
  
ที่ สสว.21/2565                                                                                          
 
 

 
                  

                                              7   ตุลาคม  2565 

 เร่ือง  ขอเชิญส่งบุคลากรเขา้ฝึกอบรม 

 เรียน  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม/ส านกั/กอง 

              
              ดว้ยสมาคมส่งเสริมการวิจยั มีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของ
นักวิจยัให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจยั โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย          
ในปี 2565 ดังนี ้

1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุน วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ( 2 วัน) 
ค่าลงทะเบียน 3,000.-บาท 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วนัที่ 29-30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2565 (3 วัน) 
ค่าลงทะเบียน 4,500.-บาท 

3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED  METHOD )วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 (2 วัน ) 
ค่าลงทะเบียน 3,000.-บาท 

4. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพมิพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ   
   วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000.-บาท 

ทุกหลักสูตร อบรมระบบ ON – LINE  โดยใช้โปรแกรมซูม (ZOOM) และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรม
แต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ WEBSITE 

“สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th”  

 
              จึงขอเชิญท่านส่งบุคลากร เขา้รับการฝึกอบรมดงักล่าวน้ีได ้โดยผูท้ี่ไดรั้บอนุมตัิจากผูบ้งัคบับญัชา
สามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดโ้ดยไม่ถือเป็นวนัลา และมีสิทธ์ิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใชจ่้ายต่างๆทั้งหมด
ไดต้ามระเบียบกระทรวงการคลงั  

 
 

                    
                                                                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                                 
                    (นายบุญเฉิด  โสภณ)    
                                                                 นายกสมาคมส่งเสริมการวจิยั                                                                                                                                

สมาคมส่งเสริมการวจิยั 
โทร.  081-3033-127,  081-869-2370 

 

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



 

 
 

 

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจิยั  เพ่ือให้ได้รับทุน            
วนัที ่24 - 25 พฤศจกิายน 2565 (รวม 2 วนั ) 

                                  อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE ) โดยใช้โปรแกรมซูม 
------------------------- 

หลกัการและเหตุผล 
 เน่ืองจากรัฐบาลไดร้วมหน่วยงานการให้ทุนมารวมอยูท่ี่ส านักงานการวจิยัแห่งชาติ (วช.) เพือ่ใหน้กัวจิยัที่
มีความประสงคจ์ะขอรับทุนสนับสนุนในการวิจยั จาก  วช.  ไดมี้ความเขา้ใจในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั 
สมาคมส่งเสริมการวจิยัเห็นควรใหค้  าช้ีแนะช่วยเหลือนักวิจยัในการจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยัที่ถูกตอ้งและตรง
ตามความตอ้งการของ วช. จึงไดจ้ดัท าหลักสูตรการฝึกอบรมน้ีขึ้นเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถของ
นักวิจยัให้เขียนขอ้เสนอโครงการที่ถูกตอ้งและไดรั้บทุนจากแหล่งทุนตรงตามความตอ้งการและตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาลในการพฒันาประเทศต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัยเด่ียวและชุดโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนจาก

งบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช. ทุนนวตักรรมแห่งชาติ หรือจากแหล่งทุนอ่ืน (กรณีที่ท่านเขียนโครงการวจิยัไว้
แลว้ ตอ้งการให้วิทยากรให้ค  าแนะน าในการปรับปรุงขอ้เสนอโครงการวิจยัให้ดียิง่ขึ้นก็สามารถน ามาไดใ้นวนั
ฝึกอบรม) 

2. เพื่อพฒันาศกัยภาพและยกระดบัขีดความสามารถผูรั้บการอบรมในการเขียนขอ้เสนอการวิจยัของ
นกัวจิยัใหสู้งขึ้น สามารถเขียนขอ้เสนอการวจิยัใหไ้ดรั้บทุนจาก วช. 

