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

ที่ สสว. 62 / 2561

20 สิ งหาคม 2561
เรื่ อง ขอเชิญส่ งบุคลากรเข้าฝึ กอบรม
เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม/สานัก/กอง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ตารางจัดอบรม
ด้วยสมาคมส่ งเสริ มการวิจยั มีวตั ถุประสงค์ในการส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
นักวิจยั ให้มีสมรรถนะสู งขึ้นในด้านการวิจยั
โดยสมาคมจะจัดให้ มีการฝึ กอบรมหลักสู ตรการพัฒนานักวิจัย
2 หลักสู ตร ดังนี้
1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 31 ตุลาคม –2 พฤศจิกายน 2561 ( 3 วัน )
ค่ าลงทะเบียน 5,500 บาท
2 เทคนิคการวิจัยทางสั งคมศาสตร์ แบบผสม ( MIXED METHOD ) วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561
( 2วัน ) ค่ าลงทะเบียน 4,000 บาท
ทั้งสองหลักสู ตร อบรม ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้ องประชุ ม
ศาสตราจารย์ ดร. สง่ า สรรพศรี
การฝึ กอบรมดัง กล่ าวจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การเพิ่ ม สมรรถนะของบุ ค คลากรด้านการวิ จ ัย ใน
หน่วยงานของท่านเป็ นอย่างยิง่ จึงขอเชิญท่านส่ งบุคลากร เข้ารับการฝึ กอบรมดังกล่าวนี้ โดยผูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิ
จากผูบ้ งั คับ บัญชาสามารถเข้ารับ การฝึ กอบรมได้โดยไม่ถือเป็ นวันลา และมี สิท ธิ์ เบิ กค่าลงทะเบี ยนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ผ้ สู นใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ ารับ
การอบรมได้ ที่ WEBSITE “สมาคมส่ งเสริมการวิจัย” หรื อ “ www.rpa.or.th”
จึงเรี ยนมาเพื่อแจ้งให้ผสู ้ นใจในหน่วยงานของท่านทราบ จะขอบคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเฉิ ด โสภณ)
นายกสมาคมส่ งเสริ มการวิจยั
สมาคมส่ งเสริ มการวิจยั
โทร: มือถือ 081-3033-127, 081-869-2370

สมาคมส่งเสริมการวิจัย
จัดฝึกอบรมหลักสูตร
“การวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารการวิจยั เชิงคุณภาพ”
(Qualitative Research)
วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายนม 2561 ( 3 วัน)
ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี
-------------------------------------หลักการและเหตุผล
การวิจั ย เชิ งคุณ ภาพ เป็ น วิธีการวิจั ยทางสั งคมศาสตร์ ป ระเภทหนึ่ ง ที่ นั ก วิจัย ทางสั งคมศาสตร์ ให้
ความสาคัญในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยพิจารณาปรากฏการณ์ของสังคมจากสภาพแวดล้อม
ตามความเป็นจริง ในมิติต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้น โดยให้ความสนใจ
ด้านความรู้สึก นึกคิด ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล นอกเหนือไปจากข้อมูลเชิง
ปริมาณ โดยเน้นการสังเกต การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ ค้นหาข้อสรุปแบบอุปนัยในปัจจุบัน
การวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นเพราะมีส่วนช่วยในการอุดช่องโหว่ของงานวิจัยเชิงปริมาณให้หมด
ไป
ดั งนั้ น นั ก วิ จั ย ทุ ก คนจึ งจ าเป็ น จะต้ อ งมี ค วามรู้ ใ นงานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพควบคู่ ไปกั บ การวิ จั ย
เชิงปริมาณด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทุกขั้นตอน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเผยแพร่ความรู้การวิจัยเชิงคุณภาพให้แพร่หลายต่อๆกันไป เป็น
การขขายขอบเขตความรู้
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายการ
วิจัย
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน
3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ฝึกอบรม และค่าวัสดุอื่นๆ)
ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้
เต็มจานวน (สาหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง และเบิกได้
ตามสิทธิ์)
วิทยากร

