ที่ สสว 17/2565

สมาคมส่งเสริ มการวิจยั
อาคาร วช. 8 ชั้น 2
196 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจกั ร กทม. 10900
3 สิงหาคม 2565

เรื่ อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึ กอบรม
เรี ยน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/สานัก/กอง
ด้วยสมาคมส่ งเสริ มการวิจยั มีวตั ถุประสงค์ในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพของ
นักวิจยั ให้มีสมรรถนะสู งขึ้นในด้านการวิจยั โดยสมาคมจะจัดให้ มีการฝึ กอบรมหลักสู ตรการพัฒนานักวิจัย
ในปี 2565 ดังนี้
1. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการวิจยั เชิงคุณภาพ วันที่ 19-20-21 กันยายน 2565 (3 วัน)
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
2. วิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ แบบผสม ( MIXED METHOD )วันที่ 23-24 กันยายน 2565 (2 วัน )
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ
วันที่ 27-28 กันยายน 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
ทุกหลักสู ตร อบรมระบบ ON – LINE โดยใช้ โปรแกรมซูม (ZOOM) และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรม
แต่ละหลักสู ตร ทั้งนีผ้ ู้สนใจสามารถเข้ าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ ารับการอบรมได้ ที่ WEBSITE
“สมาคมส่ งเสริมการวิจยั ”
จึงขอเชิญท่านส่ งบุคลากร เข้ารับการฝึ กอบรมดังกล่าวนี้ ได้ โดยผูท้ ี่ได้รับอนุ มตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชา
สามารถเข้ารับการฝึ กอบรมได้โดยไม่ถือเป็ นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเฉิด โสภณ)
นายกสมาคมส่งเสริ มการวิจยั
สมาคมส่งเสริ มการวิจยั
โทร. 081-303-3127, 081-869-2370

สมาคมส่ งเสริมการวิจยั จัดโครงการฝึ กอบรมหลักสู ตร
“การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การวิจยั เชิงคุณภาพ” ( Qualitative Research)
วันที่ 19-20-21 กันยายน 2565 ( 3 วัน)
อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้ โปรแกรมซูม
-------------------------------------หลักการและเหตุผล
การวิจ ัยเชิ งคุ ณ ภาพ เป็ นวิธีก ารวิจ ัยทางสังคมศาสตร์ ประเภทหนึ่ ง ที่ นัก วิจยั ทางสังคมศาสตร์ ให้
ความส าคัญ ในการศึ ก ษาหาความรู ้ เพิ่ ม เติ ม มากขึ้ นเรื่ อยๆ โดยพิ จ ารณาปรากฏการณ์ ข องสั ง คมจาก
สภาพแวดล้อมตามความเป็ นจริ ง ในมิติต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กบั สภาพแวดล้อมนั้น โดย
ให้ ค วามสนใจด้ า นความรู ้ สึ ก นึ กคิ ด ความหมาย ค่ า นิ ยม อุ ด มการณ์ ของบุ คคล หรื อกลุ่ ม บุ ค คล
นอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยเน้นการสังเกต การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการตีความ ค้นหา
ข้อสรุ ปแบบอุปนัยในปั จจุบนั การวิจยั เชิงคุณ ภาพจึงมีความสาคัญมากยิง่ ขึ้นเพราะมีส่วนช่วยในการอุดช่อง
โหว่ของงานวิจยั เชิงปริ มาณให้หมดไป
ดังนั้นนักวิจยั ทุกคนจึงจาเป็ นจะต้องมีความรู้ในงานวิจยั เชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจยั เชิงปริมาณด้ วย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจในวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ทุกขั้นตอน
2. เพื่ อให้ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมสามารถน าความรู ้ที่ ได้รับ จากการฝึ กอบรมไปใช้ในการวิจ ัยเชิ ง
คุณภาพได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผรู ้ ับการฝึ กอบรมสามารถเผยแพร่ ความรู ้การวิจยั เชิงคุณภาพให้แพร่ หลายต่อๆกันไป เป็ น
การขขายขอบเขตความรู ้
4. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้ ซ่ึงกันและกันเป็ นการสร้างเครื อข่ายการ
วิจยั
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท
ผูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัด
ได้เต็มจานวน
การชาระเงิน เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรี ยบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม
7 วัน เพื่อยืนยันการเข้าอบรม ชาระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็ จรับเงิน รับ ID ZOOM
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ 1 การเปิ ดการฝึ กอบรมต้องมีผ้อู บรมไม่น้อยกว่า 20 ท่ าน
2 เมื่อท่ านลงทะเบียนใน website เรียบร้ อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่ านก่อนการอบรม
7วัน เพื่อยืนยันการเข้ าอบรม แลชาระค่ าลงทะเบียน

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การวิจยั เชิงคุณภาพ” ( Qualitative Research)

วันที่ 19-20-21 กันยายน 2565 ( 3 วัน)
วิทยากร: รศ.ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าลงทะเบียน 4,500. บาท

ตารางการฝึ กอบรม:
วัน/เดือน/ปี

9.00-12.00 น.

