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โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการ หลักสตูร  
การจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร  

ระหวาง เดอืนมกราคม-ธันวาคม 2562 
โดย สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย 

 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งของการดําเนินการวิจัยทาง
สังคมศาสตร นักวิจัยทุกระดับจําเปนตองใสใจ ใหความสําคัญ และเรียนรูฝกฝนเพื่อใหเกิดความ
ชํานาญ จนสามารถจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยของตนไดอยางครบถวน ถูกตองตามหลักการทาง
วิชาการและหลักสากล โดยเฉพาะนักวิจัยหนาใหม นักวิจัยท่ีกําลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ครู อาจารย ท่ีจําเปนตองทํางานวิจัยทางสังคมศาสตรเพื่อ
ประโยชนในการสําเร็จการศึกษา หรือการขอตําแหนงวิชาการ เปนตน 

สมาคมนักวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะดานการจัดทํา
รูปเลมรายงานการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร ใหแกนักวิจัยทุกระดับท่ีสนใจ เพื่อใหสามารถ
จัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยไดจริงหลังจากไดผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาวนี้แลว 
 

วัตถุประสงคของการอบรม 
1. พัฒนาผูเขารับการอบรมใหทราบหลักการและเทคนิคการจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยใน

งานวิจัยทางสังคมศาสตรแบบมุงเปาการใชงานไดจริง 
2. พัฒนาผูเขารับการฝกอบรมใหมีทักษะการจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยในงานวิจัยทาง

สังคมศาสตรแบบมุงเปาการจัดทําเลมรายงานการวิจัยไดจริง 
3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตรไดอยาง

ถูกตองตามมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขารับการอบรมทราบหลักการและเทคนิคการจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยในงานวิจัย

ทางสังคมศาสตรแบบมุงเปาการใชงานไดจริง 
2. ผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะการจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร

แบบมุงเปาการจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยไดจริง 
3. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตรไดอยางถูกตอง

ตามมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล 
 

วิทยากร 
1.  อาจารย ดร. รุงรัตนา เจริญจิตต   

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย อาคาร วช. 8 ชั้น 2 เลขท่ี 196 ถนนพหลโยธิน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0-2579-0787, 087-931-5303   

     อีเมล  ar@ar.or.th เว็บไซต  http://ar.or.th  Line ID:  ar.or.th 
 

คุณสมบัติผูสมัครเขาอบรม 
บุคลากรทางดานการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิจัย บุคลากร

ทางการศึกษา ครู นักวิชาการ และบุคคลท่ัวไปท่ีจําเปนตองจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยทาง
สังคมศาสตรในหนวยงานภาครัฐและเอกชน  

(จํากัดจํานวนผูเขารับการอบรมเพียงรุนละไมเกิน 40 ทาน) 
 

สถานท่ี: KU HOME (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน) 
วัน/เวลา 

ระยะเวลาอบรมท้ังส้ิน 2 วัน 1 คืน (เสาร-อาทิตย) 
รุนท่ี 1 วันเสารท่ี 26 ถึง วันอาทิตยท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2562 
รุนท่ี 2 วันเสารท่ี 25 ถึง วันอาทิตยท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
รุนท่ี 3 วันเสารท่ี 28 ถึง วันอาทิตยท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2562 

 

คาลงทะเบียน 
สมาชิกสมาคมนักวิจัย 4,700.00 บาท บุคคลท่ัวไป 5,200.00 บาท ท้ังนี้ ขาราชการและ

พนักงาน องคการของรัฐ ท่ีไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา สามารถเขารับการฝกอบรมไดโดยไม
ถือเปนวันลา และมีสิทธ์ิเบิกคาลงทะเบียนได ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

http://ar.or.th/
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การสมัครเขารวมโครงการ 
1. สงใบสมัครไดทาง อีเมล ar@ar.or.th (ดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี www.ar.or.th) 

 2. การชําระเงินมัดจํา 
 

รุน ชําระเงินภายในวันที่ 
รุนท่ี 1 วันเสารท่ี 26 ถึง วันอาทิตยท่ี 27 
มกราคม พ.ศ. 2562 

25 มกราคม พ.ศ. 2562 

รุนท่ี 2 วันเสารท่ี 25 ถึง วันอาทิตยท่ี 26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

รุนท่ี 3 วันเสารท่ี 28 ถึง วันอาทิตยท่ี 29 
กันยายน พ.ศ. 2562 

27 กันยายน พ.ศ. 2562 

 

4. กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัคา้งคืน 1 คืน  

 
วิธีการชําระคาลงทะเบียน 
1) ชําระเปนเงินสดไดท่ีสมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย 
2) โอนผานบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประเภทออมทรัพยเลขท่ี 
069-2–55518–8 ชื่อบัญชี สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย  

• กรณีชําระโดยโอนผานบัญชี ขอใหทานสงสําเนาการโอนหรือใบฝากเงินพรอม
ระบุหลักสูตรและช่ือผูอบรม ที่อีเมล ar@ar.or.th 

• ขอใหทานนําตนฉบับการโอนหรือใบฝากเงินมาแสดงแกเจาหนาที่ เพ่ือขอรับ
ใบเสร็จรับเงินตัวจริงในวันฝกอบรม 

 
ผูรับผิดชอบโครงการอบรม 

1. อาจารย ดร. รุงรัตนา เจริญจิตต          ผูรับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ar@ar.or.th
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กําหนดการฝกอบรม 
วันเสาร 
(วันแรก) 

กิจกรรม 

08.00-08.45น. ลงทะเบียน รับเอกสาร เตรียมความพรอมของอุปกรณคอมพิวเตอร 

08.45-09.00 น. พิธีเปด 
 

09.00-10.15 น. - ความรู เ บ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยทาง
สังคมศาสตร 
- ภาพรวมการจัดรูปเลมรายงานการวิจัยสําหรับนักศึกษา 
- ลักษณะของดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ การศึกษาอิสระ  
และรายงานการวิจัย 

10.15-10.30 น. เบรกเชา 

10.30-12.00 น. - การเขียนขอเสนอดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ การศึกษาอิสระ  
และรายงานการวิจัย 
- หลักการพิมพสวนประกอบของเนื้อหา 
- ภาคฝกปฏิบัติ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 

13.00-14.15 น. - หลักการทบทวนวรรณกรรม 
- หลักการคัดเลือกวรรณกรรมท่ีมีมาตรฐานสากล 
- การตรวจสอบการคัดลอกงานทบทวนวรรณกรรม 

14.15-14.30 น. เบรกบาย 

14.30-16.00 น. - หลักการอางอิง 
- หลักการอางอิงในเนื้อหา 
- หลักการอางอิงในบรรณานุกรม 
- ภาคปฏิบัติ 
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วันอาทิตย 
(วันที่สอง) 

กิจกรรม 

08.00-08.45น. ลงทะเบียน 

09.00-10.15 น. - หลักการจัดรูปเลมสวนหนา 
- การเขียนคํานํา/การเขียนกิตติกรรมประกาศ/การเขียนคํานิยม 
- การเขียนบทคัดยอ 
- การเขียนสารบัญ 
- การเขียนภาคผนวก 

10.15-10.30 น. เบรกเชา 

10.30-12.00 น. - หลักการพิสูจนอักษร 
- ภาคปฏิบัติ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 

13.00-14.15 น. - Case Study 
- ภาคปฏิบัติ 

14.15-14.30 น. เบรกบาย 

14.30-16.00 น. - มอบวุฒิบัตร 
- พิธีปด 

 
*** รายละเอียดและกําหนดการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม *** 