2
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนการวิจั ยเชิงคุณภาพเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้ารับ
การฝึ ก อบรมเป็ น อย่ า งยิ่ ง และมี ผ ลงานวิ จั ย เป็ น จ านวนมากที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารนานาชาติ มาแล้ ว
คือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมส่งเสริมการวิจยั
จัดฝึกอบรมหลักสูตร
“วิธกี ารวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed method)”
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 (รวม 2 วัน)
ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี
------------------------วัตถุประสงค์
หลักสูตร “เทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed method)” เป็นหลักสูตรที่นายกสมาคม
ส่งเสริมการวิจัยคิดขึ้นเป็นช่วงแรกๆของการอบรมเรื่องนี้ และจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง และนักวิจัยให้ความสนใจมาก
ขึ้ น เนื่ อ งจากเป็ น หลั ก สู ต รที่ ดี เน้ น เทคนิ ค ใหม่ ในการวิ จั ย เน้ น การอบรมนั ก วิ จั ย ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการวิจัยที่ผสมกัน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์วิจัยได้อย่างสมบูรณ์ สามารถนาความรู้
ที่ได้จากการอบรมไปทาวิจัย ด้วยตนเอง ทาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญ ญาโท, ปริญ ญาเอก เขียนงานวิชาการที่ได้
มาตรฐานในระดับสูง และสิ่งสาคัญยิ่งคือ เป็นเทคนิคการวิจัยที่ผู้ให้ทุน (แหล่งทุน) มีความต้องการและพึงพอใจ
ต้องการให้นักวิจัยใช้เทคนิคการวิจัยนี้ในการดาเนินการวิจัยทั้งทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ แม้กระทั่งการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะสหวิทยาการ (Multi disciplinary)
ค่าลงทะเบียน
 ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเป็นค่าตอบแทนวิทยากร เจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ
 ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจานวน
(สาหรับค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ่ายเอง และเบิกได้ตามสิทธิ์)
วิทยากร
คณะวิท ยากรของสมาคมฯ ที่ มี ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะคือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี
จากมหาวิทยาลัยมหิดล : ซึ่งเป็นผู้นาวิธีการวิจัยแบบนี้มาเผยแพร่แก่วงการวิจัยในประเทศเป็นคนแรกๆ

การฝึ กอบรมการวิจยั จัดโดยสมาคมส่งเสริมการวิจยั
ณ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่ งชำติ อำคำร วช.1 ชั้ น 1 ห้ องประชุ มศำสตรำจำรย์ ดร.สง่ ำ สรรพศรี

-------------------------------------หลักสูตรที่ 1
วันอบรม
วิทยากร:
ค่าลงทะเบียน :

“การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการการวิจยั เชิงคุณภาพ” (Qualitative Research)
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -2 พฤศจิ กายน 2561 (รวม 3 วัน)
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5,500 บาท

ตารางการฝึ กอบรม:
12.00วัน/เดือน/ปี
9.00-12.00 น.
13.00
พุธที่
ความสาคัญ ความหมาย
31ต.ค.61
การกาหนดกรอบแนวความคิด และ
พัก
ทฤษฎีของการวิจัยเชิงคุณภาพ
พฤหัสที่
วิธกี ารเก็บข้ อมูล
1 พ.ย.61
การวิจัยเชิงคุณภาพ
พัก
ศุกร์ท่ี
การตรวจสอบข้ อมูลและการ
พัก
2 พ.ย. 61
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพ

หลักสูตรที่ 2
วันอบรม
วิทยากร:
ค่าลงทะเบียน :

วัน/เดือน/ปี
พฤหัสบดีท่ี
6 ธ.ค. 61
ศุกร์ท่ี
7 ธ.ค.61

13.00-16.00 น.
วิธกี ารเก็บข้ อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธกี ารเก็บข้ อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การเขียนรายงาน
การวิจัยเชิงคุณภาพ

“วิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)”
ฝึ กอบรมระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 (รวม 2 วัน)
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4,000 บาท
ตารางการฝึ กอบรม:
12.009.00-12.00 น.
13.00
เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์
แบบผสม
พัก
เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์
แบบผสม
พัก

13.00-16.00 น.
เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์
แบบผสม
เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์
แบบผสม

