ที่ สสว. / 2556

มิถุนายน 2556

สมาคมส่ งเสริ มการวิจยั
72 ซอยโกสุ มรวมใจ 14
ถ.โกสุ มรวมใจ เขตดอนเมือง
กทม. 10210

เรื่ อง ขอเชิญส่ งบุคลากรเข้าฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม/สํานัก/กอง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึ กอบรม
ด้วยสมาคมส่ งเสริ มการวิจยั มีวตั ถุประสงค์ในการส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
นักวิจยั ให้มีสมรรถนะสู งขึ้นในด้านการวิจยั โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึ กอบรม
1. หลักสูตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ฝึ กอบรมวันที่ 7-9 สิ งหาคม 2556
2. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ ของงบประมาณแผ่ นดินและทุนจาก
วช.” ฝึ กอบรมวันที่ 15-16 สิ งหาคม 2556
3. หลักสูตร “การวิจัยเชิงปริมาณ” ฝึ กอบรมวันที่ 19-21 สิ งหาคม 2556
4. หลักสูตร “เทคนิคการวิจัยประเมินโครงการ” ฝึ กอบรม วันที่ 26-28 สิ งหาคม 2556
5. หลักสูตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ฝึ กอบรม วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556
6. หลักสู ตร “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการ” ฝึ กอบรม วันที่ 13-15
พฤศจิกายน 2556
7. หลักสู ตร “เทคนิคการวิจัยทางสั งคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)” ฝึ กอบรม วันที่
19-20 พฤศจิกายน 2556
8. หลัก สู ต ร “เทคนิ ค การสร้ างเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพขั้ น สู ง ” ฝึ กอบรมวั น ที่ 27-29
พฤศจิกายน 2556
ทุกหลักสู ตรจัดทีโ่ รงแรมกานต์ มณีพาเลซ ถ.ประดิพทั ธ์ สะพานควาย กทม.
การฝึ กอบรมดัง กล่ า วจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การเพิ่ ม สมรรถนะของบุ ค คลากรด้า นการวิ จ ัย ใน
หน่วยงานของท่านเป็ นอย่างยิง่ จึงขอเชิญท่านส่ งบุคลากร เข้ารับการฝึ กอบรมดังกล่าวนี้ โดยผูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิ
จากผูบ้ งั คับบัญชาสามารถเข้ารั บการฝึ กอบรมได้โดยไม่ ถือเป็ นวันลา และมี สิทธิ์ เบิ กค่าลงทะเบี ยนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ผสู ้ นใจสามารถติดต่อและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ Website ของสมาคมและท่ านสามารถดาวน์ โหลดใบสมัครได้ ที่ www.rpa.or.th หรื อติดต่ อสมาคม
ส่ งเสริมการวิจัย โทร. 091-8022-991 โทรสาร (อัตโนมัติ) 02-579 8688 ในเวลาราชการ
จึงเรี ยนมาเพื่อแจ้งให้ผสู ้ นใจในหน่วยงานของท่านทราบ จะขอบคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ
(นายบุญเฉิด โสภณ)
นายกสมาคมส่ งเสริ มการวิจยั
สมาคมส่ งเสริ มการวิจยั
โทร. 091-8022-991 โทรสาร.(อัตโนมัติ) 02-579-8688

การฝึ กอบรมด้านการวิจยั

จัดโดยสมาคมส่งเสริมการวิจยั
ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ ถนนประดิพทั ธ์ สะพานควาย กทม.
เดือน สิงหาคมและพฤศจิ กายน 2556
--------------------------------------สมาคมส่งเสริมการวิจัยจะจัดให้ มีการฝึ กอบรมด้ านการวิจัย แก่นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปโดยมี
หลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่ 1
วิทยากร:
ค่าลงทะเบียน :

“การวิจัยเชิงคุณภาพ” (Qualitative Research)
สิงหาคม2556 (รวม 3 วัน)
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
5,400 บาท

