
  
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง 

“เทคนิคการท าวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา... จากจดุเร่ิมต้น สู่การตีพิมพใ์ห้ได้จริง”  
ประจ าปี 2566 ผา่นระบบ Zoom Online Meeting 

 
หลกัการและเหตผุล 
 การท าวจิยัเป็นเงื่อนไขของการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา ทัง้ปรญิญาโท และปรญิญาเอก ที่ผูเ้รยีนจ าเป็น
จะต้องด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามเงื่อนไขของมหาวทิยาลยั ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด อย่างไรกด็ ีการท าวจิยักลบัถูก
มองว่าเป็นอุปสรรคส าคญัของนักศึกษา ที่ท าให้นักศึกษาจ านวนหนึ่งต้องจบการศกึษาล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น หรอื
แม้แต่ไม่สามารถจบการศกึษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดย 
ศูนย์ให้ค าปรกึษาทางวิชาการและวจิยั และศูนย์ให้ค าปรกึษาและบรกิารด้านการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
(Publication Solution Center) ภายใตค้วามร่วมมอืกบั หลกัสตูรบรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติ และบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา จงึมดี ารจิดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง “เทคนิคการท าวจิยัระดบั
บัณฑิตศึกษา... จากจุดเริ่มต้น สู่การตีพิมพ์ให้ได้จริง ” ขึ้นเพื่อให้วิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และมี
ประสบการณ์ในการใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มาถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์ดงักล่าว ตัง้แต่
การออกแบบการวจิยั การสร้างเครื่องมือ และเทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูล ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ เพื่อให้
นกัศกึษาสามารถท าเล่มรายงานวจิยัไดต้ามมาตรฐานของการศกึษา ทัง้ระดบัปรญิญาโท และปริญญาเอก รวมถงึการ
เขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย  เพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ หรือวารสาร ตามเงื่อนไขของ
มหาวทิยาลยั ไดภ้ายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
 
รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสูตรท่ี 1 การออกแบบการวจิยั การสรา้งเครื่องมอื และเทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ 
ครัง้ท่ี 1  15-16 กุมภาพนัธ ์2566  ครัง้ท่ี 2  16-17 สงิหาคม 2566 
ก าหนดการ วนัที ่1 เชา้ การออกแบบการวจิยัส าหรบัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
  วนัที ่1 บ่าย การสรา้งเครื่องมอืส าหรบัการวจิยัในเชงิปรมิาณ (แบบสอบถาม) 

วนัที ่2 เชา้ การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณขัน้พืน้ฐาน ดว้ยโปรแกรม PSPP  
  วนัที ่2 บ่าย การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณขัน้สงู ดว้ยโปรแกรม PSPP 
 
หลกัสูตรท่ี 2 เทคนิคการวจิยัเชงิคุณภาพขัน้สงู 
ครัง้ท่ี 1  19-20 เมษายน 2566  ครัง้ท่ี 2  18-19 ตุลาคม 2566 
ก าหนดการ วนัที ่1 เชา้ การวเิคราะหส์วอต 
  วนัที ่1 บ่าย การวจิยัเชงิอนาคต 



วนัที ่2 เชา้ การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  
  วนัที ่2 บ่าย การวจิยัและการพฒันา 
 
หลกัสูตรท่ี 3 การเขยีนบทความวชิาการและบทความวจิยั ส าหรบัการเผยแพร่ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
ครัง้ท่ี 1  21-22 มถุินายน 2566  ครัง้ท่ี 2  20-21 ธนัวาคม 2566 
ก าหนดการ วนัที ่1 เชา้ ขอ้ควรรูเ้กีย่วกบัแหล่งตพีมิพเ์ผยแพร่บทความ ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
  วนัที ่1 บ่าย การเขยีนบทความวชิาการจากการทบทวนวรรณกรรม 

วนัที ่2 เชา้ การเขยีนบทความวจิยัส าหรบัการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
  วนัที ่2 บ่าย การเขยีนบทความวจิยัส าหรบัวารสารระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 
วิทยากร 
 รองศาสตราจารย ์ดร.วลัลภ รฐัฉตัรานนท ์
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ศาสตราจารยก์ติตเิมธ ี(วุฒคิุณ) ดร.ชยุต ภวภานนัทก์ุล 
  มหาวทิยาลยัมฮูมัหมดัดยิาห ์ซนิไจ (อนิโดนีเซยี) 

