
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การประเมินผลโครงการสาํหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3-5 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

             สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานด้านการวิจัยกําหนดยุทธศาสตร์
ด้านงานวิจัยของชาติ ในการที่จะนํางานวิจัยมาช่วยแก้ปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
ซึ่งจําเป็นจะต้องนํากระบวนการของการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการดังกล่าวที่สําคัญ คือ 
การประเมิน ในปัจจุบันการประเมิน ได้ถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการวางแผน การดําเนินงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ อีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิ และผลของโครงการ หากการ
ดําเนินโครงการขาดการประเมิน ผลที่ได้จะส่งถึงทิศทางของการดําเนินงานที่ตามมา อาจรวมถึงการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรโดยปราศจากการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว วช. จึงได้พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญด้านการประเมินผลงานวิจัย ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐาน
การประเมินผลที่ประสบความสําเร็จ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม รวมถึงมีโอกาสสร้างเครือข่ายในการทํางานด้านการประเมินผล ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 วช. ร่วมกับ 
สวก. ได้ดําเนินโครงการการประเมินผลโครงการสําหรับนักวิจัย จํานวน 1 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 141 
คน และในปีงบประมาณ 2559 วช. ได้กําหนดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการพัฒนาให้มีนัก
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพต่อไป  
2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินผลโครงการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง  
  2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําเทคนิคการประเมินผลโครงการวิจัย ไปประยุกต์ในการ
ประเมินงานวิจัยของตนเองและหน่วยงานได้  
3.  ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการประเมินผลโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําเทคนิคการประเมินผลโครงการวิจัย ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินผลงานวิจัยของตนเองและหน่วยงาน 
4.  เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
  1. ความสําคัญจากการประเมินผลโครงการวิจัย 
  2. เทคนิคการประเมินผลการวิจัยก่อนดําเนินการวิจัย ระหว่างดําเนินโครงการวิจัย และสิ้นสุด
โครงการวิจัย 
  3. กรอบแนวคิดการประเมิน และเคร่ืองมือสําหรับการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย 
5.  กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นักวิจัยที่ได้รับทุน จํานวน 3 รุ่น ๆ ละ 
100 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน  
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6.  วันที่ และสถานท่ีในการฝึกอบรม 
  รุ่นที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมจําเนียรสาร ช้ัน 24 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ บางเขน 

รุ่นที่ 4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมจําเนียรสาร ช้ัน 24 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ บางเขน 

รุ่นที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมจําเนียรสาร ช้ัน 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ บางเขน 
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กําหนดการฝกึอบรม  

หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสําหรบันักวิจัย” รุน่ที่ 3-5 
ณ ห้องประชมุจําเนียรสาร ชั้น 24  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ บางเขน 
รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 , รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 , 

รุ่นที่ 5 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 
**************************** 

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน พร้อมทําข้อสอบ Pre-test 
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสตูร “การประเมินผลโครงการสําหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3  
   โดย เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
09.00 - 12.00 น. บรรยาย เรื่อง “ความสําคัญจากการประเมินผลโครงการวิจัย” 
   โดย นางสุนันทา สมพงษ์ 
    ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
10.00 - 12.00 น. บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการประเมินผลการวิจัยก่อนดําเนินการวิจัย ระหว่างดําเนิน

โครงการวิจัย และสิ้นสุดโครงการวิจัย” 
   โดย นางสุนันทา สมพงษ์ 
  ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการประเมินผลการวิจัยก่อนดําเนินการวิจัย ระหว่างดําเนิน

โครงการวิจัย และสิ้นสุดโครงการวิจัย” (ต่อ) 
โดย นางสุนันทา สมพงษ์ 

  ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
14.30 - 16.00 น. บรรยาย เรื่อง “กรอบแนวคิดการประเมินและเครื่องมือสําหรับการประเมินผลกระทบ

จากงานวิจัย” 
 โดย ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
16.00 - 16.30 น. ทําข้อสอบ Post-test 

 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรม  
หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสําหรบันักวิจัย” รุน่ที่ 3-5 

ณ ห้องประชมุจําเนียรสาร ชั้น 24  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ บางเขน 

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

โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ ์

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)        นามสกุล     
 ช่ือหน่วยงาน            
 เลขที ่  หมู่ที ่  ถนน   ตําบล/แขวง    
 อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
 โทรศัพท ์    โทรสาร   มือถือ      
 E-mail address:            
 งานวิจัยที่ทําในปัจจุบัน          
 ประเภทอาหารที่ต้องการ  ปกติ  มุสลิม  มังสวิรัติ 
 สามารถเข้าร่วมอบรม 

รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมจําเนียรสาร ช้ัน 24 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 
   สหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ บางเขน (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559) 
รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมจําเนียรสาร ช้ัน 24 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 

       สหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ บางเขน (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 18 เมษายน 2559)  
รุ่นที่ 5 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมจําเนียรสาร ช้ัน 24 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 

       สหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ บางเขน (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559) 
 

ท่านทีส่นใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  
น.ส.เกษรา  อินทรศ์ิริ  0 2579 7435 ต่อ 3616 
และส่งใบสมัครทางโทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610  

“รับจํานวน 100 คน เท่าน้ัน” 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย !!! 


