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                                        27   เมษายน   2564 

 เร่ือง  ขอเปล่ียนแปลงการจดัการฝึกอบรม 

 เรียน  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม/ส านกั/กอง 

อา้งถึง หนงัสือสมาคมส่งเสริมการวจิยั ท่ี สสว. 3 /2564 ลงวนัท่ี  2 มีนาคม 2564 

              
              ตามหนงัสือท่ีอา้งถึงสมาคมส่งเสริมการวจิยั จะจดัใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันานกัวจิยั ใน
เดือน พฤษภาคม 2564   สอง หลกัสูตร คือ          
             1  เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ 

วนัที ่6 -7 พฤษภาคม  2564 ( 2 วนั) 
      2 การอบรมเชิงปฎบิัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจัิยและชุดโครงการวิจัยหรือแผน 

งานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบ ายของประเท ศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย ( Project 
Management Unit - PMU ) วนัที ่13-14 พฤษภาคม 2564 ( 2 วนั) 

อบรม ณ ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ อาคาร  วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย ์ ดร. สง่า สรรพศรี  และ
เก็บค่าลงทะเบียนหลดัสูตรละ 4,000 บาท นั้น 
               เน่ืองจากมีประกาศของกรุงเทพมหานครห้ามจดัการฝึกอบรมเกิน 20 คน ห้ามใชห้้องประชุม ใน
เขต กทม อันเน่ืองมาจากไวรัสโควิด -19 ระบาดอย่างรุนแรง  ดังน้ันสมาคมส่งเสริมการวิจัยจึงขอ
เปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมเป็นการอบรมออนไลน์ทั้งสองหลักสูตร  โดยเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ  3,500 
บาทต่อหลกัสูตร 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ              

 
 

                    
                                                                      ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                  

                                                                
                   (นายบุญเฉิด  โสภณ)    
                                                                 นายกสมาคมส่งเสริมการวจิยั                                                                                                                                

สมาคมส่งเสริมการวจิยั 
โทร:  02-579-1336 มือถือ 081-3033-127,  081-869-2370 

 
 

                              สมาคมส่งเสริมการวิจยั 
                              อาคาร วช. 8 ชั้น 2 
                           196 ถนนพหลโยธิน  
                     เขตจตุจกัร กทม. 10900 



โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 

     เทคนิคการเขยีนบทความทางวชิาการเพ่ือตีพมิพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ  
                                                            วนัที ่6 -7  พฤษภาคม 2564 ( 2 วนั) 
                                                                  เรียนออนไลน์ 

-------------------------------------- 

หลกัการและเหตุผล 
 การเขียนบทความทางวิชาการเป็นกระบวนการวิจัยขั้นตอนสดุท้ายในการด าเนินงานวิจัย เป็นการบันทกึสิ่ง

ต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมต้น จนสิ้นสุดการวิจัย ตลอดจนข้อค้นพบ ข้อสรุป และข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการวิจัยในเร่ือง

นั้น โดยนักวิจัยจะต้องเขียนในรูปแบบบทความวิจัยที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ได้ สามารถตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติได้  โดยต้องมีวิธีการเขียนที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวารสาร

นั้นๆในระดับสากล 
  

วตัถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกบัเทคนิคการเขียน บทความทางวิชาการในระดับ

สากล  
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเช่ียวชาญในการเขียนบทความทางวิชาการต่างๆ 
3. เพ่ือให้นักวิจัยสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการเขียนบทความวิจัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ด้านการวิจัยซึ่งกนัและกนั 

 

ค่าลงทะเบยีน 
 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500  บาท  
 ผู้ที่ได้รับอนุมตัิจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบกิค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานของท่านได้เตม็

จ านวน  
การช าระเงิน      จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

วิทยากร 
 วิทยากร คือ       รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี   จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ที่มีความเช่ียวชาญใน
การสอนการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์มากมายในวารสารนานาชาติ     
 

หมายเหตุ   1    การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน 

                   2  เม่ือท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  10 

วนั    เพ่ือยืนยนัการเข้าอบรม   

 



 

                           สมาคมส่งเสริมการวิจยัจดัการฝึกอบรมดา้นการวิจยั 

      เทคนิคการเขยีนบทความทางวชิาการเพ่ือตีพมิพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาต ิ
                                                     วนัที ่6-7 พฤษภาคม  2564         
                                               เรียนออนไลน ์

                                       -------------------- 

 

 

 

หลักสตูร เทคนิคการเขยีนบทความทางวชิาการเพ่ือตีพมิพ์ในวารสารในประเทศและวารสาร        
นานาชาติ วนัที ่6-7 พฤษภาคม 2564  ( 2 วนั) 

วิทยากร:   รศ.ดร.โยธิน  แสวงด ี จากมหาวิทยาลยัมหิดล 

ค่าลงทะเบยีน :  3,500 บาท 

 

ตารางการฝึกอบรม: 

วนั/เดือน/ปี 9.00-12.00 น. 
12.00- 

13.00 
13.00-16.00 น. 

