณ)
2. รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ (ดานประมง)
3. รศ.ดร.น.สพ.กําลัง ชุมพลบัญชร (ดานปศุสัตว)
4. นางสุรภี กีรติยะอังกูร (ดานพืช)
บรรยาย เรื่อง “กรอบงานวิจัย สวก. ป 2562”
โดย ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนงานวิจัย
บรรยาย เรื่อง “ศูนยกลางขอมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ”
โดย ผูอํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ สวก.
บรรยาย เรื่อง “สิทธิประโยชนการขอรับความคุมครองในทรัพยสินทางปญญา”
โดย ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการใชประโยชน สวก.
บรรยาย เรื่อง “ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย”
โดย ผูอํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากรวิจัย 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 :

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

** ตารางการฝกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

