
1 
 

 
 

หลักสูตรโครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการ 
 การเขียนดุษฎีนิพนธ์ ๒ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ภายหลังการฝึกอบรมก่ึงปฏิบัติการนักวิจัยระดับปริญญาเอกแล้ว  ยังมีเร่ืองที่จะต้องมีการฝึกอบรมปฏิบัติการต่อ
อย่างต่อเน่ือง  เน่ืองจากตามระเบียบวิธีวิจัย  ๒๗  ขั้นตอน ตามเทคนิคแผนที่น าทางการวิจัย    ยังมีประเด็นที่ถูกข้ามไปใน
การฝึกอบรมก่ึงปฏิบัติการที่ผ่านมา  เพราะการฝึกอบรมมีเวลาอย่างจ ากัดเพียง  ๑๐  วัน  จ าเป็นต้องเปิดโครงการฝึกอบรม
เพื่อเสริมสมรรถนะทางการวิจัยเพิ่มขึ้นในด้านแนวทางการวิจัยแบบผสานวิธี  การจัดระเบียบข้อมูลส าหรับการค านวณด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การใช้สีในงานวิจัยระดับสูง  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และการเสนอผลงานการวิจัยด้วย 
power point อย่างเป็นทางการ 

สมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ เห็นความส าคัญของการต่อยอดของระดับการวิจัย จึงได้
จัดท าโครงการฝึกอบรมก่ึงปฏิบัติการ การฝึกอบรมนักวิจัยเชิงปฏิบัติการระดับสูง 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพื่อให้นักวิจัยสามารถใช้แนวทางการวิจัยแบบผสานวิธีได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 ๒. เพื่อให้นักวิจัยสามารถจัดระเบียบข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 ๓. เพื่อให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ๔. เพื่อให้นักวิจัยสามารถใช้สีในงานวิจัยระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. เพื่อให้นักวิจัยสามารถเสนอผลงานวิจัยด้วย  power  point  ได้อย่างมีคุณภาพสูง 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทุกมหาวิทยาลัย 

๓.๒ จ านวน ๓๐ คน และผู้เข้าอบรมเสริม เป็นกรณี 
๔.  เน้ือหาหลักสูตร 

  ๔.๑  การอธิบายแนวทางวิจัยแบบผสานวิธีโดยชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการใช้แนวทางการวิจัยเชิง                      
ปริมาณผสมผสานกับแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 

๔.๒ ปฏิบัติการสร้างแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพและการสร้างแบบสอบถาม
ตามแนวทางเชิงปริมาณ   
       ๔.๓ การอธิบายการจัดระเบียบข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์  
       ๔.๔  ปฏิบัติการจัดระเบียบข้อมูลจาก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์ ตามมาตรวัด  
  ๔.๕  การอธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
          ๔.๖  การปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรวัด ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 
          ๔.๗  การสร้างตัวแบบทางการวิจัยเร่ิมแรก และตัวแบบสุดท้ายของดุษฎีนิพนธ์ 
          ๔.๘  การอธิบายการใช้สีในการวิจัยระดับสูงด้วยทฤษฎีสีและแนวทางการใช้สีเพื่องานเขียนอย่างมืออาชีพ 
       ๔.๙ การทดสอบการใช้สีในงานวิจัย ทั้งปกหน้า – ปกหลัง การท ากราฟและการสร้างตัวแบบต่างๆ   
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       ๔.๑๐   การอธิบายถึงพลานุภาพแห่งการสร้าง powerpoint และการ Presentation  อย่างมืออาชีพและเข้าใจง่าย 

๔.๑๑ การทดลองสร้าง Power point  และ ตัวอย่าง การ Presentation จากกลุ่มผู้เข้าอบรม 
๕. วิทยากรให้การฝึกอบรม 

๕.๑  รศ.ดร. พลศักดิ์  จิรไกรศิริ 
๕.๒  ดร. กรเอก  กาญจนาโภคิน 
๕.๓  ดร. วิทยา มีเนตรทิพย์ 
๕.๔  ดร. วัฒนา  นนทชิต 
๕.๕  ดร. จ ารัส  อ้ึงศรีวงศ์ 

๖.  วัน เวลา สถานที่อบรม 
  ๖.๑   รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘    และวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
                   รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘    และวันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
          รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒–๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘     และวันที่ ๑๙-๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
          รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๗–๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘     และวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
        ๖.๒  สถานที่ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
๗.  แผนการรับสมัคร 