3. เพือ่ใหผู้รั้บการอบรมไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเป็นการสร้างเครือข่ายนกัวจิยั 

ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 3.000 บาท  การช าระเงิน     

            เม่ือท่านลงทะเบียนใน website ของสมาคมส่งเสริมการวจิยัเรียบร้อยแลว้ ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่าน
ก่อนการอบรม  7 วนั  เพื่อยนืยนัการเขา้อบรม ช าระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงิน   ผูท้ี่ไดรั้บอนุมัติจาก
หน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสงักดัได้เตม็จ านวน  

วทิยากร   

              ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีความรู้ ประสบการณ์และเป็นผู้พิจารณาเร่ืองนี้
โดยตรง รวมทั้งด ารงต าแหน่งระดับสูงทางบริหารมาแล้ว เช่น ดร.จินตนาภา โสภณ . อ. สุนันทา สมพงษ์ 

หมายเหตุ   1    การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน    



 

                                                สมาคมส่งเสริมการวิจยัจดัอบรม 
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจิยั  เพ่ือให้ได้รับทุน              

วนัที ่24 - 25 พฤศจกิายน 2565 (รวม 2 วนั ) 
                                  อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE ) โดยใช้โปรแกรมซูม 

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

 

   หลกัสูตร    การอบรบเชิงปฏิบติัการ เทคนิคการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัเพื่อใหไ้ดรั้บทุน 
วิทยากร    ผู้ทรงคุณวุฒขิองส านักงานการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ทีม่คีวามรู้ ประสบการณ์สูง  
ค่าลงทะเบยีน :  3.000 บาท 
 

ตารางการฝึกอบรม : 

วนั/เดือน/ปี 9.00-12.00 น. 12.00-

13.00 

13.00-16.00 น. 

พฤหสั 

24 พ.ย. 65 

เทคนิคการเขียนข้อเสนอ 

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

จาก วช.  

 

พัก 

เทคนิคการเขียนข้อเสนอ 

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

จาก วช.  

ศุกร ์

25 พ.ย. 65 

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

เพือ่ของบประมาณแผ่นดิน 

 

พัก 

วเิคราะหต์ัวอย่างโครงการวิจัยทีไ่ดรั้บ

ทุน 

 

วิทยากร   ประกอบดว้ย ดร. จินตนาภา  โสภณ  อ.สุนนัทา  สมพงษ ์ อ.ธีรวชัร  ภรสม้ฤทธ์ิ 

หมายเหตุ:  ถ้าท่านเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไว้บ้างแล้ว กรุณาน าเสนอด้วย เพ่ือรับการปรับปรุงชี้แนะให้  

       เหมาะสม 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



                                     สมาคมส่งเสริมการวจิยัจดัโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 
 “การอบรมเชิงปฏบิัติการ การวจิยัเชิงคุณภาพ” ( Qualitative Research) 

วนัที ่ 29-30 พฤศจกิายน-1 ธันวาคม  2565  ( 3 วนั)  
                                    อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม 

-------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 การวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์ประเภทหน่ึง ที่นักวิจยัทางสังคมศาสตร์ ให้
ความส าคัญในการศึกษาหาความรู้เพิ่ม เติมมากขึ้ นเร่ือยๆ โดยพิจารณาปรากฏการณ์ของสังคมจาก
สภาพแวดลอ้มตามความเป็นจริง ในมิติต่างๆ เพือ่หาความสมัพนัธข์องปรากฏการณ์กบัสภาพแวดลอ้มนั้น โดย
ให้ความสนใจด้านความ รู้สึก  นึกคิด  ความหมาย ค่ านิ ยม  อุดมการณ์ของบุคคล  หรือก ลุ่มบุคคล 
นอกเหนือไปจากขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยเนน้การสงัเกต การสมัภาษณ์ การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความ คน้หา
ขอ้สรุปแบบอุปนัยในปัจจุบนั การวิจยัเชิงคุณภาพจึงมีความส าคญัมากยิง่ขึ้นเพราะมีส่วนช่วยในการอุดช่อง
โหวข่องงานวจิยัเชิงปริมาณใหห้มดไป 
 ดังน้ันนักวิจัยทุกคนจึงจ าเป็นจะต้องมีความรู้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัย  เชิงปริมาณด้วย 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจในวธีิการวิจยัเชิงคุณภาพ ทุกขั้นตอน 
2. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการวิจัยเชิง

คุณภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. เพือ่ใหผู้รั้บการฝึกอบรมสามารถเผยแพร่ความรู้การวจิยัเชิงคุณภาพใหแ้พร่หลายต่อๆกนัไป เป็น

การขขายขอบเขตความรู้ 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัเป็นการสร้างเครือข่ายการ

วจิยั 
ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท  
 ผูท้ี่ไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานตน้สงักดั
ไดเ้ตม็จ านวน  

การช าระเงิน       เม่ือท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  

7 วัน  เพ่ือยืนยนัการเข้าอบรม ช าระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงิน   

วิทยากร     รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลยัมหิดล 
 

หมายเหตุ       การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า 20  ท่าน 

                      



หลกัสูตร   การอบรมเชิงปฏบิัติการ การวจิัยเชิงคุณภาพ” ( Qualitative Research)   

               วนัที ่ 29-30 พฤศจกิายน-1 ธันวาคม 2565  ( 3 วนั)  
 

วิทยากร:   รศ.ดร.โยธิน แสวงดี   จากมหาวิทยาลยัมหิดล 

ค่าลงทะเบยีน  4,500. บาท 
 

 

  ตารางการฝึกอบรม: 

วนั/เดือน/ปี 9.00-12.00 น. 
12.00- 

13.00 
13.00-16.00 น. 

องัคาร          

29 พ.ย.65 

ความส าคัญ ความหมาย 

การก าหนดกรอบแนวความคิด และ

ทฤษฎีของการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 

พัก 

วิธกีารเกบ็ข้อมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  

พุธ   

30 พ.ย.65 

วิธกีารเกบ็ข้อมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

พัก 

วิธกีารเกบ็ข้อมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  

พฤหัสบดี 

1 ธ.ค.65 

การตรวจสอบข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

พัก การเขียนรายงาน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 



สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 

                        “วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)” 
วนัที่ 6-7 ธันวาคม 2565  (2วนั) 

                                    อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม 
------------------------- 

 

วตัถุประสงค ์
หลกัสูตร “เทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)” เป็นหลกัสูตรที่สมาคมส่งเสริม

การวิจยัได้ริเร่ิมการอบรมเร่ืองน้ี และจดัอบรมอย่างต่อเน่ือง และนักวิจยัให้ความสนใจมากขึ้น เน่ืองจากเป็น
หลกัสูตรที่ดี เน้นเทคนิคใหม่ในการวิจยั เน้นการอบรมนกัวจิยัให้มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัที่ผสม
กนั ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพือ่ตอบโจทยว์จิยัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ สามารถน าความรู้ที่ไดจ้ากการอบรมไป
ท าวิจยัด้วยตนเอง ท าวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท, ปริญญาเอก เขียนงานวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดบัสูง 
และส่ิงส าคญัยิง่คือ เป็นเทคนิคการวจิยัที่ผูใ้ห้ทุน (แหล่งทุน) มีความตอ้งการและพึงพอใจตอ้งการให้นกัวิจยัใช้
เทคนิคการวจิยัน้ีในการด าเนินการวจิยัทั้งทางสงัคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ แมก้ระทัง่การวิจยัทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีี่มีลกัษณะสหวทิยาการ (Multi disciplinary) 

 

ค่าลงทะเบยีน 

 ค่าลงทะเบยีนท่านละ 3,000 บาท  

  ผูท้ี่ไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานตน้สังกดัไดเ้ต็ม
จ านวน  

การช าระเงิน       เม่ือท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแลว้ ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 
วนั  เพือ่ยนืยนัการเขา้อบรม ช าระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงิน   

วิทยากร 
 บรรยายโดยวิทยากร ที่มีความเช่ียวชาญเร่ืองน้ีโดยเฉพาะคือ รองศาสตราจารย ์ดร. โยธิน แสวงดี  จาก

มหาวิทยาลยัมหิดล : ซ่ึงเป็นผู้น าวิธกีารวิจัยแบบน้ีมาเผยแพร่แก่วงการวิจัยในประเทศเป็นคนแรกๆ 

