กำหนดการฝ*กอบรม
กำหนดการ โครงการฝ-กอบรม “สร3างนักวิจัยรุ:นใหม:” (ลูกไก:) หน:วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม: รุ:นที่ ๒
สำนักงานการวิจัยแห:งชาติ ร:วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม:
ระหว:างวันที่ ๑๖ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห3องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ปW มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม:
วัน เดือน ป*
วันที่ ๑๖
สิงหาคม

วันที่ ๑๗
สิงหาคม

เวลา
หลักสูตรการฝ4กอบรม
ชั่วโมง
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. แนะนำหลักสูตร โดย ดร.อัครสิทธิ์ บุญส@งแทB
ผูBอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม@
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปBด ประธานในพิธี โดย ดร.วิภารัตนV ดีอ@อง ผูBอำนวยการสำนักงานวิจัยแห@งชาติ
กล@าวตอนรับ และกล@าวรายงาน โดย รองศาสตราจารยV ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม@
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ ๑ ปรัชญาการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย
๑
วิทยากร : ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ ๒ การกำหนดโจทยVการวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคลBองกับนโยบาย
๒
การวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
วิทยากร : ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษV มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ ๓ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะหV
๒
วรรณกรรม
วิทยากร : รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ๑ กำหนดโจทยVและบูรณาการความคิดร@วมกับสมาชิกในกลุ@ม เพื่อกำหนด ๒
ปcญหาวิจัยในแต@ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทยVวิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงคV
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ๒ ฝfกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
๒
การสังเคราะหVวรรณกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันแรก และแนะนำ
ตัวผูBเขBารับการอบรมเพื่อสรBางเครือข@าย)
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ ๔.๑ การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนด
๒
ขนาดตัวอย@างและการวิเคราะหVขBอมูล
วิทยากร : ผศ.ดร.เกศกนก ชุ@มประดิษฐV มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ ๔.๒ การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนด
๑
กลุ@มเปqาหมายและการวิเคราะหVขBอมูล
วิทยากร : ดร.สุรัตนVนารี ธิลาใจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ ๔.๒ การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนด
๒
กลุ@มเปqาหมายและการวิเคราะหVขBอมูล
วิทยากร : ดร.สุรัตนVนารี ธิลาใจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน#าที่ ๒ จากทั้งหมด 2 หน#า
วัน เดือน ป*

วันที่ ๑๘
สิงหาคม

วันที่ ๑๙
สิงหาคม

วันที่ ๒๐
สิงหาคม

เวลา
หลักสูตรการฝ4กอบรม
ชั่วโมง
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ ๔.๓ การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และ
๑
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส@วนร@วม
วิทยากร : รศ.ดร.วรวิทยV นิเทศศิลปu มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๖๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ๓ ฝfกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
๒
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ๔ ฝfกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย นำเสนอภาคปฏิบัติ ๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สอง แนะนำตัว
ผูBเขBารับการอบรมเพื่อสรBางเครือข@าย)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ ๔.๓ การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และ
๓
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส@วนร@วม
วิทยากร : รศ.ดร.วรวิทยV นิเทศศิลปu มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ ๕ การวัด การสรBางเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
๓
วิทยากร : ผศ.ดร.วิยดา เหล@มตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ๖ ฝfกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
๓
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สาม และเลือก
ประธานรุ@นของผูBเขBารับการอบรมเพื่อสรBางเครือข@าย)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ ๖ หลักการเขียนขBอเสนอการวิจัย และหลักการประยุกตVงานวิจัยและ
๓
นวัตกรรมไปสู@การใชBประโยชนV
วิทยากร : รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ๗ ฝfกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
๒
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ๘ ฝfกปฏิบัติเขียนขBอเสนอการวิจัยกลุ@ม และการขยายผลการนำผลงานวิจัย
๓
ต@อยอดไปสู@การใชBประโยชนV
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สี่ และแนะนำ
ประเด็นสำคัญในการรับวุฒิบัตร)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ๙ นำเสนอขBอเสนอการวิจัยกลุ@ม และนำเสนอช@องทางการนำผลงานวิจัยต@อ
๓
ยอดไปสู@การใชBประโยชนV
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ๑๐ บูรณาการความรูBและนำเสนอการสรBางเครือข@ายวิจัยจากการอบรม
๑
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พิธีปxด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร
(ประธานในพิธี โดย ดร.วิภารัตนV ดีอ@อง ผูBอำนวยการสำนักงานวิจัยแห@งชาติหรือผูBแทน)

หมายเหตุ : กำหนดการต-อไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงได:ตามความเหมาะสม
๑. Home room ทบทวนก-อนเรียน ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. และ ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น.
๒. พักรับประทานอาหารว-าง ระหว-างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และระหว-างเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
๓. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว-างเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น.

หน#าที่ ๓ จากทั้งหมด 2 หน#า

วิทยากรภาคปฏิบัติ
๑. ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิต
๒. ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษV

มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๓. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๔. ผศ.ดร.เกศกนก ชุ@มประดิษฐV มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๕. ดร.สุรัตนVนารี ธิลาใจ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๖. รศ.ดร.วรวิทยV นิเทศศิลปu

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗. ผศ.ดร.วิยดา เหล@มตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๘. รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม@

