สมาคมส่ งเสริ มการวิจยั
อาคาร วช. 8 ชั้น 2
196 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจกั ร กทม. 10900

ที่ สสว.12 / 2564

27 เมษายน 2564
เรื่ อง ขอเปลี่ยนแปลงการจัดการฝึ กอบรม
เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม/สานัก/กอง
อ้างถึง หนังสื อสมาคมส่ งเสริ มการวิจยั ที่ สสว. 3 /2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
ตามหนังสื อที่อา้ งถึงสมาคมส่ งเสริ มการวิจยั จะจัดให้มีการฝึ กอบรมหลักสู ตรการพัฒนานักวิจยั ใน
เดือน พฤษภาคม 2564 สอง หลักสู ตร คือ
1 เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อ ตีพิมพ์ ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ
วันที่ 6 -7 พฤษภาคม 2564 ( 2 วัน)
2 การอบรมเชิ งปฎิบัติการเทคนิคการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัยและชุ ดโครงการวิจัยหรื อแผน
งานวิ จั ย ให้ สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของประเท ศและหน่ วยสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ( Project
Management Unit - PMU ) วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 ( 2 วัน)
อบรม ณ สานักงานการวิจยั แห่ งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี และ
เก็บค่าลงทะเบียนหลัดสู ตรละ 4,000 บาท นั้น
เนื่องจากมีประกาศของกรุ งเทพมหานครห้ามจัดการฝึ กอบรมเกิน 20 คน ห้ามใช้ห้องประชุม ใน
เขต กทม อัน เนื่ อ งมาจากไวรั ส โควิด -19 ระบาดอย่า งรุ น แรง ดั ง นั้ น สมาคมส่ งเสริ ม การวิ จั ย จึ งขอ
เปลี่ยนแปลงการฝึ กอบรมเป็ นการอบรมออนไลน์ ท้ ังสองหลักสู ตร โดยเก็บค่ าลงทะเบียนท่ านละ 3,500
บาทต่ อหลักสู ตร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเฉิด โสภณ)
นายกสมาคมส่ งเสริ มการวิจยั
สมาคมส่ งเสริ มการวิจยั
โทร: 02-579-1336 มือถือ 081-3033-127, 081-869-2370

โครงการฝึ กอบรมหลักสูตร

เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ
วันที่ 6 -7 พฤษภาคม 2564 ( 2 วัน)
เรียนออนไลน์
--------------------------------------

หลักการและเหตุผล
การเขียนบทความทางวิชาการเป็ นกระบวนการวิจัยขั้นตอนสุดท้ ายในการดาเนินงานวิจัย เป็ นการบันทึกสิ่ง
ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้ น จนสิ้นสุดการวิจัย ตลอดจนข้ อค้ นพบ ข้ อสรุป และข้ อเสนอแนะต่างๆที่ได้ จากการวิจัยในเรื่อง
นั้น โดยนักวิจัยจะต้ องเขียนในรูป แบบบทความวิจัยที่เป็ นมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับและเผยแพร่ ได้ สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติได้ โดยต้ องมีวิธีการเขียนที่ถูกต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานของวารสาร
นั้นๆในระดับสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน บทความทางวิชาการในระดับ
สากล
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความทางวิชาการต่างๆ
3. เพื่อให้ นักวิจัยสามารถนาความรู้จากการฝึ กอบรมไปใช้ ในการเขียนบทความวิจัยต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง
4. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท
ผู้ท่ไี ด้ รับอนุมตั ิจากหน่วยงานให้ เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานของท่านได้ เต็ม
จานวน

การชาระเงิน จะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
วิทยากร
วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การสอนการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์มากมายในวารสารนานาชาติ

หมายเหตุ 1 การเปิ ดการฝึ กอบรมต้ องมีผ้ อู บรมไม่ น้อยกว่า 20 ท่าน
2 เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้ อยแล้ ว ทางสมาคมจะติดต่ อมาหาท่านก่อนการอบรม
วัน เพื่อยืนยันการเข้ าอบรม
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สมาคมส่งเสริมการวิจยั จัดการฝึ กอบรมด้านการวิจยั
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ
วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564
เรียนออนไลน์
--------------------

หลักสูตร
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารในประเทศและวารสาร
นานาชาติ วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ( 2 วัน)
วิทยากร:
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าลงทะเบียน :
3,500 บาท

วัน/เดือน/ปี
พฤหัส
6 พ.ค.64
ศุกร์
7 พ.ค 64

ตารางการฝึ กอบรม:
12.009.00-12.00 น.
13.00
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อ
ตีพิมฑ์ในวารสารนานาชาติ
พัก
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อ
ตีพิมฑ์ในวารสารนานาชาติ
พัก

13.00-16.00 น.
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมฑ์
ในวารสารนานาชาติ
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมฑ์
ในวารสารนานาชาติ

การอบรบเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย และ ชุดโครงการวิจัยหรื อแผน
งานวิจัยให้ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่ วยสนับสนุนทุนวิจัย
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 (รวม 2 วัน )
เรียนออนไลน์
------------------------หลักการและเหตุผล
เนื่องจากรัฐบาลได้รวมหน่ วยงานการให้ทุนมารวมอยูท่ ี่สานักงานการวิจยั แห่ งชาติ (วช) เพื่อให้นกั วิจยั ที่
มีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุ นในการวิจยั จาก วช ได้มีความเข้าใจในการขอรับทุนสนับสนุ นการวิจยั
สมาคมส่ งเสริ มการวิจยั เห็นควรให้คาชี้ แนะช่วยเหลือนักวิจยั ในการจัดทาข้อเสนอโครงการวิจยั ที่ถูกต้องและตรง
ตามความต้องการของ วช จึ งได้จดั ท าหลัก สู ตรการฝึ กอบรมนี้ ข้ ึ นเพื่ อเพิ่ มศักยภาพและขี ดความสามารถของ
นักวิจยั ให้เขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องและได้รับทุ นจากแหล่งทุนตรงตามความต้องการและตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ฝึ กอบรมเทคนิ ค การเขี ย นข้อ เสนอโครงการวิจยั เดี่ ย วและชุ ด โครงการวิจยั เพื่ อ ขอรั บ ทุ น จาก
งบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช. ทุนจาก คอบช. ทุนนวรรตกรรมแห่งชาติ หรื อจากแหล่งทุนอื่น (กรณี ที่ท่านเขียน
โครงการวิจยั ไว้แล้ว ต้องการให้วิทยากรให้คาแนะนาในการปรับปรุ งข้อเสนอโครงการวิจยั ให้ดียิ่งขึ้นก็สามารถ
นามาได้ในวันฝึ กอบรม)
2. เพื่ อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถผูร้ ับการอบรมในการเขี ยนข้อเสนอการวิจยั ของ
นักวิจยั ให้สูงขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอการวิจยั ให้ได้รับทุนจาก วช
3. เพื่อให้ผรู ้ ับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันเป็ นการสร้างเครื อข่ายนักวิจยั
ค่ าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท
การชาระเงิน จะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
ผูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็ม
จานวน
วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิของสานักงานการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) ทีม่ ีความรู้ ประสบการณ์ และเป็ นผู้พจิ ารณาเรื่ องนี้
โดยตรง รวมทั้งดารงตาแหน่ งระดับสู งทางบริหารมาแล้ว เช่ น อ. สุ นันทา สมพงษ์
หมายเหตุ 1 การเปิ ดการฝึ กอบรมต้ องมีผ้ อู บรมไม่ น้อยกว่ า 20 ท่ าน เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้ อย
แล้ว ทางสมาคมจะติดต่ อมาหาท่านก่อนการอบรม 10 วัน เพื่อยืนยันการเข้ าอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจยั จัดฝึ กอบรมออนไลน์

--------------------------------------หลักสูตร การอบรบเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย และ ชุดโครงการวิจัย
หรือ แผนงานวิจัยให้ สอดคล้ องกับนโยบายของประเทศและหน่ วยสนับสนุนทุนวิจัย
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 (รวม 2 วัน )
วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงำนกำรวิจัยแห่ งชำติ (วช.) ทีม่ คี วำมรู้ ประสบกำรณ์ สูง
ค่าลงทะเบียน :
3,500 บาท
วัน/เดือน/ปี
พฤหัส
13 พ.ค.64
ศุกร์
14 พ.ค.64

ตารางการฝึ กอบรม :
9.00-12.00 น.
12.0013.00
เทคนิคการเขียนข้ อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
พัก
จาก วช.
เทคนิคการเขียน เทคนิคการเขียน
ข้ อเสนอ
พัก
งบประมาณ
โครงการวิจัย
ค่าใช้จ่ายใน
เพือ่ ขอ
โครงการวิจัย
งบประมาณ ทุนทุกประเภท
แผ่นดิน

13.00-16.00 น.
เทคนิคการเขียนข้ อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
จาก วช.

วิเคราะห์ตวั อย่างโครงการวิจัยทีไ่ ด้รับ
ทุน

วิทยากร ประกอบด้วย ดร. จิ นตนาภา โสภณ อ.สุนนั ทา สมพงษ์ อ.ธีรวัชร ภรส้มฤทธิ์
หมายเหตุ:
1 ถ้า ท่ า นเขี ย นข้อ เสนอโครงการวิ จั ย ไว้บ ้า งแล้ว กรุ ณ าน าไปด้ว ย เพื่ อ รับ การปรับ ปรุ ง ชี้ แนะให้
เหมาะสมและได้รบั ทุน
2 จานวนผูเ้ ข้าอบรมต้องไม่นอ้ ยกว่า 20 ท่าน

