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                                        24    มิถุนายน   2563 
 

 เร่ือง  ขอเชิญส่งบุคลากรเขา้ฝึกอบรม 

 เรียน  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม/ส านกั/กอง 

             
              ดว้ยสมาคมส่งเสริมการวจิยั มีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของ 
นกัวจิยัใหมี้สมรรถนะสูงข้ึนในดา้นการวจิยั โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันานักวจัิย          
ต่างๆ ในปี 2563 ดังนี้ 
                 

            1  การอบรมเชิงปฏิบัติการการวจัิยเชิงคุณภาพ  วันที ่2-3-4 กนัยายน 2563 (3 วนั) 
            2  การอบรมเชิงปฎบิัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจัิยและชุดโครงการวจัิยหรือแผน 

งานวจัิยให้สอดคล้องกบันโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวจัิย ( Project 
Management Unit - PMU ) วนัที ่7-8 กนัยายน 2563 ( 2 วนั) 

            3 วธีิการวจัิยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD )  
               วนัที ่10-11 กนัยายน  2563 ( 2 วนั) 
            4  การวจัิยเชิงปริมาณ วนัที ่16-17-18 กนัยายน 2563 ( 3วนั) 
ทุกหลกัสูตรอบรม ณ ส านกังานการวจิยัแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 หอ้งประชุมศาสตราจารย ์  ดร. สง่า 
สรรพศรี บรรยายโดย รองศาสตราจารย ์ ดร.โยธิน แสวงดี ยกเวน้ในหลกัสูตรท่ี 2 บรรยายโดยวทิยากร
ผูท้รงคุณวุฒิจากส านกังานการวจิยัแห่งชาติ ( วช )  โดยมีค่าใชจ่้ายการลงทะเบียนในการอบรมแต่ละ
หลกัสูตร 
             จึงขอเชิญท่าน เขา้รับการฝึกอบรมดงักล่าวน้ี โดยผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาสามารถเขา้รับ
การฝึกอบรมไดโ้ดยไม่ถือเป็นวนัลา และมีสิทธ์ิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใชจ่้ายต่างๆทั้งหมดไดต้ามระเบียบ
กระทรวงการคลงั ผู้สนใจดูรายละเอยีดและสมัครอบรมไดใ้น websit ของสมาคม “สมาคมส่งเสริมการวจัิย” 
หรือ “ www.rpa.or.th”  

 
 

                    
                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                  

                                                              
                   (นายบุญเฉิด  โสภณ)    
                                                                 นายกสมาคมส่งเสริมการวจิยั                                                                                                                                

สมาคมส่งเสริมการวจิยั  โทร:  02-579-1336 มือถือ 081-3033-127,  081-869-2370 

 
 

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



สมาคมส่งเสริมการวจิัยจัดโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 
 “การอบรมเชิงปฏบิัติการ การวจิัยเชิงคุณภาพ” ( Qualitative Research) 

วนัที ่ 2-3-4 กนัยายน  2563  ( 3 วนั)  
                   ณ ส านักงานการวจัิยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ช้ัน 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี 

-------------------------------------- 
หลกัการและเหตุผล 
 การวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์ประเภทหน่ึง ท่ีนักวิจยัทางสังคมศาสตร์ ให้
ความส าคัญในการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมมากข้ึนเร่ือยๆ โดยพิจารณาปรากฏการณ์ของสังคมจาก
สภาพแวดลอ้มตามความเป็นจริง ในมิติต่างๆ เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์กบัสภาพแวดลอ้มนั้น โดย
ให้ความสนใจด้านความ รู้สึก  นึก คิด ความหมาย ค่ านิยม  อุดมการณ์ของบุคคล ห รือก ลุ่มบุคคล 
นอกเหนือไปจากขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยเนน้การสังเกต การสัมภาษณ์ การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความ คน้หา
ขอ้สรุปแบบอุปนยัในปัจจุบนั การวิจยัเชิงคุณภาพจึงมีความส าคญัมากยิ่งข้ึนเพราะมีส่วนช่วยในการอุดช่อง
โหวข่องงานวจิยัเชิงปริมาณใหห้มดไป 
 ดังน้ันนักวจัิยทุกคนจึงจ าเป็นจะต้องมีความรู้ในงานวจัิยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกบัการวจัิย  เชิงปริมาณด้วย 
 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจในวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ ทุกขั้นตอน 
2. เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการวิจยัเชิง

คุณภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. เพื่อให้ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถเผยแพร่ความรู้การวิจยัเชิงคุณภาพให้แพร่หลายต่อๆกนัไป เป็น

การขขายขอบเขตความรู้ 
4. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัเป็นการสร้างเครือข่ายการ

วจิยั 
 

ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท (เป็นค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี ค่าอาหารกลางวนั 
3 ม้ือ อาหารวา่ง 6 ม้ือ  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานท่ีฝึกอบรม และค่าวสัดุอ่ืนๆ) 
 ผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานให้เขา้รับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานตน้สังกดั
ไดเ้ต็มจ านวน (ส าหรับค่าท่ีพกั และค่ายานพาหนะ หรือรายการอ่ืนๆ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นผูจ่้ายเอง และ
เบิกไดต้ามสิทธ์ิ) 
วทิยากร            รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวทิยาลยัมหิดล 
 

หมายเหตุ   1    การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน 

                   2  เม่ือท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 
วนั    เพ่ือยืนยนัการเข้าอบรม  โดยช าระเงินหน้างานและรับใบเสร็จในวนัอบรม             
 

 



   

 

 
 

 

สมาคมส่งเสริมการวิจยั จดัฝึกอบรมการวิจยั 

ณ ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 

หอ้งประชุมศาสตราจารย ์ดร.สง่า สรรพศรี  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 

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

 

 

หลกัสูตร     “การอบรมเชิงปฏบิัติการ การวจิัยเชิงคุณภาพ” ( Qualitative Research)   

                     วนัที ่ 2-3-4 กนัยายน 2563  ( 3 วนั)  
 

วทิยากร       รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

ค่าลงทะเบียน :   5,500 บาท 

 

ตารางการฝึกอบรม: 

วนั/เดือน/ปี 9.00-12.00 น. 
12.00- 

13.00 
13.00-16.00 น. 

 

 
   

วันแรก ความส าคัญ ความหมาย 

การก าหนดกรอบแนวความคิด และ

ทฤษฎีของการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 

พัก 

วิธกีารเกบ็ข้อมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  

วันที่ 2 วิธกีารเกบ็ข้อมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

พัก 

วิธกีารเกบ็ข้อมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  

วันที่ 3 การตรวจสอบข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

พัก การเขียนรายงาน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

 

 

 

 



 

 
 

 การอบรบเชิงปฏบิัติการ เทคนิคการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย  และ ชุดโครงการวจิัยหรือแผน
งานวจิัยให้สอดคล้องกบันโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวจิัย              

วนัที ่7-8 กนัยายน 2563 (รวม 2 วนั ) 
ณ. ส านักงานการวจัิยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ช้ัน 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี 

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

หลกัการและเหตุผล 
 เน่ืองจากรัฐบาลไดร้วมหน่วยงานการให้ทุนมารวมอยูท่ี่ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช) เพื่อให้นกัวิจยัท่ี
มีความประสงค์จะขอรับทุนสนบัสนุนในการวิจยั จาก  วช  ไดมี้ความเขา้ใจในการขอรับทุนสนบัสนุนการวิจยั 
สมาคมส่งเสริมการวิจยัเห็นควรให้ค  าช้ีแนะช่วยเหลือนกัวจิยัในการจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีถูกตอ้งและตรง
ตามความต้องการของ วช จึงได้จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมน้ีข้ึนเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถของ
นกัวิจยัให้เขียนขอ้เสนอโครงการท่ีถูกตอ้งและไดรั้บทุนจากแหล่งทุนตรงตามความตอ้งการและตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาลในการพฒันาประเทศต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยัเด่ียวและชุดโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนจาก

