
 

 
 

 

 

ใบสมัครเขารับการฝกอบรม 

 
โครงการ “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รุนท่ี 11 

 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

วันท่ี 19 – 23 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

20 หมู 2 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 



 

 

 

รายละเอียดการสมัครเขารับการฝกอบรม 

ใบสมัครมีท้ังหมด ๕ หนา ประกอบดวย 

๑. แบบฟอรมกรอกขอมูลผูสมัคร (หนา ๑/๕ – ๔/๕) 

๒. หนังสือรับรองการเขารับการฝกอบรม (หนา ๕/๕) 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

๑. ใบสมัครท่ีผูสมัครกรอกขอมูลครบถวนชัดเจน 

๒. รูปถายสี สําหรับติดใบสมัครขนาดไมเกิน ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป ถายไวไมเกิน ๑ ป 

 
คุณสมบัติ และการพิจารณาผูเขารับการฝกอบรม  
 ๑. วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี ข้ึนไปหรือเทียบเทา 

๒. อายุ    ไมเกิน ๕๐ ป ณ ปท่ีสมัคร 
๓. สัญชาต ิ   ไทย 
๔. ประสบการณการทํางาน ปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานทองถ่ิน 
๕. ประสบการณดานการวิจัย  มีประสบการณดานการวิจัย ไมเกิน ๒ ป 

ไมเคยเปนหัวหนาโครงการวิจัย 
๖. คุณสมบัติเฉพาะดาน  ๖.๑ กรณีเปนอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษา  

ตองไมมีตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย หรือสูงกวา  
๖.๒ กรณีเปนบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา  
ตองไมมีตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทา หรือสูงกวา 
๖.๓ กรณีอ่ืนๆ ท่ีไมกําหนด ใหข้ึนอยูกับดุลพินิจคณะทํางานฯ ของ วช. 
พิจารณาเปนรายกรณี 

๗. ตองไมเปนนิสิตหรือนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยท่ีดําเนินการจัด 
๘. การพิจารณา หนวยงานเครือขายรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม  
   และประกาศรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม  

- ก - 



 

 

๑. ขอมูลท่ัวไป 

ชือ่................................................................นามสกุล............................................................... 

ชื่อ และนามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) 

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

ท่ีอยูปจจุบัน 

เลขท่ี.......................หมูท่ี......................ซอย............................................................................ 

ถนน.........................................................แขวง/ตําบล................................................................ 

เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย........................................ 

โทรศัพท........................................................................มือถือ........................................................................................ 

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

วันเดือนปเกิด.................................................................อายุ............................................................................................ 

 

๒. ขอมูลดานการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิท่ีไดรับ สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

ปริญญาตรี    

ปริญญาโท    

ปริญญาเอก    

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

............................ 

   

 

 ใบสมัครเขารับการฝกอบรม 
โครงการ “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รุนท่ี 11  

รูปถายสี 

ไมเกิน 2 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 1 ป 
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ขอมูลดานการทํางาน 

ตําแหนงทางวิชาการ........................................................................................................................................................ 

ตําแหนงในหนวยงาน......................................................................................................................................................  

สังกัด: ฝาย/กอง/สํานัก.................................................................................................................................................. 

หนวยงาน/องคกร/กระทรวง.......................................................................................................................................... 

ท่ีอยูท่ีทํางาน 

เลขท่ี...............หมูท่ี................ซอย.....................................................ถนน.....................................................................  

แขวง/ตําบล.......................................................เขต/อําเภอ........................................................................................... 

จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย........................................................................................  

โทรศัพท.............................................................โทรสาร................................................................................................  

ลักษณะความรับผิดชอบของผูสมัคร  

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 

๓. ขอมูลดานประสบการณ 

ประสบการณการทํางานในหนวยงาน............................................................ป  

ประสบการณทํางานดานพัฒนาหรือวิจัย.......................................................ป 

ประสบการณในการเปนหัวหนาโครงการวิจัย จํานวน....................... โครงการ 

..................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. ........................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
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โปรดเลือกความสนใจ ๓ ลําดับ ตามแผนงานเสริมสรางศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุนใหม ตามทิศทาง

ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม ประเภทนักวิจัยรุนใหม (แมไก-ลูกไก) ประจําป ๒๕๖๒  