ตารางการฝึ กอบรม:
12.00วัน/เดือน/ปี
9.00-12.00 น.
13.00
พุธที่
ความสําคัญ ความหมาย
พัก
7 ส.ค. 56 การกําหนดกรอบแนวความคิด และ
ทฤษฎีของการวิจัยเชิงคุณภาพ
พฤหัสบดีท่ี
วิธกี ารเก็บข้ อมูล
8 ส.ค. 56
การวิจัยเชิงคุณภาพ
พัก
ศุกร์ท่ี
การตรวจสอบข้ อมูลและการ
พัก
9 ส.ค.56
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพ

ฝึ กอบรมระหว่างวันที่ 7-9

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

หลักสูตรที่ 2
วิทยากร

วัน/เดือน/ปี
พฤหัสบดีท่ี
15 ส.ค.56
ศุกร์ท่ี
16 ส.ค. 56

“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช.”
ฝึ กอบรมระหว่าง วันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 (รวม 2 วัน)
อ.บุญเฉิด โสภณ นายกสมาคมส่งเสริมการวิจัย
อดีตที่ปรึกษาด้ านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ตารางการฝึ กอบรม :
9.00-12.00 น.
12.00 13.00
เทคนิคการเขียนข้ อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
พัก
เทคนิคการเขียน เทคนิคการเขียน
ข้ อเสนอ
งบประมาณ
โครงการวิจัย
ค่าใช้จ่ายใน
เพือ่ ขอ
โครงการวิจัย
งบประมาณ
แผ่นดิน

13.00-16.00 น.
เทคนิคการเขียนข้ อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

พัก
วิเคราะห์ตวั อย่างโครงการวิจัยทีไ่ ด้รับ
ทุน

หมายเหตุ: ถ้าท่านเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ไว้บา้ งแล้ว กรุณานําไปด้วย เพือ่ ปรับปรุงชี้ แนะให้เหมาะสม
หลักสูตรที่ 3
วิทยากร:
ค่าลงทะเบียน :

วัน/เดือน/ปี
จันทร์ท่ี
19 ส.ค.56
อังคารที่
20 ส.ค. 56
ศุกร์ท่ี
21 ส.ค. 56

การวิจยั เชิงปริมาณ
ฝึ กอบรมระหว่าง วันที่ 19-21 สิงหาคม 2556 (รวม 3 วัน)
รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรางกูร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5,700 บาท
ตารางการฝึ กอบรม:
12.009.00-12.00 น.
13.00
การวิจัยเชิงปริมาณ

13.00-16.00 น.

การวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงปริมาณ

หลักสูตรที่ 4
วิทยากร:
ค่าลงทะเบียน :

วัน/เดือน/ปี
จันทร์ท่ี
26 ส.ค. 56

อังคารที่
27 ส.ค. 56

พุธที่
28 ส.ค. 56

“เทคนิคการวิจยั ประเมินโครงการ” (Project Evaluation Research) ฝึ กอบรม
ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2556 (รวม 3 วัน)
1.ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.สมหวัง พิธยิ านุวัฒน์
2. ดร.เพชรา พิพัฒน์สนั ติกุล
5,400 บาท

ตารางการฝึ กอบรม:
12.009.00-12.00 น.
13.00
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับนโยบาย
พัก
แผน และโครงการ แนวคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน
กระบวนการวิจัย ประเมิน
โครงการ
การวิเคราะห์โครงการที่จะวิจัย
พัก
ประเมินการกําหนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ประเมินการ
ออกแบบการวิจัย ประเมิน
โครงการ
การวิเคราะห์ข้อมูล
พัก

13.00-16.00 น.
รูปแบบการประเมินโครงการ

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยประเมิน

การเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย
ประเมินโครงการ
การเขียนรายงานการวิจัย
ประเมินโครงการ