๗.๑  ประกาศแผนการอบรมตลอดทั้งปี ขึ้น webside สมาคมนักวิจัย 
 ๗.๒  ส่งแบบการฝึกอบรมไปที่บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท – เอก ของทุกมหาวิทยาลัย 
 ๗.๓ รับสมัครผู้เข้าอบรมทั้งปี โครงการจองล่วงหน้าไม่เกินหลักสูตรละ ๓๐ คน อาจมีเข้าเสริม บ้างบางส่วน 
 ๗.๔. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม 
 ๗.๕. ประเมินผลการฝึกอบรม 
๘. ตารางการด าเนินการอบรม 

วันที่อบรม รายละเอียดการอบรม 

วันที่ ๑,๒ วันที่ ๑  การอธิบายแนวทางวิจัยแบบผสานวิธีโดยชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการใช้แนวทางการวิจัยเชิง  
ปริมาณผสมผสานกับแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
วันที ่๒  ปฏิบัติการสร้างแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพและการสร้าง 
แบบสอบถามตามแนวทางเชิงปริมาณ 

วันที่ ๓,๔ วันที ่๓ การอธิบายการจัดระเบียบข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์ 
วันที ่๔ ปฏิบัติการจัดระเบียบข้อมูลจากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์ ตามมาตรวัด 

วันที่ ๕,๖ วันที ่๕ การอธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
วันที ่๖ การปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรวัด ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง 

วันที่ ๗,๘ วันที ่๗ การอธิบายการใช้สีในการวิจัยระดับสูงด้วยทฤษฎีสีและแนวทางการใช้สีเพื่องานเขียนอย่างมืออาชีพ 
วันที ่๘ การทดสอบการใช้สีในงานวิจัย ทั้งปกหน้า – ปกหลัง การท ากราฟและการสร้างตัวแบบต่างๆ 

วันที่ ๙,๑๐ วันที ่๙ การอธิบายถึงพลานุภาพแห่งการสร้าง powerpoint และการ Presentation อย่างมืออาชีพและ  
เข้าใจง่าย 
วันที ่๑๐ การทดลองสร้าง Power point  และ ตัวอย่าง การ Presentation จากกลุ่มผู้เข้าอบรม 
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หมายเหตุ  

๑) ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องน า computer notebook มาทุกคร้ังของการอบรม 
๒) แจก texebook คู่มือระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง ราคา ๓,๕๐๐ บาท 

๙.  สิทธิของผู้เข้ารับการอบรม 
๙.๑  ในการเข้ารับการฝึกอบรม การร่วมกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในก าหนดการการศึกษา ได้รับเอกสาร   

ประกอบการบรรยายในแต่ละวิชา และแผ่นบันทึกข้อมูลทางวิชาการ  
๙.๒  ผู้สมัครที่ลงทะเบียนครบทั้ง ๒ หลักสูตร สามารถเลือกเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการอบรมซ้ า 

โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรม ๑๕ วัน โดยเสียค่าใช้จ่าย ในการเข้าอบรมวันละ ๒,๐๐๐ บาท 
๙.๓  การจองหลักสูตรสูตรฝึกอบรมจะสมบูรณ์เม่ือมีการช าระค่าอบรม ครบตามจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาทเท่าน้ัน 

๑๐. งบประมาณและค่าใช้จ่าย 
      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ดังน้ี 
  ๑๐.๑  ค่าลงทะเบียน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. วิธีการสมัครและช าระค่าลงทะเบียน  
 ๑๑.๑  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดน้ีโดยดูจากตารางการอบรม โดยท าการสมัครก่อนการเปิดอบรม ๓๐ วัน  ทางโทรสาร 
๐-๒๕๗๙-๐๘๐๑ หรือทางอีเมล์ ar@ar.or.th   โทรยืนยันการส่งใบสมัครที่ท าการสมาคม ๐-๒๕๗๙-๐๗๘๗  
หรือ ๐-๒๙๔๒-๗๕๒๒ 

๑๑.๒  ช าระด้วยเงินสดที่สมาคมนักวิจัย เลขที่ ๑๙๖ อาคาร วช. ๘ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนน
พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

๑๑.๓ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย สาขาม.เกษตรศาสตร์ชื่อบัญชีสมาคมนักวิจัย เลขที่๐๖๙-๒-๕๕๕๑๘-๘   
(กรุณาส่งใบใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๐๘๐๑) 

  ๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       ๑๒.๑  นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทุกมหาวิทยาลัย ได้รับการฝึกฝนสร้างประสบการณ์ในการท าวิจัย 
ประมาณการ  รายรับ – รายจ่าย 
   ๑๒.๒ นักศึกษาไม่เสียโอกาสในการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา
ของแต่ละมหาวิทยาลัย 
๑๓.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑๓.๑  ดร. กรเอก  กาญจนาโภคิน โทร ๐๘-๑๘๔๗-๗๔๗๒ Email : Korneak.k@g,ail.com 
      ๑๓.๒  ผศ.ดร. มนตรี วิบูลย์รัตน์ 
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