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โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร“การวิจยั ตลาด” (Training Workshop
on Market Research)
เมืเมื
่อวั่อนวัทีน่ ที20่วัน–ที่ 20
21 –มกราคม
2561  
สมาคมนั
กวิจัยแห่
ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
21 มกราคม
2561
สมาคมนั
กวิจงประเทศไทย
ัยแห่งประเทศไทย
หลัได้กจสูัดตร“การวิ
จัยตลาด”  งปฏิ
(Training
on Market
Research)
ณ โรงแรม
KU Home
มหาวิทยาลัย
โครงการอบรมเชิ
บัติการ Workshop
หลักสูตร“การวิ
จัยตลาด”
(Training
Workshop
on Market
เกษตรศาสตร์
บางเขนมหาวิ
กรุงทเทพฯ
ทยากร ดร.ปุญถนนพหลโยธิ
ญภณ เทพประสิ
ทธิ์ อาจารย์
ประจ�ำสาขาการค้า
Research)ณถนนพหลโยธิ
โรงแรม KUนHome
ยาลัยวิเกษตรศาสตร์
น บางเขน
กรุงเทพฯ
ระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้บริหารและที่ปรึกษา บริษัท เอ็มวีพีคอนซัลท์แทนท์ จ�ำกัด
วิทยากร ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ อาจารย์ประจาสาขาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ
(บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยตลาด เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการท�ำวิจัยการตลาด สามารถ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จผูัย้บตัริห้งสมมติ
ารและที
บริ่อษงมื
ัทเอ็อ มและวิ
วีพีคเอนซั
ลท์ผแลการตลาด
ทนท์ จากัดหรื(บริ
ทั ที่ปจรึัยกการตลาดได้
ษาด้านการวิอย่จาัยง
ออกแบบกระบวนการวิ
ฐาน่ปพัรึกฒษา
นาเครื
คราะห์
อท�ำษการวิ
เพื่อให้ผอู้ บรมมีความรูแ้ ละความเข้าใจถึงกระบวนการทาวิจัยการตลาด สามารถออกแบบ
ถูตลาด
กต้องและเหมาะสม

กระบวนการวิจัย ตั้งสมมติฐาน พัฒนาเครื่องมือ และวิเคราะห์ผลการตลาด หรือทาการวิจัยการตลาดได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
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โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร การประยุกต์ผลการวิจยั สูแ่ ผนการ
ตลาด (Apply the result of research to marketing plan)

เมื่อเสาร์วันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรม ณ โรงแรม
มารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดย วิทยากร ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ อาจารย์ประจ�ำ
างประเทศ
คณะบริ
หารธุทีรกิ่ผจ่ามหาวิ
ยศรีปทุม กผูวิ้บริจหัยารและที
่ปรึกษา บริษัท เอ็ได้
มวีจพด
เมื่อเสาร์สาขาการค้
วันที่ วัานระหว่
ที่ 31
มีนาคม
2561
นมาทยาลั
สมาคมนั
แห่งประเทศไทย
ั ี อบรม
คอนซัลท์แทนท์ จ�ำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยตลาด)  
โครงการอบรมเชิวัตงถุปฏิ
บัติการ หลักสูตร การประยุกต์ผลการวิจัยสู่แผนการตลาด (Apply the result of
ประสงค์
เพื่อให้ผู้อplan)
บรมเรียนรู้วิธี หลักการ เทคนิค การอ่านผลการวิจัยแบบ Systematic การเชื่อมโยงข้อมูล
research to marketing
จับคู่ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยความส�ำเร็จที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มข้อมูล เพื่อน�ำไปสู่การเขียนแผนกลยุทธ์การตลาดอย่าง
ณ โรงแรมมารวยการ์
น ถนนพหลโยธิ
เทพมหานคร
โดยวิอย่ทางเป็
ยากร
ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ อาจารย์
มีชั้นเชิงเด้สามารถหวั
งผลและพัฒน
นาตักรุ
ววัดงแผนกลยุ
ทธ์การตลาดได้
นระบบ

ประจาสาขาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้บริหารและที่ปรึกษา บริษัทเอ็ม
วีพีคอนซัลท์แทนท์ จากัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยตลาด)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้วิธี หลักการ เทคนิค การอ่านผลการวิจัยแบบ Systematic การเชื่อมโยงข้อมูล จับคู่ข้อมูลเพื่อหา
ปัจจัยความสาเร็จที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มข้อมูล เพื่อนาไปสู่การเขียนแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างมีชั้นเชิง สามารถหวังผลและ
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ดร. ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล เข้า รับมอบโล่ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา
พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา   เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยวิทยาลัย
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา จัดงานขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมสู่สาธารณชน  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ดร. ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล เข้า รับมอบโล่ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัย
นครราชสีมา พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัJournal
ยนครราชสี
มา Association
จ.นครราชสีofมาResearchers
เมื่อวันเสาร์Vol.23
ที่ 31No.1
มีนJanuary
าคม -พ.ศ.
2561 11
of the
April 2018
โดยวิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จัดงานขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อเผยพร่ผลงานวิจัย งานสร้าสรรค์
และนวัตกรรมสู่สาธารณชน และสร้างเครือช่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม - 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดร.ญาณกร โท้ประยูร ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมใน หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและศักยภาพ
ส�ำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ
จัยให้พ.ศ.
มีความรู
้ความสามารถในการรวบรวมข้
างประเทศเพื
่อให้ได้ าย
เมื่อวันที่เพื6่อสร้มีานงเสริ
าคมมสมรรถนะนั
- 10 มีกนวิาคม
2561
ดร.ญาณกร โท้ประยูอมูรลในต่
ประธานอนุ
กรรมการฝ่
ยนบทความวิจัยได้เชิจงคุัดณอบรมใน
ภาพ  วิทยากรโดย
ัย
ฝึกอบรม สมาคมนัประเด็
กวิจนัยในการเขี
แห่งประเทศไทย
หลักสูตรองศาสตราจารย์
ร : อบรมเชิงดร.โยธิ
ปฏิบัตนิกแสวงดี
าร เรืสถาบั
่อง ทันกวิจษะและ
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ศักยภาพสําหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมือง
ท่องเที่ยวใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลในต่างประเทศเพื่อให้
ได้ประเด็นในการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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วันที่ 21-23
มีนาคม
พ.ศ.พ.ศ.2561
2561 ผศ.ดร.สุ
สมาคมนักวิจัยแห่ง
วันที่ 21-23
มีนาคม
ผศ.ดร.สุจิณจิณณาณากรรณสู
กรรณสูตต รัรักกษาการเลขานุ
ษาการเลขานุกการ
าร สมาคม
ได้เข้าได้
ร่วเมการจั
ดการประชุ
มวิชาการและนิ
ทรรศการนานาชาติ
“SEAT
2018”  ในงานดั
นักวิจประเทศไทย
ัยแห่งประเทศไทย
ข้าร่วมการจั
ดการประชุ
มวิชาการและนิ
ทรรศการนานาชาติ
“SEAT
2018” งกล่าว
ได้รงับกล่เกีายวได้
รติรจับากรองนายกรั
ฐมนตรี ฐพลอากาศเอก
ประจินประจิ
จั่นตอง
นประธานในพิ
ธีเปิดธ  ซึ
ในงานดั
เกียรติจากรองนายกรั
มนตรี พลอากาศเอก
น จั่นเป็ตอง
เป็นประธานในพิ
ีเปิด่งในงานได้
ซึ่ง จัดให้มี
การบรรยายความรู
้ทางด้านพลั้ทงางด้
งานโดยผู
่ยวชาญและวิ
ทยากรจากหลายหน่
วยงานทั้งวในและต่
ในงานได้
จัดให้มีการบรรยายความรู
านพลัง้เชีงานโดยผู
้เชี่ยวชาญและวิ
ทยากรจากหลายหน่
ยงานทั้งาในงประเทศกว่า
ท่าน มีผาู้สนใจเข้
7,000 คน าจาก
46 คน
ประเทศ
และต่150
างประเทศกว่
150 ท่าาร่นวมงานมากกว่
มีผู้สนใจเข้าร่วามงานมากกว่
7,000
จาก 46 ประเทศ

