
 

 
ที่ อว ๐403/ว 3683 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
 ๑๙๖ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ 

         1  มิถุนายน  2563 

เรื่อง   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัย
และนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ ๑/๒๕๖3 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ อว 0403/ว 3334 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ ๑/๒๕๖3  

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2563 
ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาศักยภาพทักษะ 
และความเชี่ยวชาญแก่อาจารย์รุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพื ่อให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดดังเอกสารอ้างถึง นั้น 

ในการนี ้ วช. ขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที ่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ ่นที ่ 1 ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖3 ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 146 คน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ รายชื่อสำรองที่แจ้ง
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 จะพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ในรุ่นที่ 2 ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

                         ขอแสดงความนับถือ 
  

               (  
 

 

(นายสมปรารถนา  สุขทวี) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
กองนโยบายและแผนการวิจัย 
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 303, 304 
โทรสาร 0 2579 0194 
 
 
 
 
 

ด่วนที่สุด 



โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีสอดคล้องกับการวิจัย 
และนวัตกรรมในมิติใหม่” 

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

 1. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานในสังกัดจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีหน้าที่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ให้ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของ วช.  
เพ่ือตอบสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 วช. จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้มาซึ่งโครงการวิจัยที่มี
ศักยภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน ดังนั้น วช. ในฐานหน่วยงาน
หลักให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จึงได้การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการ 
เทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย และข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์เป็น
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ  
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ หลักการ แนวคิด และเทคนิคในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญแก่อาจารย์รุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

3. เนื้อหาวิชาหลักสูตร 
 การฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” 
ประกอบด้วยการบรรยาย/เนื้อหาวิชา ดังนี้  
 3.1 ครั้งที่ 1  
  1) บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาท วช. ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 
2570 (อววน.) (1 ชั่วโมง) 

  2)  แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น และการขับเคลื่อน (1 ชั่วโมง) 
  3)  ตัวอย่างความสำเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการดำเนินงานการวิจัย (1 ชั่วโมง) 
  4) หลักการ กระบวนการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย กับสถานการณ์ปัจจุบัน (1 ชั่วโมง) 
  5) การกำหนดโจทย์วิจัย/เทคนิคการได้มาซึ่งโจทย์วิจัย (1.5 ชั่วโมง) 
  6) การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (1.5 ชั่วโมง) 
  7) แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 (อววน.) แผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 (ววน.) และเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
(Objectives and Key Results: OKR) ทั้ง ๔ แพลตฟอร์ม (1 ชั่วโมง) 

  8) การทบทวนวรรณกรรม และการใช้โปรแกรม EndNote (2 ชั่วโมง) 



- ๒ – 
 

  9) แนวคิดและการออกแบบการวิจัย และการถ่ายทอดประสบการณ์การวิจัยที่สอดคล้องกับ 
    ยุทธศาสตร์ชาติ (3 ชั่วโมง) 
  10)  ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรม (NRIIS) และการสนับสนุนการวิจัยและ 
     นวัตกรรม (1 ชั่วโมง) 
  11) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่   
     (2 ชั่วโมง) 
  12) การฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร  
     ผู้ทรงคุณวุฒิ (3 ชั่วโมง) 
 

3.2 ครั้งที่ 2 
 วช. จะแจ้งกำหนดการฝึกอบรมให้ทราบอีกครั้ง หลังจากการพิจารณาสถานการณ์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 และ 6 และประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 

4. รูปแบบการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 
4.1 อบรมผ่านระบบประชุมทางไกล โดยใช้  Application Video Conference คือ Zoom 

Application และ Google Classroom Application  
4.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ร่วมกันแต่

ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ (แบบกลุ่ม) จำนวน 1 โครงการ เพ่ือนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะกับวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

5. วิทยากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของ วช. 
 

6. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  
 6.1 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
 6.2 อายุ : ไม่เกิน 45 ปี ณ ปีที่สมัคร 
 6.3 สัญชาติ : ไทย 
 6.4 ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานท้องถิ่น 
 6.5 ประสบการณ์ด้านการวิจัย : ไม่เคยเป็นผู้รับทุนในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย 
 6.6 คุณสมบัติเฉพาะด้าน :  
  1) ต้องเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 

 2) กรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่มีกำหนดให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี 
 6.7 คุณสมบัติอ่ืน ๆ : 

  1) ไม่ใช่นิสิต/นักศึกษาท่ีกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกในสถาบันอุดมศึกษา 
  2) สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร โดยได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 

7. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 จำนวน 152 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏใน 4 ภูมิภาค จำนวนแห่งละ 4 คน ประกอบด้วย ดังนี้ 
 7.1 ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก) จำนวน 14 มหาวิทยาลัย รวมจำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทั้งสิ้น 56 คน 
 7.2 ภาคเหนือ จำนวน 8 มหาวิทยาลัย รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 32 คน 
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 7.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11 มหาวิทยาลัย รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 44 คน 
 7.4 ภาคใต้ จำนวน 5 มหาวิทยาลัย รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 คน 
 

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม  
 จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 
 1) ครั้งที่ 1 วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2563  
 2) ครั้งที่ 2 วช. จะแจ้งกำหนดการฝึกอบรมให้ทราบอีกครั้ง 
 

9. การประเมินผล 
9.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยแบบสอบถาม 

 9.2 การประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยพิจารณาจาก 
1) เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการเข้าอบรมรับการ

      ฝึกอบรมฯ  
2) ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) แบบกลุ่ม 

 

10. เกณฑ์การมอบวุฒบิัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม 
 มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
 10.1 เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมฯ 
แต่ละครั้ง  
 ๑0.2 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) แบบกลุ่มเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ในการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมฯ 
 

11. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 11.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเสนอชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ตามแบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมฯ 
ไปยัง วช. หรือทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : nongnuch.k@nrct.go.th 
 11.2 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จากต้นสังกัด 
ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ (QR Code) ภายในวันที ่26 พฤษภาคม 2563 
 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองนโยบายและแผนการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์  0 2561 2445  
ต่อ 303, 304 โทรสาร 0 2579 0194 และ www.nrct.go.th 
 

13. เงื่อนไข  
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะต้องรายงานผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผ่านทางแบบฟอร์มติดตาม
ประเมินผล โดย วช. จะดำเนินการจัดส่งไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และผ่านทางหน่วยงาน 
ต้นสังกัดของท่าน จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่  1 รอบระยะเวลา 6 เดือน และครั้งที่  2 รอบระยะเวลา  
12 เดือน หลังจากสิ้นสุดการอบรม 



 
 

กำหนดการ  
โครงการฝึกอบรมหลักสตูร “การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยทีส่อดคล้องกับการวิจัยและนวตักรรมในมติิใหม่” 

      
 
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2563  
  วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 

09.00 – 10.00 น. พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาท วช. ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม 
 ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 พ.ศ. 2563 – 2570 (อววน.) 

 โดย ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
        เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

10.00 – 11.0๐ น. แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น และการขับเคลื่อน  
 โดย ดร.นงรัตน์ อิสโร 
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

11.00 – 12.0๐ น. ตัวอย่างความสำเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการดำเนินงานการวิจัย 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง 
  ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 ดำเนินรายการโดย ดร.อรสุดา เจริญรัถ  
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๓.๐๐ – 14.0๐ น.      หลักการ กระบวนการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑4.๐๐ – 15.3๐ น. การกำหนดโจทย์วิจัย/เทคนิคการได้มาซึ่งโจทย์วิจัย 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์  
  ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

๑5.3๐ – 17.0๐ น. การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ  
         ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชียง เภาชิต  
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

  วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 
09.00 – 10.00 น. แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 (อววน.) แผนด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 (ววน.) และเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
(Objectives and Key Results: OKR) ทั้ง ๔ แพลตฟอร์ม  

 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  
  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 



10.00 – 12.00 น. การทบทวนวรรณกรรม และการใช้โปรแกรม EndNote  
 โดย 1.  ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  
           นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 
  2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

13.00 – 16.00 น. แนวคิดและการออกแบบการวิจัยและถ่ายทอดประสบการณ์การวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 โดย 1. ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์  
   หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  2.  ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ  
   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาอณูชีววิทยา  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  3.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง 
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณ ีอริยวิริยะนันท์ 
   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 
   นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และเมธีวิจัยอาวุโส สกว.  

  วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 
09.00 – 10.00 น. ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และการสนับสนุนการวิจัย 

    และนวัตกรรม 
  โดย ผู้แทนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

10.00 – 12.00 น. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ 
 โดย 1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร 
   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข วช. 
  3.  ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 
   นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 
  4. นายสมบูรณ ์วงค์กาด  
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ดำเนินรายการโดย นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ  
    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วช.  

13.00 – 16.00 น. การฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 โดย 1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร 
   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข วช. 
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  3. นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ  
    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วช. 
  4. นายสมบูรณ์ วงศ์กาด  
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. ศาสตราจารย์ ดร.สนอง  เอกสิทธิ์  
   หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  6. ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  จันทร์ศิริ  
   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาอณูชีววิทยา   

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  7.  ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช 
   นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 
  8. ดร.อรสุดา  เจริญรัถ  
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  ชัยรัตนาวรรณ 
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  10. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์  
   ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 
ครั้งที่ 2  
 วช. จะแจ้งกำหนดการฝึกอบรมให้ทราบอีกครั้ง  
 

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

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ: กำหนดการจัดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

การตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม 
“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีสอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่”  

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเสนอชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ตามแบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ไปยัง วช. หรือทางจดหมาย  
    อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : nongnuch.k@nrct.go.th 
๒.  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จากต้นสังกัด ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ   
  ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ (QR Code) ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563  
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QR Code การลงทะเบียน 

 

QR Code เอกสารประกอบการฝกึอบรม  
หรือ https://bit.ly/3602mGY 

 















• การตั้งชื่อ (name) ส าหรับการออนไลน์ : มรภ.xxx (ชื่อจริงภาษาไทย)
กรณีออนไลน์ 1 ท่าน/user = มรภ.xxx (ชื่อ) ตัวอย่าง มรภ.กาญจนบุรี (สมชาย)
กรณีออนไลน์อยู่ร่วมกัน 2-3 ท่าน/user = มรภ.xxx (ชื่อ/ชื่อ/ชื่อ) ตัวอย่าง มรภ.กาญจนบุรี (สมชาย/สมศักดิ/์สมชาต)ิ
กรณีออนไลน์อยู่ร่วมกันทั้ง 4 ท่าน/user = มรภ.xxx ตัวอย่าง มรภ.กาญจนบุรี

• สามารถเข้าร่วมได้ ก่อนเวลาเริ่มการอบรม 15 นาที
• คณะผู้จัดขออนุญาตปิดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมทุกท่าน เพื่อป้องกันเสียงรบกวน
• ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมมีค าถาม สามารถส่งค าถามได้ทาง Chat โดยส่งมาที่ Host เท่านั้น

เลือก To. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (Host)
• ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ (แบบกลุ่ม) ไปยังอีเมล์ nongnuch.k@nrct.go.th ภายในวัน

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.
• ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมท าแบบประเมินวิทยากรหลังจบการบรรยายทุกรายวิชา โดยคณะผู้จัดจะขึ้น QR Code 

แบบประเมินแต่ละรายวิชา หลังจากจบการบรรยาย  

ข้อตกลงการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัย
และนวัตกรรมในมิติใหม”่ ผ่านระบบ ZOOM Application




