โครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เรื่อง
“เทคนิ คการทาวิ จยั ระดับบัณฑิ ตศึกษา... จากจุดเริ่ มต้น สู่การตีพิมพ์ให้ได้จริ ง”
ประจาปี 2566 ผ่านระบบ Zoom Online Meeting
หลักการและเหตุผล
การทาวิจยั เป็ นเงื่อนไขของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ ผเู้ รียนจาเป็ น
จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด อย่างไรก็ดี การทาวิจยั กลับถูก
มองว่าเป็ นอุปสรรคสาคัญ ของนักศึกษา ที่ทาให้นักศึกษาจานวนหนึ่งต้องจบการศึกษาล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็ น หรือ
แม้แต่ไม่สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ศูนย์ให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิจยั และศูนย์ให้คาปรึกษาและบริการด้านการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(Publication Solution Center) ภายใต้ความร่วมมือกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีดาริจดั การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “เทคนิคการทาวิจยั ระดับ
บัณ ฑิ ต ศึก ษา... จากจุ ด เริ่ม ต้ น สู่ก ารตี พิ ม พ์ ใ ห้ ไ ด้ จ ริง ” ขึ้น เพื่ อ ให้ วิท ยากรผู้ มีค วามรู้ เกี่ย วกับ การวิจ ัย และมี
ประสบการณ์ในการให้คาปรึกษาแก่ นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์ดงั กล่าว ตัง้ แต่
การออกแบบการวิจยั การสร้างเครื่องมือ และเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถทาเล่มรายงานวิจยั ได้ตามมาตรฐานของการศึกษา ทัง้ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงการ
เขีย นบทความวิช าการ และบทความวิจ ัย เพื่ อ เผยแพร่ ใ นการประชุ ม วิ ช าการ หรือ วารสาร ตามเงื่อ นไขของ
มหาวิทยาลัย ได้ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรที่ 1
ครังที
้ ่1
กาหนดการ

การออกแบบการวิจยั การสร้างเครื่องมือ และเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
15-16 กุมภาพันธ์ 2566
ครังที
้ ่2
16-17 สิงหาคม 2566
วันที่ 1 เช้า
การออกแบบการวิจยั สาหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 1 บ่าย
การสร้างเครื่องมือสาหรับการวิจยั ในเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม)
วันที่ 2 เช้า
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณขัน้ พืน้ ฐาน ด้วยโปรแกรม PSPP
วันที่ 2 บ่าย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณขัน้ สูง ด้วยโปรแกรม PSPP

หลักสูตรที่ 2
ครังที
้ ่1
กาหนดการ

เทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพขัน้ สูง
19-20 เมษายน 2566
ครังที
้ ่2
วันที่ 1 เช้า
การวิเคราะห์สวอต
วันที่ 1 บ่าย
การวิจยั เชิงอนาคต

18-19 ตุลาคม 2566

วันที่ 2 เช้า
วันที่ 2 บ่าย
หลักสูตรที่ 3
ครังที
้ ่1
กาหนดการ

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
การวิจยั และการพัฒนา

การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจยั สาหรับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
21-22 มิถุนายน 2566
ครังที
้ ่2
20-21 ธันวาคม 2566
วันที่ 1 เช้า
ข้อควรรูเ้ กีย่ วกับแหล่งตีพมิ พ์เผยแพร่บทความ ในระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ 1 บ่าย
การเขียนบทความวิชาการจากการทบทวนวรรณกรรม
วันที่ 2 เช้า
การเขียนบทความวิจยั สาหรับการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ 2 บ่าย
การเขียนบทความวิจยั สาหรับวารสารระดับชาติและนานาชาติ

วิ ทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์กติ ติเมธี (วุฒคิ ุณ) ดร.ชยุต ภวภานันท์กุล
มหาวิทยาลัยมูฮมั หมัดดิยาห์ ซินไจ (อินโดนีเซีย)
ศาสตราจารย์กติ ติเมธี (วุฒคิ ุณ) ดร.ศรีรฐั โกวงศ์
มหาวิทยาลัยมูฮมั หมัดดิยาห์ ซีเด็นเร็ง รัปปั ง (อินโดนีเซีย)
ศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกั ดิ ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
มหาวิทยาลัยซิตไ้ี อส์แลนด์ (ไซปรัส)

ค่าลงทะเบียนและการชาระเงิ น
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตรละ 3,000 บาท พิเศษ พิเศษ สาหรับผูท้ ส่ี มัครพร้อม
กันทัง้ 3 หลักสูตร ลดเหลือ 7,500 บาท
ชาระเงินโดยวิธโี อนผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี:
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Political Science Association of Kasetsart University)
ธนาคาร:
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
เลขที่บญ
ั ชี:
235-2-81317-7

ติ ดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม
ติดต่อ: คุณสุทศั น์ แจ้โพธิ ์
เฟสบุ๊ค: facebook.com/arm.red.94

เบอร์โทร/line ID: 080-597-2894
E-mail:
arm_nb080@hotmail.com

ใบสมัค ร โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก าร เรื่ อ ง "เทคนิ คการท าวิ จยั ระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษา... จาก
จุดเริ่ มต้น สู่การตีพิมพ์ให้ได้จริ ง 2023" อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
รายละเอียดส่วนบุคคลของผูส้ มัคร
ข้าพเจ้า ชื่อ......................................................
อายุ...............................................................ปี
ตาแหน่ง..........................................................
อีเมล................................................................
เฟสบุ๊ค.............................................................

นามสกุล...............................................................................
ระดับการศึกษาสูงสุด............................................................
สังกัด....................................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที.่ .................................................................
ไลน์ไอดี................................................................................

มีความประสงค์ทจ่ี ะสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "เทคนิคการทาวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา... จากจุดเริม่ ต้น
สูก่ ารตีพมิ พ์ให้ได้จริง 2023" มีทงั ้ หมด 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 3,000 บาท * พิ เศษสมัคร 3 หลักสูตร 7,500 บาท
หลักสูตร 1 การออกแบบการวิ จยั การสร้างเครือ่ งมือ และเทคนิ คการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งปริมาณ
o ครัง้ ที่ 1 - 15-16 กุมภาพันธ์ 2566
o ครัง้ ที่ 1 - 16-17 สิงหาคม 2566
หลักสูตร 2 เทคนิ คการวิ จยั เชิ งคุณภาพขัน้ สูง
o ครัง้ ที่ 1 - 19-20 เมษายน 2566
o ครัง้ ที่ 1 - 18-19 ตุลาคม 2566
หลักสูตร 3 การเขียนบทความวิ ชาการและบทความวิ จยั สาหรับการเผยแพร่ในระดับชาติ และ
นานาชาติ
o ครัง้ ที่ 1 - 21-22 มิถุนายน 2566
o ครัง้ ที่ 1 - 20-21 ธันวาคม 2566
ข้าพเจ้าได้ชาระเงิน ทัง้ สิน้ จานวน .......................... บาท เพื่อเป็ นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
จานวน ....................หลักสูตร ผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Political
Science Association of Kasetsart University) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
เลขที่บญ
ั ชี 235-2-81317-7
* หรือสามารถกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ผา่ น QR Code

ลงนาม ..............................................................................
(
)
วันที.่ .....................เดือน....................พ.ศ...............

