
ท่ี สสว.20 / 2564                                                                                          
 
 

 
                  

                                  4    ตุลาคม    2564 

 เร่ือง  ขอเชิญส่งบุคลากรเขา้ฝึกอบรม 

 เรียน  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม/ส านกั/กอง 

              
              ดว้ยสมาคมส่งเสริมการวิจยั มวีตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของ 
นกัวจิยัใหมี้สมรรถนะสูงข้ึนในดา้นการวิจยั โดยสมาคมจะจดัให้มกีารฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันานักวจิยั          
ในปี 2564 ดังนี ้

1) การอบรมเชิงปฏิบัตกิารการวจิยัเชิงคุณภาพ  วนัที่ วนัที ่24-25-26 พฤศจกิายน 2564 ค่าลงทะเบียน     
4,500 บาท 

2) วธิีการวจิยัทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED  METHOD )วนัที่ 2 –3 ธันวาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 

3,000 บาท 

3) เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์วารสารในประเทศแล ะวารสารนานาชาติ วันที่               

13 –14 ธันวาคม  2564  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท  

4) การอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัยและชุดโครงการวิจยัหรือแผนงานวิจยัให้

สอดคล้องกบันโยบายของประเทศและหน่วยสนบัสนุนทุนวจิยั ( Project Management Unit - PMU ) วนัที่ 

23 –24  ธันวาคม 2564  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท 

ทุกหลักสูตร อบรมระบบ ON – LINE  โดยใช้โปรแกรมซูม  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการ

อบรม และสมคัรเข้ารับการอบรมได้ที่ WEBSITE“สมาคมส่งเสริมการวจิยั” หรือ “ www.rpa.or.th”  

                 จึงขอเชิญท่านส่งบุคลากร เขา้รับการฝึกอบรมดงักล่าวน้ีได ้โดยผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา
สามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดโ้ดยไม่ถือเป็นวนัลา และมีสิทธ์ิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใชจ่้ายต่างๆทั้งหมด
ไดต้ามระเบียบกระทรวงการคลงั  

 
 

                    
                                                                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                  
                                                                      (นายบุญเฉิด  โสภณ)    
                                                                 นายกสมาคมส่งเสริมการวิจยั                                                                                                                                

สมาคมส่งเสริมการวิจยั 
โทร:  081-869-2370,  081-3033-127และ 086-359-9465 

 
 

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



                                     สมาคมส่งเสริมการวจิยัจดัโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
 “การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การวจิยัเชิงคุณภาพ” ( Qualitative Research) 

วนัที่  24-25-26 พฤศจกิายน  2564  ( 3 วนั)  
                                    อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม 

-------------------------------------- 
หลกัการและเหตุผล 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ประเภทหน่ึง ท่ีนักวิจยัทางสังคมศาสตร์ ให้
ความส าคัญในการศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติมมากข้ึนเร่ือยๆ โดยพิจารณาปรากฏการณ์ของสังคมจาก
สภาพแวดลอ้มตามความเป็นจริง ในมิติต่างๆ เพื่อหาความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์กบัสภาพแวดลอ้มนั้น โดย
ให้ความสนใจด้านความรู้สึก นึกคิด  ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ของบุคคล  หรือกลุ่มบุคคล 
นอกเหนือไปจากขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยเนน้การสงัเกต การสมัภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความ คน้หา
ขอ้สรุปแบบอุปนัยในปัจจุบนั การวิจยัเชิงคุณภาพจึงมีความส าคญัมากยิง่ข้ึนเพราะมีส่วนช่วยในการอุดช่อง
โหว่ของงานวิจยัเชิงปริมาณใหห้มดไป 
 ดังนั้นนักวจิยัทุกคนจงึจ าเป็นจะต้องมคีวามรู้ในงานวจิยัเชิงคุณภาพควบคู่ไปกบัการวจิยั  เชิงปริมาณด้วย 
 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจในวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ทุกขั้นตอน 
2. เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการวิจัยเชิง

คุณภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. เพื่อใหผู้รั้บการฝึกอบรมสามารถเผยแพร่ความรู้การวิจยัเชิงคุณภาพใหแ้พร่หลายต่อๆกนัไป เป็น

การขขายขอบเขตความรู้ 
4. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดม้ีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัเป็นการสร้างเครือข่ายการ

วิจยั 
ค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียนท่านละ4,500 บาท  
 ผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานตน้สงักดั
ไดเ้ต็มจ านวน  

การช าระเงิน       เม่ือท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะตดิต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  

