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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 

(สกสว.) 
 

 

 

 

ใบสมัครเข้ำรับกำรอบรม 
 

หลักสตูร “กำรพฒันำ ผูจ้ัดกำรงำนวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม 
(RDI Manager) ด้ำนชุมชนและพืน้ที่ รุ่นที่ 1” 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย (2) 
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รำยละเอียดกำรสมัครเข้ำรับกำรอบรม 

หลักฐำนประกอบกำรสมัคร 

1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน (ออนไลน์) 

2. ส าเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 

3. หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา 

4. แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม 

กำรรับสมัคร 

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 

2. การสมัคร ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่าน QR Code 
ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐาน
การสมัครครบถ้วนตามที่ก าหนด  

3. ไม่รับสมัครโดยส่งเอกสารการสมัครทางโทรสาร (แฟกซ์) หรือทางไปรษณีย์ 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ภารกิจการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ วนน. ส านักพัฒนาระบบ ววน. สกสว. 

นางสาวธนาภรณ์  ส าราญถิ่น หรือนางสาวลักขณา วงศ์ยะรา โทรศัพท์ 02 278 8200 ต่อ 8351 หรือ 8309 
อีเมล tanaporn@tsri.or.th หรือ lakkana@tsri.or.th        
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 
 

1. ข้อมูลทั่วไป (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………….นำมสกุล…………..…...………………………………... 

ชื่อ และนำมสกุล ภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) 

NAME……………..……….………………….…SURNAME……………………………...…………… ชื่อเล่น .......................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน 

เลขที…่…………..…หมู่ที…่…..……ซอย………….………….ถนน……………….………แขวง/ต าบล.………….….………………. 

เขต/อ าเภอ……...……….………......................จังหวัด………………………………..……รหัสไปรษณีย์…………..…….……... 

โทรศัพท…์…………………………………............................. มือถือ………………………….…………………….………………….. 

โทรสาร…………………………………………...…………………..... E-mail……………………………………………..……….………. 

วัน เดือน ปีเกิด……………….........................…….……....     อายุ…........…ปี   ศาสนา………..……........................... 

2. ข้อมูลกำรท ำงำน 

ต าแหน่งปัจจุบัน (ภาษาไทย)………………….……………………………………………………..……………………….…..……….… 

สังกัด : ฝ่าย/กอง/ส่วน/ส านัก/คณะ (ภาษาไทย) …………..………………………………………………………………….……. 

ชื่อหน่วยงาน/สถาบัน……………………………………………………………………………………………………………...………….. 

ที่อยู่ที่ท ำงำน 

เลขที…่………หมู่ที…่………ซอย…………….ถนน…………………………แขวง/ต าบล…………...........................…………… 

เขต/อ าเภอ……………..………….……..............…จังหวัด……........……………………..……รหัสไปรษณีย์……………………. 

โทรศัพท…์……………………….……....……………….......……โทรสาร…………………………………..……..........................…. 

รูปภำพ 

ใบสมัครเข้ำรับกำรอบรม 

หลักสูตร “กำรพัฒนำ ผู้จัดกำรงำนวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม (RDI Manager) ด้ำนชุมชนและพื้นที่ รุ่นที่ 1” 
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ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของผู้สมัคร 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

3. ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ วุฒิท่ีได้รับ สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
อุดมศึกษา : ปริญญาตรี    
              : ปริญญาโท    
              : ปริญญาเอก    
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...............    

 

4. ประสบกำรณ์/ผลงำนเด่น ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำชุมชนและพื้นที่ และแหล่งทุนที่เคยได้รับกำร
สนับสนุน (สำมำรถแนบเอกสำรได้) 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

5. แรงจูงใจส ำหรับท่ำนในกำรเข้ำอบรมในหลักสตูรนี้  

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 
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6. หัวข้อที่ท่ำนสนใจในกำรน ำมำเข้ำร่วมฝึกปฏิบัติกำรจริงในกำรอบรมครั้งนี้  

  การจัดการทรัพยากรในชุมชน     การบูรณาการเชิงพ้ืนที่ 

  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจฐานราก   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................ 

อธิบายถึงรายละเอียดความสนใจในประเด็นดังกล่าว (แนวคิด สภาพปัญหาและความจ าเป็น เป้าหมายและ
ทิศทาง ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้เกี่ยวข้อง ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ) 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 
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7.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้จัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพ้ืนที่ 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………….......................................…………… 

 

ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ  
ที่ท าหน้าที่คัดเลือก และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในทุกกรณี โดยไม่ติดใจด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้น 

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  
“การพัฒนา ผู้จัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพ้ืนที่ รุ่นที่ 1” ข้าพเจ้า
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรการอบรมทุกประการ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่า 
หากระบุข้อความที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิหรือถูกปลดออกจากการเป็นผู้เข้าอบรม
หลักสูตร “การพัฒนา ผู้จัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพ้ืนที่ รุ่นที่ 1” 
โดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ 

 

ลงชื่อ ............................................................................ 

(..........................................................................) 

วันที่..................................................................... 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตร 

“กำรพัฒนำ ผู้จัดกำรงำนวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม (RDI Manager) ด้ำนชุมชนและพื้นที่ รุ่นที่ 1” 

 

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล).............................................................ต าแหน่ง………..……………………………..…........…… 

สังกัด (หน่วย/ฝ่าย/กอง/กรม)..................................................หน่วยงาน.............................................................  

โทรศัพท์.............................................................. ......................E-mail…………………………………………………........ 

 
 ☐  ยินดีเข้ำร่วมและกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว   ☐    ไม่สำมำรถเข้ำร่วมได้ 
 
การฝึกอบรมในหลักสูตร “การพัฒนา ผู้จัการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและ

พ้ืนที่ รุ่นที่ 1”  

กรณียินดีเข้าร่วม : ทั้งนี ้ข้าพเจ้าได้รับการยินยอมและสนับสนุนจาก  

(ชื่อ-นามสกุล) ……………………………………………………………………ต าแหน่ง……………….…….……………………………

สังกัด (หน่วย/ฝ่าย/กอง)………………………….....…………….............หน่วยงาน......................................................... 

ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนต้นสังกัด ให้สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรม ตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ ได้อย่างสม่ าเสมอ           

ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม  

 

แบบตอบรับเข้ำร่วมอบรมหลักสตูร 
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ใบสมัครออนไลน์ 

 

  

 

 

 

      ลงชื่อ       

       (     ) 

       วันที่      

             ผู้สมัคร  
   

      ลงชื่อ       

       (     ) 

      ต าแหน่ง       

       วันที่      

         ผู้บังคับบัญชำ 

 

ขอควำมกรุณำส่งใบตอบรับมำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ภำยในวันที่ 5 สิงหำคม 2564  

 

หมายเหตุ 

1. ผู้บังคับบัญชำต้องเป็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติค่ำใช้จ่ำย และให้ลำเพื่อเข้ำรับกำรศึกษำอบรมได้ 
2. ทาง สกสว. จะมีกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครโดยคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือก 

การเข้าร่วมอบรม  
3. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาของ สกสว. ถือเป็นที่สิ้นสุด 


