
ก าหนดการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 8 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน ๓ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

วัน เดือน ปี เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม ชั่วโมง 
3 มิ.ย. 62 ๐7.3๐ – ๐8.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๘.0๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด  
(ประธานในพิธี โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 
(กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน โดย หน่วยงานผู้จัด) 

 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาคทฤษฎี ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย  
และ over view 

๑ 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้อง 
กับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน  
และงานตามภารกิจหลัก 

๒ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด  
การสังเคราะห์วรรณกรรม 

๓ 

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิก 
ในกลุ่ม เพ่ือก าหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปการก าหนด
โจทย์วิจัยค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ 

๒ 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ เขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด  
การสังเคราะห์วรรณกรรม 

๑ 

4 มิ.ย. 62 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยที่
อบรมในวันแรก และแนะน าตัวผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้าง
เครือข่าย) 

 

 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  
การก าหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 

๓ 

 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  
การก าหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) 

๑ 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 

๒ 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ เขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด  
การสังเคราะห์วรรณกรรม (ต่อจากวันที่ ๑) 

๑ 

๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบการวิจัย ๒ 



  

วัน เดือน ปี เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม ชั่วโมง 
5 มิ.ย. 62 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยที่

อบรม 
ในวันที่สอง แนะน าตัวผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่าย) 

 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

๒ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบการวิจัย ๑ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การวัด การสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ 
๓ 

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ๓ 
6 มิ.ย. 62 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยที่

อบรมในวันที่สาม และเลือกประธานรุ่นของผู้เข้ารับการอบรม
เพ่ือสร้างเครือข่าย) 

 

 ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการ
ประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ 

๒ 

 ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบการวิจัย ๑ 
 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบการวิจัย  ๑ 
 ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยาย

ผลการน าผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 
๓ 

7 มิ.ย. 62 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยที่
อบรมในวันที่สี่ และแนะน าประเด็นส าคัญในการรับวุฒิบัตร) 

 

 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และน าเสนอช่องทาง
การน าผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 

๓ 

 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ บูรณาการความรู้และการสร้างเครือข่ายวิจัย 
จากการอบรม 

๑ 

 ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร 
(ประธานในพิธี โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 

๑ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการต่อไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 ๑. Home room ทบทวนก่อนเรียน ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. และ ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. 
 ๒. พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  
 ๓. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. 

 