7 วนั  เพ่ือยืนยนัการเข้าอบรม ช าระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงนิ   

วทิยากร     รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวทิยาลยัมหิดล 
 

หมายเหตุ   1    การเปิดการฝึกอบรมต้องมผีู้อบรมไม่น้อยกว่า 20  ท่าน 

                     เม่ือท่านลงทะเบยีนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะตดิต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7

วนั    เพ่ือยืนยนัการเข้าอบรม แลช าระค่าลงทะเบียน  



หลกัสูตร   การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การวจิยัเชิงคุณภาพ” ( Qualitative Research)   

               วนัที่  24-25-26 พฤศจกิายน 2564  ( 3 วัน)  
 

วิทยากร:   รศ.ดร.โยธิน แสวงดี  จากมหาวิทยาลยัมหิดล 

สถานท่ีฝึกอบรม: อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม 
ค่าลงทะเบียน  4.500  บาท 
 

 

  ตารางการฝึกอบรม: 

วนั/เดือน/ปี 9.00-12.00 น. 
12.00- 

13.00 
13.00-16.00 น. 

พุธ          

24 พ.ย. 64 

ความส าคญั ความหมาย 

การก าหนดกรอบแนวความคิด และ

ทฤษฎีของการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 

พัก 

วิธกีารเกบ็ข้อมูล 

การวิจัยเชงิคุณภาพ  

พฤหัส   

25 พ.ย. 64 

วิธกีารเกบ็ข้อมูล 

การวิจัยเชงิคุณภาพ 

 

พัก 

วิธกีารเกบ็ข้อมูล 

การวิจัยเชงิคุณภาพ  

ศุกร์ 

26 พ.ย. 64 

การตรวจสอบข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

พัก การเขียนรายงาน 

การวิจัยเชงิคุณภาพ 

 



สมาคมส่งเสริมการวิจยัจดัโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 

                        “วธิกีารวจิัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)” 
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564  (2วัน) 

                                    อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม 
------------------------- 

 

วตัถุประสงค ์
หลกัสูตร “เทคนิควธิีวจิยัทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)” เป็นหลกัสูตรท่ีสมาคมส่งเสริม

การวิจยัไดริ้เร่ิมการอบรมเร่ืองน้ี และจดัอบรมอย่างต่อเน่ือง และนักวิจยัให้ความสนใจมากข้ึน เน่ืองจากเป็น
หลกัสูตรท่ีดี เนน้เทคนิคใหม่ในการวิจยั เนน้การอบรมนักวิจยัใหม้ีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยัท่ีผสม
กนั ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อตอบโจทยว์ิจยัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไป
ท าวิจยัดว้ยตนเอง ท าวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท, ปริญญาเอก เขียนงานวิชาการท่ีไดม้าตรฐานในระดบัสูง 
และส่ิงส าคญัยิง่คือ เป็นเทคนิคการวิจยัท่ีผูใ้ห้ทุน (แหล่งทุน) มีความตอ้งการและพึงพอใจตอ้งการให้นกัวิจยัใช้
เทคนิคการวิจยัน้ีในการด าเนินการวิจยัทั้งทางสงัคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ แมก้ระทัง่การวิจยัทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยท่ีีมีลกัษณะสหวิทยาการ (Multi disciplinary) 

 
 

ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท  

  ผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานให้เขา้รับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานตน้สงักดัไดเ้ต็ม
จ านวน  

การช าระเงิน       เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแลว้ ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 
วนั  เพ่ือยนืยนัการเขา้อบรม ช าระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงิน   

 

วิทยากร 
 บรรยายโดยวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญเร่ืองน้ีโดยเฉพาะคือ รองศาสตราจารย ์ดร. โยธิน แสวงดี  จาก

มหาวิทยาลยัมหิดล : ซ่ึงเป็นผู้น าวิธกีารวิจัยแบบน้ีมาเผยแพร่แก่วงการวิจัยในประเทศเป็นคนแรกๆ 

 

หมายเหตุ   1    การเปิดการฝึกอบรมต้องมผีู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน 

                   2  เม่ือท่านลงทะเบยีนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะตดิต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 
วนั  เพ่ือยืนยนัการเข้าอบรม   



 

                      สมาคมส่งเสริมการวิจยัจดัการฝึกอบรมดา้นการวิจยั 

                  วิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตรแ์บบผสม (MIXED METHOD) 

                                            วนัที่  2-3  ธันวาคม2564           
                                อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม 
                                              ------------------------------------------                                                                                                                                                      

 

 

 

หลกัสูตร    วิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตรแ์บบผสม (MIXED METHOD) วนัที่  2-3  ธันวาคม, 2564 (2วนั) 
                               

วิทยากร:     รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี จากมหาวิทยาลยัมหิดล 

ค่าลงทะเบียน :    3,000  บาท  

 

ตารางการฝึกอบรม: 

วนั/เดือน/ปี 9.00-12.00 น. 
12.00- 

13.00 
13.00-16.00 น. 