 

หมายเหตุ     การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน 
                     



 

                      สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดการฝึกอบรมดา้นการวิจัย 

                  วิธีการวิจัยทางสงัคมศาสตรแ์บบผสม (MIXED METHOD) 

วนัที่ 6-7 ธันวาคม 2565  (2วนั)       

                                อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม 
                                              ------------------------------------------                                                                                                                                                      

 

 

 

หลกัสูตร    วิธีการวิจัยทางสงัคมศาสตรแ์บบผสม (MIXED METHOD)  
                               

วิทยากร:     รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี จากมหาวิทยาลยัมหิดล 

ค่าลงทะเบยีน :    3,000  บาท  

 

ตารางการฝึกอบรม: 

วนั/เดือน/ปี 9.00-12.00 น. 
12.00- 

13.00 
13.00-16.00 น. 

อังคาร 
6 ธ.ค. 65 

เทคนิคการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ 

แบบผสม  

 

พัก 

เทคนิคการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ 

แบบผสม  

พุธ 
7 ธ.ค. 65 

เทคนิคการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ 

แบบผสม  

 

พัก 

เทคนิคการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ 

แบบผสม  

 

 



สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 

     เทคนิคการเขยีนบทความทางวชิาการเพ่ือตีพมิพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ  
                                                วนัที ่19-20  ธันวาคม  2565 ( 2 วนั) 
                                  อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม 
                                         ---------------------------------- 
หลกัการและเหตุผล 
 การเขียนบทความทางวชิาการเป็นกระบวนการวิจัยขั้นตอนสุดท้ายในการด าเนินงานวิจัย เป็นการบันทกึสิ่ง

ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการวิจัย ตลอดจนข้อค้นพบ ข้อสรปุ และข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการวิจัยในเรื่อง

นั้น โดยนักวิจัยจะต้องเขียนในรูปแบบบทความวิจัยที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ได้ สามารถตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติได้  โดยต้องมีวิธีการเขียนที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวารสาร

นั้นๆในระดบัสากล 
  

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกบัเทคนิคการเขียน บทความทางวิชาการในระดบั

สากล  
2. เพื่อพัฒนาศกัยภาพนักวจิัยให้มีความเช่ียวชาญในการเขียนบทความทางวชิาการต่างๆ 
3. เพื่อให้นักวจิัยสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการเขียนบทความวจิัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการวจิัยซึ่งกนัและกนั 

 

ค่าลงทะเบยีน 
 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3.000  บาท  

 ผู้ที่ได้รับอนุมัตจิากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานของท่านได้เตม็

จ านวน  

การช าระเงนิ           เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการ

อบรม  7 วัน  เพ่ือยืนยันการเข้าอบรม ช าระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสรจ็รับเงิน   

วิทยากร 
 วทิยากร คือ   รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี   จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ที่มีความเช่ียวชาญในการ
สอนการวจิัยและมีผลงานตพีิมพ์มากมายในวารสารนานาชาต ิ    
หมายเหตุ      การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน 
                     



 

                           สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดการฝึกอบรมดา้นการวิจัย 

      เทคนิคการเขยีนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพมิพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ 
                                                วนัที ่19-20  ธันวาคม  2565 ( 2 วนั) 
                                  อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม 
                                       -------------------- 

 

 

 

หลักสตูร  เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ                  
วิทยากร:   รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี จากมหาวิทยาลยัมหิดล 

ค่าลงทะเบยีน :  3,000 บาท 

 

ตารางการฝึกอบรม: 

วนั/เดือน/ปี 9.00-12.00 น. 
12.00- 

13.00 
13.00-16.00 น. 

จันทร ์

19 ธ.ค. 65 

เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือ

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  

 

พัก 

เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์

ในวารสารนานาชาติ 

องัคาร 

20 ธ.ค. 65 

เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือ

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาต ิ

 

พัก 

เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์

ในวารสารนานาชาติ 

 

 


