กำหนดกำรฝึกอบรม
กำหนดกำร โครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ รุ่นที่ ๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
ระหว่ำงวันที่ วันที่ ๔ – ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม่
วัน เดือน ปี
๔ มิถุนายน
๒๕๖๒

๕ มิถุนายน
๒๕๖๒

๖ มิถุนายน
๒๕๖๒

เวลำ
หลักสูตรกำรฝึกอบรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน แนะนำหลักสูตร (ดาเนินการ โดย หน่วยงานผู้จัด)
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด (ประธานในพิธี โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน โดย หน่วยงานผู้จัด)
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภำคทฤษฎี ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การกาหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบาย
การวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์
วรรณกรรม
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ กาหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อ
กาหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกาหนดโจทย์วิจัย คาถามวิจัย
วัตถุประสงค์
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
การสังเคราะห์วรรณกรรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันแรก
และแนะนาตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
นาเสนอภาคปฏิบัติ ๑ และภาคปฏิบัติ ๒
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยคุณภาพ
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่
สอง แนะนาตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา
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๗ มิถุนายน
๒๕๖๒

๘ มิถุนายน
๒๕๖๒

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่
สาม และเลือกประธานรุ่นของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภำคทฤษฎี หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัย
และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนา
ผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สี่
และแนะนาประเด็นสาคัญในการรับวุฒิบัตร)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ นาเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนาเสนอช่องทางการนา
ผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ บูรณาการความรู้และนาเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการ
อบรม
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร
(ประธานในพิธี โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

หมำยเหตุ : กาหนดการต่อไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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.
หัวข้อ กำรออกแบบกำรวิจัย ในแต่ละรุ่นที่จัดฝึกอบรม จะต้องระบุให้ชัดเจนเมื่อประกาศรับสมัคร
และในกาหนดการฝึกอบรมจะต้องกาหนดชั่วโมง ภาคทฤษฏีให้เจนตามกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้
แต่ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงในแต่ละหัวข้อ
> รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกาหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
> รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
> รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
กาหนดเป็น (๔-๒-๒) หรือ (๒-๔-๒) หรือ (๒-๒-๔) หรือ (๒-๓-๓) หรือ (๓-๒-๓) หรือ (๓-๓-๒)
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