วันแรก 

 

เทคนิคการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ 

แบบผสม  

 

พัก 

เทคนิคการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ 

แบบผสม  

วันที่สอง 

 

เทคนิคการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ 

แบบผสม  

 

พัก 

เทคนิคการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ 

แบบผสม  

 

 



สมาคมสง่เสริมการวิจยัจดัโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 

     เทคนิคการเขียนบทความทางวชิาการเพ่ือตพีมิพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาต ิ  
                                                วนัที่ 13 - 14 ธันวาคม  2564 ( 2 วนั) 
                                  อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม 
                                         ---------------------------------- 
หลกัการและเหตุผล 
 การเขียนบทความทางวิชาการเป็นกระบวนการวิจัยข้ันตอนสุดท้ายในการด าเนินงานวิจัย เป็นการบันทกึสิ่ง

ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการวิจัย ตลอดจนข้อค้นพบ ข้อสรุป และข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการวิจัยในเรื่อง

นั้น โดยนักวิจัยจะต้องเขียนในรูปแบบบทความวิจัยที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ได้ สามารถตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติได้  โดยต้องมีวิธีการเขียนที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวารสาร

นั้นๆในระดับสากล 
  

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน บทความทางวิชาการในระดับ

สากล  
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเช่ียวชาญในการเขียนบทความทางวิชาการต่างๆ 
3. เพื่อให้นักวิจัยสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการเขียนบทความวิจัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
4. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน 

 

ค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3.000  บาท  

 ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานของท่านได้เตม็

จ านวน  

การช าระเงนิ           เม่ือท่านลงทะเบยีนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการ

อบรม  7 วัน  เพ่ือยนืยันการเข้าอบรม ช าระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสรจ็รับเงิน   

วิทยากร 
 วิทยากร คือ       รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี   จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ที่มีความเช่ียวชาญใน
การสอนการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์มากมายในวารสารนานาชาติ     
 

หมายเหตุ   1    การเปิดการฝึกอบรมต้องมผีู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน 

                   2  เม่ือท่านลงทะเบยีนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะตดิต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  

7 วนั เพ่ือยืนยนัการเข้าอบรม   

 



 

                           สมาคมส่งเสริมการวิจยัจดัการฝึกอบรมดา้นการวิจยั 

      เทคนิคการเขียนบทความทางวชิาการเพ่ือตพีมิพ์วารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ 
                                                     วนัที่ 13-14 ธันวาคม  2564         
                                  อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม 
                                       -------------------- 

 

 

 

หลักสตูร เทคนิคการเขียนบทความทางวชิาการเพ่ือตพีมิพ์วารสารในประเทศและวารสาร                 
นานาชาต ิวนัที่ 13 - 14 ธันวาคม  2564 ( 2 วนั) 

วิทยากร:  รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี จากมหาวิทยาลยัมหิดล 

ค่าลงทะเบียน :  3,000 บาท 

 

ตารางการฝึกอบรม: 

วนั/เดือน/ปี 9.00-12.00 น. 
12.00- 

13.00 
13.00-16.00 น. 

จนัทร ๋

13 ธ.ค.64 

เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือ

ตีพิมฑ์ในวารสารนานาชาติ  

 

พัก 

เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมฑ์

ในวารสารนานาชาต ิ

องัคาร 

14 ธ.ค. 64 

เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือ

ตีพิมฑ์ในวารสารนานาชาต ิ

 

พัก 

เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมฑ์

ในวารสารนานาชาต ิ

 

 



 

 
 

 

 การอบรบเชิงปฏิบัตกิาร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจิยั  และ ชุดโครงการวจิยัหรือแผน
งานวจิยัให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวจิยั              

วนัที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 (รวม 2 วนั ) 
                                  อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม 