ศาสตราจารยก์ติตเิมธ ี(วุฒคิุณ) ดร.ศรรีฐั โกวงศ ์
มหาวทิยาลยัมฮูมัหมดัดยิาห ์ซเีดน็เรง็ รปัปัง (อนิโดนีเซยี) 

 ศาสตราจารย ์ดร.กติตศิกัดิ ์เจมิสทิธปิระเสรฐิ 
  มหาวทิยาลยัซติีไ้อสแ์ลนด ์(ไซปรสั) 
 
ค่าลงทะเบียนและการช าระเงิน  

ค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรละ 3,000 บาท พเิศษ พเิศษ ส าหรบัผูท้ีส่มคัรพรอ้ม
กนัทัง้ 3 หลกัสตูร ลดเหลอื 7,500 บาท 
 ช าระเงนิโดยวธิโีอนผ่านบญัชธีนาคาร  
 ช่ือบญัชี:  สมาคมรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

(Political Science Association of Kasetsart University) 
ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(บางเขน)  
เลขท่ีบญัชี:  235-2-81317-7 

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ตดิต่อ:  คุณสทุศัน์ แจโ้พธิ ์           เบอรโ์ทร/line ID:  080-597-2894 
เฟสบุ๊ค:  facebook.com/arm.red.94    E-mail:   arm_nb080@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมคัร โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "เทคนิคการท าวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา... จาก
จดุเร่ิมต้น สู่การตีพิมพใ์ห้ได้จริง 2023" อบรมออนไลน์ ผา่นระบบ Zoom Cloud Meetings  
รายละเอียดส่วนบุคคลของผูส้มคัร 
ขา้พเจา้ ชื่อ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อายุ...............................................................ปี ระดบัการศกึษาสงูสดุ............................................................ 
ต าแหน่ง.......................................................... สงักดั.................................................................................... 
อเีมล................................................................ โทรศพัทเ์คลื่อนที.่................................................................. 
เฟสบุ๊ค............................................................. ไลน์ไอด.ี............................................................................... 
 
มคีวามประสงคท์ีจ่ะสมคัรเขา้รบัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง "เทคนิคการท าวจิยัระดบับณัฑติศกึษา... จากจุดเริม่ต้น 
สูก่ารตพีมิพใ์หไ้ดจ้รงิ 2023" มทีัง้หมด 3 หลกัสตูร หลกัสตูรละ 3,000 บาท * พิเศษสมคัร 3 หลกัสูตร 7,500 บาท 

หลกัสูตร 1 การออกแบบการวิจยั การสรา้งเครือ่งมือ และเทคนิคการวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ  
o ครัง้ที ่1 - 15-16 กุมภาพนัธ ์2566      
o ครัง้ที ่1 - 16-17 สงิหาคม 2566   

หลกัสูตร 2 เทคนิคการวิจยัเชิงคณุภาพขัน้สูง 
o ครัง้ที ่1 - 19-20 เมษายน 2566      
o ครัง้ที ่1 - 18-19 ตุลาคม 2566 

หลกัสูตร 3 การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจยั ส าหรบัการเผยแพรใ่นระดบัชาติและ 
นานาชาติ 
o ครัง้ที ่1 - 21-22 มถุินายน 2566     
o ครัง้ที ่1 - 20-21 ธนัวาคม 2566    

 
ขา้พเจา้ไดช้ าระเงนิ ทัง้สิน้ จ านวน .......................... บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
จ านวน ....................หลกัสตูร ผ่านบญัชธีนาคาร ช่ือบญัชี: สมาคมรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(Political 
Science Association of Kasetsart University) ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 
เลขท่ีบญัชี 235-2-81317-7  
 
* หรอืสามารถกรอกใบสมคัรแบบออนไลน์ผา่น QR Code 
 
 
ลงนาม .............................................................................. 
 (      ) 
        วนัที.่.....................เดอืน....................พ.ศ............... 
 