หลักสูตรที่ 5

“การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ฝึ กอบรมระหว่าง
วันที่ 6-8 พฤศจิ กายน 2556 (รวม 3 วัน)

วิทยากร:
ค่าลงทะเบียน :

รศ.ดร.โยธิน
5,400 บาท

แสวงดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการฝึ กอบรม:
12.00วัน/เดือน/ปี
9.00-12.00 น.
13.00
พุธที่
ความสําคัญ ความหมาย
พัก
6 พ.ย. 2556 การกําหนดกรอบแนวความคิด และทฤษฎี
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ
พฤหัสบดีท่ี
วิธกี ารเก็บข้ อมูล
7 พ.ย. 2556
การวิจัยเชิงคุณภาพ
พัก
ศุกร์ท่ี
การตรวจสอบข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
พัก
8 พ.ย. 2556
การวิจัยเชิงคุณภาพ

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

หลักสูตรที่ 6

“เทคนิคการเขียนรายงานการวิจยั และบทความทางวิชาการ” ฝึ กอบรมระหว่าง
วันที่ 13-15 พฤศจิ กายน 2556 (รวม 3 วัน)

วิทยากร:
ค่าลงทะเบียน :

รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
5,400 บาท

มหาวิทยาลัยบูรพา

พุธที่
13 พ.ย. 2556

ตารางการฝึ กอบรม:
12.009.00-12.00 น.
13.00
เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย
และบทความทางวิชาการ

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย
และบทความทางวิชาการ

พฤหัสบดีท่ี
14 พ.ย. 2556

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย
และบทความทางวิชาการ

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย
และบทความทางวิชาการ

ศุกร์ท่ี
15 พ.ย. 2556

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย
และบทความทางวิชาการ

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย
และบทความทางวิชาการ

วัน/เดือน/ปี

13.00-16.00 น.

หลักสูตรที่ 7
วิทยากร:
ค่าลงทะเบียน :

วัน/เดือน/ปี
อังคารที่
19 พ.ย. 56
พุธที่
20 พ.ย.56

“เทคนิคการวิจยั ทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)”
ฝึ กอบรมระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิ กายน 2556 (รวม 2 วัน)
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
3,900 บาท
ตารางการฝึ กอบรม:
12.009.00-12.00 น.
13.00
เทคนิคการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
แบบผสม
พัก
เทคนิคการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
แบบผสม
พัก

13.00-16.00 น.
เทคนิคการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
แบบผสม
เทคนิคการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
แบบผสม

หลักสูตรที่ 8

“เทคนิคการสร้างเครือ่ งมือวิจยั ทีม่ ีคุณภาพขั้นสูง” ฝึ กอบรมระหว่าง
วันที่ 27-29 พฤศจิ กายน 2556 (รวม 3 วัน)

วิทยากร:
ค่าลงทะเบียน :

รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
5,700 บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการฝึ กอบรม:
12.00วัน/เดือน/ปี
9.00-12.00 น.
13.00
คุณภาพเครื่องมือวิจัย
พุธที่
27 พ.ย. 2556
ความตรง (Validity)
ความตรงตามเนื้อหา
ความตรงตามโครงสร้ าง
ความตรงตามสภาพปัจจุบัน
ความตรงตามการพยากรณ์
พัก
ความเที่ยง (Reliability)
ความยากและอํานาจจําแนก
ความเป็ นปรนัย (Objectivity)
ความไว (Sensitivity)

พฤหัสบดีท่ี
28 พ.ย.2556
ขั้นตอนการสร้ างแบบสอบถาม
พัก

วิธตี รวจสอบความตรงตามสภาพปัจจุบัน
ศุกร์ที่
29 พ.ย. 2556 (Concurrent validity)
วิธตี รวจสอบความตรงตามการพยากรณ์
(Predictive validity)

พัก

13.00-16.00 น.

