
           
 
 

ค ำน ำหน้ำชื่อ :    นาย    นางสาว    นาง    อืน่ๆ   
ชื่อ :        
ต ำแหน่ง :       
หน่วยงำน :       
ศำสนำ :     พุทธ     อิสลาม     คริสต์     อ่ืนๆ   
ที่อยู่ (ท่ีสามารถตดิต่อได้สะดวก) :     
       
       
โทรศัพท ์(ท่ีท างาน) :      
โทรศัพท ์(มือถือ) :       
อีเมล :        

 หากท่านประสงค์เข้าร่วมการอบรม กรณุาแจ้งความประสงค์ 
 และส่งกลับมายังส านักทะเบยีนและวัดผล  
     ภายในวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 
 

 
 
  
 
 

 รำยละเอียดด้ำนโครงกำร :  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร  เจอืตี๋ 
 โทร : 0-2504-7261 
  

 กำรลงทะเบียน : คุณนภาดา แปน้สัมฤทธิ ์
           คุณลักขณา  ทัศนาธร 
           คุณภัทธิดา  แสงเดช  
 โทร : 0-2504-7203 / 0-2504-7207  
  หรือ 0-2504-7261 
 ส ำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
 จังหวัดนนทบุรี 11120 
 โทรสำร : 0-2504-7206 
 e-mail : Phattida.san@stou.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  โครงการบรกิารวิชาแกส่งัคม 
เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยัครบ 41 ป ี

  เรือ่ง 
    โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 

ในการวิจัยการศึกษาทางไกล ด้วยการใช้โปรแกรม 
AMOS 

 

  ในวนัที ่4-5 กันยายน 2562 
  ณ หอ้งประชมุ 1607 

  อาคารบรหิารสว่นตอ่เตมิ ชัน้ 6 
  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

   

 

 

  จัดโดย 
  ศูนย์วิชาการประเมินผล ส านักทะเบียนและวัดผล 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ใบสมัครเข้ำอบรม 
 

 รับจ ำนวน 50 ท่ำน 
แจ้งกลับภายในวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 

โปรดส่งใบสมัครมำที่ 
e-mail : Phattida.san@stou.ac.th 

หมายเลขโทรสาร 0-2504-7206 
 

***ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า**** 

สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม 
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           เรือ่ง โครงการฝกึอบรมการวเิคราะห์สมการโครงสรา้งในการวจิยัการศกึษาทางไกลดว้ยการใช้โปรแกรม AMOS
 

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
ครบ 41 ปี มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะจัดใหม้ีงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมขึ้น และได้เปดิโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ 
จัดท าโครงการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อสังคมได้  
ดังนั้น ข้าพเจ้าพร้อมคณะ จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรมการ
วิเคราะหส์มการโครงสรา้งในการวจิัยการศึกษาทางไกล ด้วย
การใช้โปรแกรม AMOS ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมฉลองวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 41 ปี และยัง
เป็นการตอบสนองนโยบายชาติในการส่งเสริมใหม้ีการท าการ
วิจัยให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึนอีกด้วย ซึ่งโปรแกรม AMOS เป็น
โปรแกรมหนึ่งส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
ที่ใช้ง่าย สามารถใช้ภาพกราฟิกในการค านวณ ใช้ค านวณ
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modelling : SEM) ได้ ยิ่งไปกว่านั้น โปรแกรม AMOS  
ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมลูที่โปรแกรม SPSS ไม่สามารถ
วิเคราะหไ์ด้ เช่น การวเิคราะห์เพือ่ยืนยันองค์ประกอบ 
(Confirmatory Factor Analysis) ได้ และโปรแกรม AMOS 
มีแนวโน้มที่จะใช้มากขึ้นในอนาคต นอกจากน้ีโปรแกรม 
AMOS ยังมีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลระยะยาว
และข้อมลูภาคตัดขวางหรือข้อมลู ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
ถ้าพิจารณาในเรื่องของตัวแปรก็สามารถวิเคราะหไ์ด้ทั้ง 
ตัวแปรเดี่ยวและพหุตัวแปร ท่ีวัดหลายระดับ ท้ังตัวแปร
ต่อเนื่องและตัวแปรจัดประเภท ซึง่โปรแกรม AMOS ได้รับ
การยอมรับและเป็นที่นิยมจากนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
มากขึ้นเรื่อย ๆ  

ข้าพเจ้าพร้อมคณะ จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม 
การวิเคราะหส์มการโครงสร้างในการวิจัยการศึกษาทางไกล 
ด้วยการใช้โปรแกรม AMOS ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมฉลองวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 41 ปี  
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อร่วมฉลองวันสถาปนามหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ครบ 41 ปี 
2. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ความรู้ศาสตรส์าขาวิชาการ-  
   วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแก่สังคม 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้โปรแกรม  
    AMOS วิเคราะห์ข้อมลูทางสถติิขั้นสูงได ้  
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอ่าน แปลผลการวิเคราะห์  
    และน าเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม  
    AMOS ได ้
 

กลุ่มเป้ำหมำย : บุคคลทั่วไป อาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจการวิเคราะห์ข้อมลูด้วย
โปรแกรม AMOS จ านวน 50 คน 
 

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม จ ำนวน 2 วัน 
วันท่ี 4-5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1607  
อาคารบริหารส่วนต่อเตมิ ช้ัน 6 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร :  
 ศูนย์วิชาการประเมินผล ส านักทะเบียนและวัดผล  
 

หัวหน้ำโครงกำร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร  เจือตี ๋

 

ก ำหนดกำรอบรม 
 

วันที่ 4 กันยำยน 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. ทดสอบก่อการนอบรม 
09.00 – 12.00 น. มารู้จักโมเดลสมการโครงสร้าง 
  และการทดสอบกัน (ทฤษฎี)  
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร  เจือตี ๋
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 135 
  อาคารสมัมนา 2 
13.00 – 16.30 น. การใช้โปรแกรม AMOS (การเตรยีมข้อมูล
  และสร้างแฟ้มข้อมลู การจัดการขอ้มูล  
  และการทดสอบเงื่อนไขต่างๆ) 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร  เจือตี๋  
 

วันที่ 5 กันยำยน 2562 

09.00 – 12.00 น. การวิเคราะห์โมเดลรูปแบบพ้ืนฐานต่างๆ 
  และการปรับโมเดล 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร  เจือตี ๋
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 135 
  อาคารสมัมนา 2 
13.00 – 16.30 น. การวิเคราะห์โมเดลรูปแบบผสม  
  และการน าเสนอผลในรายงานการวิจัย 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร  เจือตี ๋

 

หมำยเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. 
และ 14.30 – 14.45 น. 



 