จันทร์
ความสาคัญ ความหมาย
19 ก.ย. 65 การกาหนดกรอบแนวความคิด และ
ทฤษฎีของการวิจัยเชิงคุณภาพ
อังคาร
วิธกี ารเก็บข้ อมูล
20 ก.ย. 65
การวิจัยเชิงคุณภาพ
พุธ
การตรวจสอบข้ อมูลและการ
21 ก.ย. 65
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพ

12.0013.00
พัก

พัก
พัก

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

สมาคมส่งเสริมการวิจยั จัดโครงการฝึ กอบรมหลักสูตร

“วิธกี ารวิจัยทางสั งคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)”
วันที่ 23-24 กันยายน 2565 (2วัน)
อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้ โปรแกรมซูม
------------------------วัตถุประสงค์
หลักสูตร “เทคนิควิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)” เป็ นหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริ ม
การวิจยั ได้ริ เริ่ มการอบรมเรื่ องนี้ และจัดอบรมอย่างต่อเนื่ อง และนักวิจยั ให้ความสนใจมากขึ้น เนื่ องจากเป็ น
หลักสูตรที่ดี เน้นเทคนิคใหม่ในการวิจยั เน้นการอบรมนักวิจยั ให้มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั ที่ผสม
กัน ทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์วิจยั ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการอบรมไป
ทาวิจยั ด้วยตนเอง ทาวิทยานิ พนธ์ ระดับปริ ญญาโท, ปริ ญญาเอก เขียนงานวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับสู ง
และสิ่งสาคัญยิง่ คือ เป็ นเทคนิ คการวิจยั ที่ผใู ้ ห้ทุน (แหล่งทุน) มีความต้องการและพึงพอใจต้องการให้นกั วิจยั ใช้
เทคนิคการวิจยั นี้ในการดาเนินการวิจยั ทั้งทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ แม้กระทัง่ การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีลกั ษณะสหวิทยาการ (Multi disciplinary)
ค่าลงทะเบียน
 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท
ผูท้ ี่ได้รับอนุ มตั ิจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็ม
จานวน
การชาระเงิน เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรี ยบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม 7
วัน เพื่อยืนยันการเข้าอบรม ชาระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็ จรับเงิน รับ ID-ZOOM
วิทยากร
บรรยายโดยวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะคือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล : ซึ่งเป็ นผู้นาวิธกี ารวิจัยแบบนี้มาเผยแพร่แก่วงการวิ จัยในประเทศเป็ นคนแรกๆ
หมายเหตุ 1 การเปิ ดการฝึ กอบรมต้องมีผ้อู บรมไม่น้อยกว่า 20 ท่ าน
2 เมื่อท่ านลงทะเบียนใน website เรียบร้ อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่ านก่อนการอบรม

7 วัน เพื่อยืนยันการเข้ าอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจยั จัดการฝึ กอบรมด้านการวิจยั

วิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD)
วันที่ 23-24 กันยายน 2565
อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้ โปรแกรมซูม
------------------------------------------

หลักสูตร วิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 23-24 กันยายน 2565 (2วัน)
วิทยากร: รศ.ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าลงทะเบียน : 3,000 บาท

วัน/เดือน/ปี
ศุกร์
23 ก.ย. 65
เสาร์
24 ก.ย. 65

ตารางการฝึ กอบรม:
12.009.00-12.00 น.
13.00
เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์
พัก
แบบผสม

เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์
แบบผสม

เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์
แบบผสม

เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์
แบบผสม

พัก

13.00-16.00 น.

สมาคมส่งเสริมการวิจยั จัดโครงการฝึ กอบรมหลักสูตร

เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ
วันที่ 27 - 28 กันยายน 2565 ( 2 วัน)
อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้ โปรแกรมซูม
---------------------------------หลักการและเหตุผล
การเขียนบทความทางวิชาการเป็ นกระบวนการวิจัยขั้นตอนสุดท้ ายในการดาเนินงานวิจัย เป็ นการบันทึกสิ่ง
ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้ น จนสิ้นสุดการวิจัย ตลอดจนข้ อค้ นพบ ข้ อสรุป และข้ อเสนอแนะต่างๆที่ได้ จากการวิจั ยในเรื่อง
นั้น โดยนักวิจัยจะต้ องเขียนในรูป แบบบทความวิจัยที่เป็ นมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับและเผยแพร่ ได้ สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติได้ โดยต้ องมีวิธีการเขียนที่ถูกต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานของวารสาร
นั้นๆในระดับสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน บทความทางวิชาการในระดับ
สากล
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความทางวิชาการต่างๆ
3. เพื่อให้ นักวิจัยสามารถนาความรู้จากการฝึ กอบรมไปใช้ ในการเขียนบทความวิจัยต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง
4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3.000 บาท
ผู้ท่ไี ด้ รับอนุมัติจากหน่วยงานให้ เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานของท่านได้ เต็ม
จานวน

การชาระเงิน

เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้ อยแล้ ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการ
อบรม 7 วัน เพื่อยืนยันการเข้ าอบรม ชาระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงิน รับ ID-ZOOM

วิทยากร
วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การสอนการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์มากมายในวารสารนานาชาติ

หมายเหตุ 1 การเปิ ดการฝึ กอบรมต้องมีผ้อู บรมไม่น้อยกว่า 20 ท่ าน
2 เมื่อท่ านลงทะเบียนใน website เรียบร้ อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่ านก่อนการอบรม

7 วัน เพื่อยืนยันการเข้ าอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจยั จัดการฝึ กอบรมด้านการวิจยั
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ
วันที่ 27 - 28 กันยายน 2565
อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้ โปรแกรมซูม
--------------------

หลักสูตร เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ
วันที่ 27 - 28 กันยายน 2565 ( 2 วัน)
วิทยากร: รศ.ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าลงทะเบียน :
3,000 บาท

วัน/เดือน/ปี
อังคาร
27 ก.ย. 65
พุธ
28 ก.ย. 65

ตารางการฝึ กอบรม:
12.009.00-12.00 น.
13.00
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อ
พัก
ตีพิมฑ์ในวารสารนานาชาติ
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อ
พัก
ตีพิมฑ์ในวารสารนานาชาติ

13.00-16.00 น.
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมฑ์
ในวารสารนานาชาติ
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมฑ์
ในวารสารนานาชาติ