การสร้ างแบบวัดความรู้ และการตรวจสอบ
คุณภาพ

การตรวจสอบคุ ณสมบั ติ การวั ดเชิ งจิ ตวิ ทยา
ของเครื่องมือวิจัย(Psychometric properties )
วิธตี รวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content validity) วิธีตรวจสอบความตรง
ตามโครงสร้ าง(Construct validity)
Knowledge techniqueMultitraitMultimethod Technique
การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย
Internal consistency reliability
Test retest reliability
Intra-rater Reliability
Inter-rater Reliability

ใบสมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดโดย สมาคมส่ งเสริมการวิจัย
ณ โรงแรมกานต์ มณีพาเลซ ถนนประดิพทั ธ์ สะพานควาย กทม.
_____________________

โปรดเขียนหรื อพิมพ์ดว้ ย ตัวหนาและบรรจง เพื่อให้อ่านได้ชดั เจนเมื่อส่ ง Fax
1. ชื่อ ( นาย นาง นางสาว) ……………………..……………………………นามสกุล........................................................
ตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) อาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
อื่นๆ ระบุ .......................................................................................................................................................................
2. สถานที่ทาํ งาน ฝ่ าย/ แผนก/ งาน....................................................... สํานัก/ สถาบัน/ คณะ....................................
กรม/ มหาวิทยาลัย......................................... ถนน............................................ เขต/ อําเภอ................................
จังหวัด......................... รหัสไปรษณี ย.์ ................ โทรศัพท์......................... โทร.............................. มือถือ...........................
3.ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าอบรมหลักสู ตรนี้
1. หลักสู ตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ฝึ กอบรมวันที่ 7-9 สิ งหาคม 2556
2. หลักสู ตร “เทคนิคการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ ของงบประมาณแผ่ นดินและทุนจาก วช.”

ฝึ กอบรมวันที่ 15-16 สิ งหาคม 2556
3. หลักสู ตร “การวิจัยเชิงปริมาณ” ฝึ กอบรม วันที่ 19-21 สิ งหาคม 2556
4. หลักสู ตร “เทคนิคการวิจัยประเมินโครงการ” ฝึ กอบรม วันที่ 26-28 สิ งหาคม 2556
5. หลักสู ตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ฝึ กอบรม วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556
6. หลักสู ตร “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการ” ฝึ กอบรม วันที่ 13-15 พฤศจิกายน
2556
7. หลักสูตร “เทคนิคการวิจัยทางสั งคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)” ฝึ กอบรม วันที่ 19-20
พฤศจิกายน 2556
8. หลักสูตร “เทคนิคการสร้ างเครื่องมือวิจัยทีม่ ีคุณภาพขั้นสู ง” ฝึ กอบรมวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556
(หากท่ า นมี ค วามประสงค์ จ องที่ พั ก โรงแรมกานต์ ม ณี (คื น ละ1,000 บาท) ท่ า นสามารถติ ด ต่ อ จองห้ อ งพัก ได้โ ดยตรง
โทร. 081-8758947 หรื อ 02-618-6977-88 Fax: 02-618-6976)
ลงชื่อ.......................................................ผูส้ มัคร
ขั้นตอนการสมัคร

1. Fax ใบสมัครนี้ ส่ งไปที่ สมาคมส่ งเสริมการวิจัย Fax (อัตโนมัติ) 02-5798688โทร 091-8022-991 เพือ่ ยืนยันการ
เข้ ารับการฝึ กอบรม
2. การชําระเงินท่ านสามารถชําระเงินได้ ทหี่ น้ างานในวันอบรมแต่ ละหลักสู ตร
หมายเหตุ: หลักสู ตรแต่ ละหลักสู ตร กรณีทมี่ ีผู้สมัครไม่ ถงึ 20 คน สมาคมของดการฝึ กอบรมหลักสู ตรนั้นๆ
โดยจะปิ ดรับสมัครก่ อนการฝึ กอบรม 7 วัน และจะแจ้ งยืนยันการอบรมให้ ท่านทราบในวันถัดไป

