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โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการหลักสตูรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง 
ด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (ประเภทนักวิจัยทั่วไป)  

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติ 
ระหว่าง เดอืนเมษายน – กรกฎาคม2559 

โดย สมาคมนักวิจัย 
หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจส าคัญท่ีสุดของการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันทุก ๆ ด้านของประเทศไทยในเวทีโลก แม้รัฐบาลไทยจะให้ความส าคัญ
ต่อการสนับสนุนการวิจัยของชาติและมีนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนมากในประเทศไทย แต่กลับ
พบว่าเงินงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรเพื่อสนับสนุนการวิจัยในแต่ละปีนั้นยังไม่สามารถถูกน ามาใช้
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศไทย
ได้ท้ังหมดเนื่องจากนักวิจัยจ านวนมากยังไม่สามารถพัฒนา ข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองก าหนดไว้ 

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2521 ได้มีมติมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าท่ีประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเสนอของบประมาณประจ าปี โดยพิจารณาข้อเสนอการวิจัยทางด้านวิชาการ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อป้องกัน
การซ้ าซ้อน เพื่อการประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อประหยัดงบประมาณ
แผ่นดินท่ีมีอยู่จ ากัด ตลอดจนการติดตามผลแผนงานและโครงการวิจัย ซึ่ง วช. ได้ด าเนินการอย่าง
ตอ่เนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2523 จนถึงปัจจุบัน 
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เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีหน่วยงานภาครัฐระดับกรมจัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 142 หน่วยงาน รวม
ท้ังสิ้น 6,989 โครงการ งบประมาณ 6,763,083,790 บาท ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ได้ท าการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาต ิ 
จากการประเมินผลพบว่า มีข้อเสนอการวิจัยท่ีสมควรได้รับการสนับสนุน จ านวน 4,466 โครงการ 
งบประมาณ 4,569,974,703 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.57 ของงบประมาณท่ีหน่วยงานภาครัฐเสนอ
ขอมาท้ังหมด และมีข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีไม่สมควรได้รับการสนับสนุน 2,523 โครงการ 
งบประมาณ 2,193,109,087 บาท (http://www.nrct.go.th/ สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2559) 
ปริมาณโครงการวิจัยท่ีไม่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นเป็นดรรชนีชี้วัดการสูญเสียโอกาสของ
ประเทศชาติอย่างรุนแรง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วน 

สมาคมนักวิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติจึงด าเนินการระดมความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ได้ข้อสรุปว่าเห็นสมควรให้จัดท า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริงด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยทุกระดับและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน
สืบต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการอบรม 

1. พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบเทคนิคการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติแบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง 

2. พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีทักษะการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติแบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของตนเองเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติได้จริง 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ผ่านการอบรมทราบเทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานระดับชาติและสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปริมาณได้จริง 

2. ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานระดับชาติอย่างถูกต้อง 

3. ผู้ผ่านการอบรมสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของตนเองเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานระดับชาติได ้

4. สมาคมนักวิจัยได้แสดงบทบาทการเป็นสถาบันท่ีท าหน้าท่ีพัฒนาสมรรถนะการวิจัยให้แก่
นักวิจัยไทยทุกระดับ 

 

วิทยากร 

1.  อยู่ในช่วงการคัดเลือก 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์  

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

สมาคมนักวิจัย อาคาร วช.8 ชั้น 2 เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์0-2579-0787, 0-2942-7522 โทรสาร 0-2579-0801 อีเมล์
ar@ar.or.th เว็บไซต์http://ar.or.th 

 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม 

บุคลากรทางด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิจัย บุคลากร
ทางการศึกษา ครู นักวิชาการ และบุคคลท่ัวไปท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติ 

(จ ากัดจ านวนผู้เข้ารับการอบรมเพียงรุ่นละ 15 – 20 ท่าน) 
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สถานที่วัน และเวลา 
ระยะเวลาอบรมท้ังสิ้น 2 วัน 1 คืน (เสาร์-อาทิตย์) 

รุ่นท่ี 1 วันท่ี 14-15พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
รุ่นท่ี 2 วันท่ี 28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
รุ่นท่ี 3 วันท่ี 4 - 5มิถุนายน พ.ศ. 2559  
รุ่นท่ี 4 วันท่ี 18 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