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

2. เพื่อพฒันาศกัยภาพและยกระดับขีดความสามารถผูรั้บการอบรมในการเขียนข้อเสนอการวิจยัของ
นกัวจิยัใหสู้งข้ึน สามารถเขียนขอ้เสนอการวจิยัใหไ้ดรั้บทุนจาก วช 

3. เพื่อใหผู้รั้บการอบรมไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเป็นการสร้างเครือข่ายนกัวจิยั 
4. เพื่อประโยชน์ในทางวชิาการดา้นการวจิยัแก่ผูรั้บการอบรม  
 

 

ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียนท่านละ 4.000 บาท (เป็นค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี  ค่าอาหารกลางวนั 2
ม้ือ อาหารวา่ง 4 ม้ือ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานท่ี และค่าวสัดุอ่ืนๆ) 
  ผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานตน้สังกดัไดเ้ตม็
จ านวน (ส าหรับค่าท่ีพกั และคา่ยานพาหนะ หรือรายการอ่ืน  ๆผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นผูจ่้ายเอง แต่เบิกไดต้ามสิทธ์ิ) 
 
วทิยากร 
              ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานการวจัิยแห่งชาติ (วช.) ทีม่ีความรู้ ประสบการณ์และเป็นผู้พจิารณาเร่ืองนี้
โดยตรง รวมทั้งด ารงต าแหน่งระดับสูงทางบริหารมาแล้ว 
 
หมายเหตุ   1    การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน 
                   2  เม่ือท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วัน                                 
เพ่ือยืนยนัการเข้าอบรม  โดยช าระเงินหน้างานและรับใบเสร็จในวนัอบรม 
             



 

 

                                   การฝึกอบรมดา้นการวิจยั 

จดัโดยสมาคมส่งเสริมการวิจยั 

ณ ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ  

อาคาร วช.1 ชั้น 1 หอ้งประชุมศาสตราจารย ์ดร.สง่า สรรพศรี 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กทม. 10900 

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

       

    สมาคมส่งเสริมการวิจัยจะจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการวิจัย แก่นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปโดยมี

หลักสตูรต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 

 

หลกัสูตร การอบรบเชิงปฏบิัติการ เทคนิคการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย  และ ชุดโครงการวจิัยหรือ
แผนงานวจิัยให้สอดคล้องกบันโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวจิัย 

วนัที ่7-8 กนัยายน2563 (รวม 2 วนั ) 
วิทยากร    ผ้ทรงคุณวุฒิของส านักงานการวจัิยแห่งชาติ (วช.) ทีม่ีความรู้ ประสบการณ์สูง 
 

ตารางการฝึกอบรม : 

วนั/เดือน/ปี 9.00-12.00 น. 12.00-

13.00 

13.00-16.00 น. 

พฤหัสบดีที่ 

7 ก.ย.63 

เทคนิคการเขียนข้อเสนอ 

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

ทีป่รึกษา สุนันทา สมพงษ์ 

 

พัก 

เทคนิคการเขียนข้อเสนอ 

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

ทีป่รึกษา สุนันทา สมพงษ์ 

   ศุกร์ที่ 

8 ก.ย. 63 

เทคนิคการเขียน

ข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

เพือ่ขอ

งบประมาณ

แผ่นดิน 

เทคนิคการเขียน

งบประมาณ

ค่าใชจ่้ายใน

โครงการวิจัย/

ดร.จนิตนาภา 

หรีอ ผชช.ธีร

วชัร 

 

พัก 

วเิคราะห์ตวัอย่างโครงการวิจัยทีไ่ดรั้บ

ทุน/ ดร.จนิตนาภา หรีอ ผชช.ธีร

วชัร 

 

 

 

หมายเหตุ:  ถา้ท่านเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัไวบ้า้งแลว้ กรุณาน าไปดว้ย เพือ่ปรบัปรุงช้ีแนะใหเ้หมาะสม 



โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 

                        “วธีิการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)” 
วนัที่ 10-11 กนัยายน 25623  (2วนั) 

ณ ส านักงานการวจัิยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ช้ัน 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี 
------------------------- 

 

วตัถุประสงค ์

หลักสูตร “เทคนิควิธีวจัิยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed method)” เป็นหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริม
การวิจัยได้ริเร่ิมการอบรมเร่ืองน้ี และจัดอบรมอย่างต่อเน่ือง และนักวิจัยให้ความสนใจมากขึ้ น เน่ืองจากเป็น

หลักสตูรที่ดี เน้นเทคนิคใหม่ในการวิจัย เน้นการอบรมนักวิจัยให้มคีวามรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่ผสม

กนั ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือตอบโจทย์วิจัยได้อย่างสมบูรณ์ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม

ไปท าวิจัยด้วยตนเอง ท าวิทยานิพนธ ์ระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก เขียนงานวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับสูง 

และสิ่งส าคัญย่ิงคือ เป็นเทคนิคการวิจัยที่ผู้ให้ทุน (แหล่งทุน) มีความต้องการและพึงพอใจต้องการให้นักวิจัย

ใช้เทคนิคการวิจัยน้ีในการด าเนินการวิจัยทั้งทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ แม้กระทั่งการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะสหวิทยาการ (Multi disciplinary) 
 
 

ค่าลงทะเบยีน 

 ค่าลงทะเบียนทา่นละ 4,000 บาท  
  เป็นค่าตอบแทนวิทยากร เจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ 

 ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสงักดัได้เตม็

จ านวน 
          (ส าหรับค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ่ายเอง และเบิกได้ตามสิทธิ์) 
 

วิทยากร 
 บรรยายโดยวิทยากร ที่มีความเช่ียวชาญเร่ืองน้ีโดยเฉพาะคือ รองศาสตราจารย ์ดร. โยธิน แสวงดี  จาก

มหาวิทยาลยัมหิดล : ซ่ึงเป็นผู้น าวิธกีารวิจัยแบบน้ีมาเผยแพร่แก่วงการวิจัยในประเทศเป็นคนแรกๆ 

 

หมายเหตุ   1    การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน 
                   2  เม่ือท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วัน                                 
เพ่ือยืนยนัการเข้าอบรม  โดยช าระเงินหน้างานในวนัอบรม 
             

 



 

                            

 

                         สมาคมส่งเสริมการวิจยัจดัการฝึกอบรมดา้นการวิจยั 

                                 ณ ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ 

                   อาคาร วช 1 ชั้น 1 หอ้งประชุมศาสตราจารย ์ดร. สง่า สรรพศรี 

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

 

 

 

หลกัสูตร     วิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตรแ์บบผสม (MIXED METHOD) วนัที ่ 10-11 กนัยายน 2563 (2วนั) 
                               

วิทยากร:     รศ.ดร.โยธิน  แสวงด ี  มหาวิทยาลยัมหิดล 

ค่าลงทะเบยีน :    4,000  บาท  

 

ตารางการฝึกอบรม: 

วนั/เดือน/ปี 9.00-12.00 น. 
12.00- 

13.00 
13.00-16.00 น. 

วันแรก 

 

เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

แบบผสม  

 

พัก 

เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

แบบผสม  

วันที่สอง 

 

เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

แบบผสม  

 

พัก 

เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

แบบผสม  

 

 



 
 

หลกัสูตรการฝึกอบรม 

“การวจิัยเชิงปริมาณ” 
วนัที ่16-17-18 กนัยายน 2563 

ณ. ส านักงานการวจัิยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ช้ัน 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี 
------------------------- 

วตัถุประสงค ์
หลักสูตร “การวิจัยเชิงปริมาณ” เน้นการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย ในเชิง

ปริมาณ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปท าวิจัยด้วยตนเอง เขียนงานวิชาการที่ได้มาตรฐานได้ การวิจัยเชิง