เพ่ือใชประกอบการจัดกลุมในการทํากิจกรรมภาคปฏิบัติ  

เม่ือไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรม 

*ระบหุมาย ๑ ๒ และ ๓ ในประเด็นท่ีทานสนใจ  

 ๑. การเพ่ิมมูลคาผลิตผลทางดานการเกษตร 
 ๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม 
 ๓. การศึกษา มนุษยศาสตร และประชาคมอาเซียน 
 ๔. การขนสงระบบรางและระบบโลจิสติกส 
 ๕. การแพทย และสาธารณสุข 
 ๖. สมุนไพรไทย อาหารเสรมิและสปา 
 ๗. อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา 
 ๘. การบริหารจัดการการทองเท่ียว 
 ๙. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
 ๑๐. พลาสติกชีวภาพ 

 

วิธีการจัดกลุม ผูจัดจะจัดกลุมจํานวนไมเกิน ๖ กลุม โดยพิจารณาจากลําดับความสนใจของผูมีสิทธิ์เขาอบรม โดยเรียง

จากลําดับท่ี ๑ กอน และใหมีการกระจายหนวยงาน หากกลุมท่ีทานเลือกเต็ม/หรือมีผูเลือกนอย จะพิจารณาความ

สนใจในลําดับท่ี ๒ และ ๓ ตอไป 

ตัวอยาง 

๓ ๑. การเพ่ิมมูลคาผลิตผลทางดานการเกษตร 
 ๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม 
 ๓. การศึกษา มนุษยศาสตร และประชาคมอาเซียน 
 ๔. การขนสงระบบรางและระบบโลจิสติกส 

๑ ๕. การแพทย และสาธารณสุข 
 ๖. สมุนไพรไทย อาหารเสรมิและสปา 
 ๗. อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา 

๒ ๘. การบริหารจัดการการทองเท่ียว 
 ๙. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
 ๑๐. พลาสติกชีวภาพ 
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เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ขาพเจาแจงความ

ประสงคไว ณ ท่ีนี้วา เอกสารขอมูลท่ีขาพเจาระบุไวในใบสมัครนี้เปนขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา อันเปนการบงชี ้

ตัวของขาพเจาท่ีอยูในครอบครองของผูจัด นั้น 

ในกรณีท่ีมีผูอ่ืนมาขอตรวจสอบ หรือขอคัดสําเนาเอกสารดังกลาว ขาพเจา 

 ยินยอม   ไมยินยอม 

 

 

 

  

ลายมือชื่อ..................................................................... 

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

 วันท่ี............/......................../............. 
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หนังสือรับรองการเขารับการฝกอบรม 

โครงการ “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รุนท่ี 11 

โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันท่ี 19 – 23 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

20 หมู 2 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

 ขาพเจา.............................................................................................................................................................. 

ตําแหนง.............................................................................หนวยงาน............................................................................ 

ผูบังคับบัญชาของ........................................................................................................ ผูสมัครเขารับการฝกอบรม 

โครงการ “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) 

ขาพเจาขอรับรองตอมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือก วาหาก
ผูสมัครไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม ในโครงการ “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รุนท่ี 11 หนวยงานตนสังกัด
ยินยอม และสนับสนุนใหผูสมัครขางตนเขารับการฝกอบรมในระหวางวันท่ี 19 – 23 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 20 
หมู 2 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โรงแรมธรรมรินทร ธนา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยไมถือ
เปนวันลา หรือขาดการปฏิบัติงาน สําหรับขาราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐ มีสิทธิ์เบิกคาใชจายตาง ๆ ไดจาก
หนวยงานตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ๑. ผูรับรองตองเปนผูมีอํานาจอนุมัติใหผูสมัครเขารับการฝกอบรมไดตลอดหลักสูตร 

  ๒. หากผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมไมสามารถเขารับรับการฝกอบรมไดครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

โดยไมแจงเหตุจําเปนสุดวิสัยอยางเปนทางการตอผูจัดฝกอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเขารับการฝกอบรมครั้ง

ตอไป และจะมีหนังสือแจงรายงานตอผูมีอํานาจอนุมัติตอไป 

ลายมือชื่อ..................................................................... 

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

ตําแหนง..................................................................... 

 วันท่ี............/......................../............. 
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โปรดสงขอมูลใบสมัครนี้ใหทาง 

 

ท่ีอยู:  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครเดช พรหมกัลป 

วิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

999 หมู 6 ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 

เบอรโทรศัพท 08-2945-9584 

E-mail address: mcut4t@gmail.com 

ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2562 นี้เทานั้น 

mailto:mcut4t@gmail.com
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