 
ค่าลงทะเบียน 

สมาชิกสมาคมนักวิจัย 6,500.00 บาท บุคคลท่ัวไป 7,500.00 บาท ท้ังนี้ ข้าราชการและ
พนักงาน องค์การของรัฐ ท่ีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่
ถือเป็นวันลา และมีสิทธ์ิเบิกค่าลงทะเบียนได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. ส่งใบสมัครได้ทางโทรสาร 0-2579-0801 หรืออีเมล์ ar@ar.or.th (ดาวน์โหลดใบสมัคร

ได้ท่ี www.ar.or.th) 

 2. ช าระเงินมัดจ า 

รุ่น ช าระเงินภายในวันท่ี 
รุ่นท่ี 1 วันท่ี 14-15พฤษภาคม พ.ศ. 2559   
รุ่นท่ี 2 วันท่ี 28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559   
รุ่นท่ี 3 วันท่ี 4 - 5มิถุนายน พ.ศ. 2559   
รุ่นท่ี 4 วันท่ี 18 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559   

3. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ เพื่อส่ง
ข้อมูลส าคัญ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 7 วัน  

4. กรณีต้องการจองห้องพักค้างคืน 1 คืน  

 
 
วิธีการช าระค่าลงทะเบียน 
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1) ช าระเป็นเงินสดได้ที่สมาคมนักวิจัย 
2) โอนผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทออมทรัพย์เลขที่ 
069-2–55518–8 ชื่อบัญชี สมาคมนักวิจัย  

 กรณีช าระโดยโอนผ่านบัญชี ขอให้ท่านส่งส าเนาการโอนหรือใบฝากเงินพร้อมระบุ
หลักสูตรและชื่อผู้อบรม ทางโทรสาร 0-2579-0801 หรืออีเมล์ ar@ar.or.th 

 ขอให้ท่านน าต้นฉบับการโอนหรือใบฝากเงินมาแสดงแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อขอรับ
ใบเสร็จรับเงินตัวจริงในวันฝึกอบรม 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการอบรม 

1. ดร.อ านวย  เถาตระกูล    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. น.อ.อัชฌา  แย้มเกษร                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. ดร. กรเอก กาญจนาโภคิน            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
4. นางสาวอนงค์วดี  จีระบุตร    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์          ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ก าหนดการฝึกอบรม 
วันเสาร์ กิจกรรม 

08.00 – 08.45น. ลงทะเบียน รับเอกสาร เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
08.45 –09.00 น. พิธีเปิด 
09.00 – 10.15 น. - ปฐมนิเทศ 

- แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของหน่วยงาน
สนับสนุนการวิจัยประเทศไทย 

10.15 – 10.30 น. เบรกเช้า 
10.30 – 12.00 น. - นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 -9 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 
13.00 – 14.15 น. - การตีโจทย์นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 -9เพื่อ

แลงเป็นหัวข้อวิจัย 
- ภาคปฏิบัติ 

14.15 – 14.30 น. เบรกบ่าย 

mailto:ar@ar.or.th
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14.30 – 16.00 น. - การตีโจทย์นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 -9 เพื่อ
แลงเป็นหัวข้อวิจัย(ต่อ) 
- ภาคปฏิบัติ 

วันอาทิตย์ กิจกรรม 
08.00 – 08.45น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.15 น. - ภาคปฏิบัติ 

- การพัฒนาหัวข้อการวิจัยท่ีตอบโจทย์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ (รายบุคคล) 
- การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ท่ีตอบโจทย์ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ(รายบุคคล) 

10.15 – 10.30 น. เบรกเช้า 
10.30 – 12.00 น. - ภาคปฏิบัติ(ต่อ) 

- การพัฒนาหัวข้อการวิจัยท่ีตอบโจทย์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ (รายบุคคล) 
- การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ท่ีตอบโจทย์ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ(รายบุคคล) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 
13.00 – 14.15 น. - ภาคปฏิบัติ (ต่อ) 

- การพัฒนาหัวข้อการวิจัยท่ีตอบโจทย์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ (รายบุคคล) 
- การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีตอบโจทย์ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (รายบุคคล) 

14.15 – 14.30 น. เบรกบ่าย 
14.30 – 16.00 น. - ตอบค าถาม 

- พิธีปิด 
*** รายละเอียดและก าหนดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 

 

 