ปริมาณเน้นท าการวิจัยในการเกบ็ รวบรวมข้อมูล ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของประชากรทั้งหมด มีการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติเพ่ืออ้างองิไปยังประชากรทั้งหมด 
 

ดังน้ันนักวจัิยทุกคนจึงจ าเป็นจะต้องมีความรู้ในงานวจัิยเชิงปริมาณควบคู่ไปกับการวจัิย เชิงคุณภาพด้วย 
 

 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจในวธีิการวจิยัเชิงปริมาณ ทุกขั้นตอน 
2. เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการวิจยัเชิง

ปริมาณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. เพื่อให้ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถเผยแพร่ความรู้การวิจยัเชิงปริมาณให้แพร่หลายต่อๆกนัไป เป็น

การขขายขอบเขตความรู้ 
4. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัเป็นการสร้างเครือข่าย

การวจิยั 
 

ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท (เป็นค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี ค่าอาหารกลางวนั 
3 ม้ือ อาหารวา่ง 6 ม้ือ  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานท่ีฝึกอบรม และค่าวสัดุอ่ืนๆ) 
 ผูท่ี้ได้รับอนุมติัจากหน่วยงานให้เขา้รับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้น
สังกดัไดเ้ต็มจ านวน (ส าหรับค่าท่ีพกั และค่ายานพาหนะ หรือรายการอ่ืนๆ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นผูจ่้ายเอง 
และเบิกไดต้ามสิทธ์ิ) 
 
วทิยากร            รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวทิยาลยัมหิดล 
 
 



   

 

 
 

 

สมาคมส่งเสริมการวิจยั  

จดัฝึกอบรมการวิจยั 

ณ ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 

หอ้งประชุมศาสตราจารย ์ดร.สง่า สรรพศรี  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 

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

 

 

หลกัสูตร     การวจิัยเชิงปริมาณ ( Quatitative Research)   

                     วนัที ่ 16-17-18 กนัยายน 2563  ( 3 วนั)  
 

วทิยากร       รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

ค่าลงทะเบียน :   5,500 บาท 

 

ตารางการฝึกอบรม: 

 

 

วนั/เดือน/ปี 9.00-12.00 น. 
12.00- 

13.00 
13.00-16.00 น. 

  พุธที่ 

16 ก.ย. 63 

การวิจัยเชิงปริมาณ   

พัก 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

พฤหัสบดีที่ 

17 ก.ย. 63 

การวิจัยเชิงปริมาณ พัก การวิจัยเชิงปริมาณ 

ศุกร์ที่ 

18 ก.ย. 63 

การวิจัยเชิงปริมาณ  

พัก 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

 



 

สี่แยก 

บางเขน 

 

 

ถ
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ล
โย
ธิ
น
  
  
 อ
โุม
ง
ค

 ์

ถ.เกษตร-นวมินทร ์ถ.งามวงศว์าน 

ส านกังาน

คณะกรรมการ

วิจยัแห่งชาติ 

(วช.) 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ์

ถ. รามอินทรา 

โรงพยาบาลสตัวแพทย ์

 

ไป
ส
ะ
พ
า
น
ให
ม
่ 

มหาวิทยาลยัราชภฎั

พระนคร 

 กรมการทางพิเศษ 

ถ. แจง้วฒันะ 

โรงแรมมารวยการเ์ดน้ 

 
วดัพระศรฯี 

 

 กรมป่าไม ้



 

 

อาคาร วช.1 

 

อาคาร วช.2 

 

สระน ้า 

 

อาคาร วช.3 

 

 

อาคาร วช.8 

 ร.ร.มารวยการเ์ดน้ 

ถนนพหลโยธิน ไปวดัพระศร ีไปส่ีแยกเกษตร 

 ตู้ ATM  
ธ.กรุงไทย 

อาคาร วช. 4 
โรงอาหาร 

 

อาคาร โรงยิม 

สะพานลอย 
คนเดินขา้ม 

S                          N 

  W 

 

 

   E 

 

แผนท่ีในบรเิวณส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตจุกัร กทม. 10900 