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

หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากรัฐบาลไดร้วมหน่วยงานการใหทุ้นมารวมอยูท่ี่ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช) เพื่อใหน้ักวิจยัท่ี
มีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนในการวิจยั จาก  วช  ไดม้ีความเขา้ใจในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั 
สมาคมส่งเสริมการวิจยัเห็นควรใหค้  าช้ีแนะช่วยเหลือนกัวิจยัในการจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีถูกตอ้งและตรง
ตามความตอ้งการของ วช จึงไดจ้ัดท าหลกัสูตรการฝึกอบรมน้ีข้ึนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถของ
นักวิจยัให้เขียนขอ้เสนอโครงการท่ีถูกตอ้งและไดรั้บทุนจากแหล่งทุนตรงตามความตอ้งการและตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาลในการพฒันาประเทศต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเด่ียวและชุดโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจาก

งบประมาณแผน่ดิน ทุนจาก วช. ทุนจาก คอบช. ทุนนวรรตกรรมแห่งชาติ หรือจากแหล่งทุนอ่ืน (กรณีท่ีท่านเขียน
โครงการวิจยัไวแ้ลว้ ตอ้งการให้วิทยากรให้ค  าแนะน าในการปรับปรุงขอ้เสนอโครงการวิจยัให้ดียิง่ข้ึนก็สามารถ
น ามาไดใ้นวนัฝึกอบรม) 

2. เพื่อพฒันาศกัยภาพและยกระดับขีดความสามารถผูรั้บการอบรมในการเขียนข้อเสนอการวิจยัของ
นกัวิจยัใหสู้งข้ึน สามารถเขียนขอ้เสนอการวิจยัใหไ้ดรั้บทุนจาก วช 

3. เพื่อใหผู้รั้บการอบรมไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเป็นการสร้างเครือข่ายนกัวิจยั 

ค่าลงทะเบียน    

            ท่านละ 3.000 บาท  การช าระเงิน    เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแลว้ ทางสมาคมจะติดต่อ

มาหาท่านก่อนการอบรม  7 วนั  เพ่ือยนืยนัการเขา้อบรม ช าระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงิน   ผูท่ี้ไดรั้บ
อนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสงักดัได้เตม็จ านวน  

 

วทิยากร   

              ผู้ทรงคุณวุฒิของส านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ที่มคีวามรู้ ประสบการณ์และเป็นผู้พจิารณาเร่ืองนี้
โดยตรง รวมทั้งด ารงต าแหน่งระดบัสูงทางบริหารมาแล้ว เช่น อ. สุนนัทา สมพงษ์ 

 

หมายเหตุ   1    การเปิดการฝึกอบรมต้องมผีู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน  เม่ือท่านลงทะเบยีนใน website 

เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะตดิต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วนั เพ่ือยืนยนัการเข้าอบรม               



 

                                                สมาคมส่งเสริมการวจิยัจดัอบรม 
การอบรบเชิงปฏิบัตกิาร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจิยั  และ ชุดโครงการวจิยัหรือแผน

งานวจิยัให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวจิยั              
                                          วนัที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 (รวม 2 วนั ) 
                                  อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม 

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

 

   หลกัสูตร      การอบรบเชิงปฏิบติัการ เทคนิคการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั  และ ชุดโครงการวิจยั
หรือ แผนงานวิจยัให้สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศและหน่วยสนบัสนุนทุนวิจยั 

    วนัที่ 23-24 ธันวาคม 2564  (รวม 2 วนั ) 
วิทยากร    ผ้ทรงคุณวุฒิของส านักงานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ที่มีความรู้ ประสบการณ์สูง  
ค่าลงทะเบียน :  3.000 บาท 
 

ตารางการฝึกอบรม : 

วนั/เดือน/ปี 9.00-12.00 น. 12.00-

13.00 

13.00-16.00 น. 

พฤหสั 

23 ธ.ค. 64  

เทคนิคการเขียนข้อเสนอ 

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

จาก วช.  

 

พัก 

เทคนิคการเขียนข้อเสนอ 

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

จาก วช.  

ศุกร ์

24 ธ.ค. 64 

เทคนิคการเขียน

ข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

เพือ่ขอ

งบประมาณ

แผ่นดิน 

เทคนิคการเขียน

งบประมาณ

ค่าใชจ่้ายใน

โครงการวจัิย 

ทนุทกุประเภท 

 

พัก 

วิเคราะหต์วัอย่างโครงการวจัิยทีไ่ดรั้บ

ทุน 

 

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

 

หมายเหตุ:   

ถ้าท่านเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไว้บ้างแล้ว กรุณาน าเสนอด้วย เพ่ือรับการปรับปรุงชี้ แนะให้ เหมาะสม 

 

 

 

 

 