พฤหสั 

6 พ.ค.64 

เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือ

ตีพิมฑใ์นวารสารนานาชาติ  

 

พัก 

เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมฑ์

ในวารสารนานาชาติ 

ศุกร ์

7 พ.ค 64 

เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือ

ตีพิมฑใ์นวารสารนานาชาติ 

 

พัก 

เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมฑ์

ในวารสารนานาชาติ 

 

 



 

 
 

 

 การอบรบเชิงปฏบิัติการ เทคนิคการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย  และ ชุดโครงการวจิัยหรือแผน
งานวจิัยให้สอดคล้องกบันโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวจิัย              

วนัที ่13-14 พฤษภาคม 2564 (รวม 2 วนั ) 
เรียนออนไลน์ 

------------------------- 

หลกัการและเหตุผล 
 เน่ืองจากรัฐบาลไดร้วมหน่วยงานการให้ทุนมารวมอยูท่ี่ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช) เพื่อให้นกัวิจยัท่ี
มีความประสงค์จะขอรับทุนสนบัสนุนในการวิจยั จาก  วช  ไดมี้ความเขา้ใจในการขอรับทุนสนบัสนุนการวิจยั 
สมาคมส่งเสริมการวิจยัเห็นควรให้ค  าช้ีแนะช่วยเหลือนกัวจิยัในการจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีถูกตอ้งและตรง
ตามความต้องการของ วช จึงได้จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมน้ีข้ึนเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถของ
นกัวิจยัให้เขียนขอ้เสนอโครงการท่ีถูกตอ้งและไดรั้บทุนจากแหล่งทุนตรงตามความตอ้งการและตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาลในการพฒันาประเทศต่อไป 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยัเด่ียวและชุดโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนจาก
งบประมาณแผน่ดิน ทุนจาก วช. ทุนจาก คอบช. ทุนนวรรตกรรมแห่งชาติ หรือจากแหล่งทุนอ่ืน (กรณีท่ีท่านเขียน
โครงการวิจยัไวแ้ลว้ ตอ้งการให้วิทยากรให้ค  าแนะน าในการปรับปรุงขอ้เสนอโครงการวิจยัให้ดียิ่งข้ึนก็สามารถ
น ามาไดใ้นวนัฝึกอบรม) 

2. เพื่อพฒันาศกัยภาพและยกระดับขีดความสามารถผูรั้บการอบรมในการเขียนข้อเสนอการวิจยัของ
นกัวจิยัใหสู้งข้ึน สามารถเขียนขอ้เสนอการวจิยัใหไ้ดรั้บทุนจาก วช 

3. เพื่อใหผู้รั้บการอบรมไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเป็นการสร้างเครือข่ายนกัวจิยั 
ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท  
การช าระเงิน    จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 
             ผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานตน้สังกดัไดเ้ตม็
จ านวน  
วทิยากร 
              ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานการวจัิยแห่งชาติ (วช.) ทีม่ีความรู้ ประสบการณ์และเป็นผู้พจิารณาเร่ืองนี้
โดยตรง รวมทั้งด ารงต าแหน่งระดับสูงทางบริหารมาแล้ว เช่น อ. สุนันทา สมพงษ์ 
 
หมายเหตุ   1    การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน  เม่ือท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อย
แล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  10 วนั เพ่ือยืนยันการเข้าอบรม               



 

                                 สมาคมส่งเสริมการวิจยัจดัฝึกอบรมออนไลน ์

--------------------------------------- 
 

 

   หลกัสูตร      การอบรบเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย  และ ชุดโครงการวิจัย
หรือ แผนงานวิจัยให้สอดคล้องกบันโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย 

    วันที ่13-14 พฤษภาคม 2564  (รวม 2 วัน ) 
วิทยากร    ผู้ทรงคุณวุฒิของส ำนักงำนกำรวจิัยแห่งชำติ (วช.) ทีม่คีวำมรู้ ประสบกำรณ์สูง  
ค่าลงทะเบยีน :  3,500 บาท 
 

ตารางการฝึกอบรม : 

วนั/เดือน/ปี 9.00-12.00 น. 12.00-

13.00 

13.00-16.00 น. 

พฤหสั 

13 พ.ค.64  

เทคนิคการเขียนข้อเสนอ 

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

จาก วช.  

 

พัก 

เทคนิคการเขียนข้อเสนอ 

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

จาก วช.  

ศุกร ์

14 พ.ค.64 

เทคนิคการเขียน

ข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

เพือ่ขอ

งบประมาณ

แผ่นดิน 

เทคนิคการเขียน

งบประมาณ

ค่าใชจ่้ายใน

โครงการวิจัย 

ทนุทกุประเภท 

 

พัก 

วเิคราะห์ตวัอย่างโครงการวิจัยทีไ่ดรั้บ

ทุน 

 

วิทยากร   ประกอบดว้ย ดร. จินตนาภา  โสภณ  อ.สุนนัทา  สมพงษ ์ อ.ธีรวชัร  ภรสม้ฤทธ์ิ 

หมายเหตุ:   

1 ถ ้าท่านเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไว้บ ้างแล้ว กรุณ าน าไปด้วย เพื่อรับการปรับปรุงช้ีแนะให ้      

เหมาะสมและไดร้บัทุน 

2 จ านวนผูเ้ขา้อบรมตอ้งไม่นอ้ยกว่า 20 ท่าน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


