รุ่นที่ 6
กําหนดการฝึกอบรม “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
จัดโดย สมาคมนักวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 25๕๙
ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๑ ชั้น ๙ (อาคารรับรอง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
…………………………………………………………………………………
โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาคทฤษฎีประกอบด้วยเนื้อหา จํานวน ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้
1.1 ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
1 ชั่วโมง
๑.๒ การกําหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย
๒ ชั่วโมง
ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
๑.๓ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม
๓ ชั่วโมง
๑.๔ การออกแบบการวิจัย
8 ชั่วโมง
1) รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล (๒-๔ ชั่วโมง)
2) รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
(๒-๔ ชั่วโมง)
3) รูปแบบการวิจัยพัฒนา การกําหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
(๑ ชั่วโมง)
4) รูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การกําหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
(๑ ชั่วโมง)
1.5 การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งปริมาณและคุณภาพ 3 ชั่วโมง
1.6 หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัยวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 ชั่วโมง
2. ภาคปฏิบตั ปิ ระกอบด้วยเนื้อหา จํานวน ๑๙ ชั่วโมง
๒.๑ กําหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุม่ เพื่อกําหนดปัญหาวิจัยในแต่ ๒ ชั่วโมง
ละพื้นที่ และสรุปการกําหนดโจทย์วิจัย คําถามวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๒ ฝึกปฏิบัติเขียนทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม
๒ ชั่วโมง
2.3 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
๘ ชั่วโมง
๒.๔ ฝึกปฎิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม
๓ ชั่วโมง
๒.๕ นําเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม
๓ ชั่วโมง
๒.๖ บูรณาการความรู้และนําเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม
๑ ชั่วโมง
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวน ๒ ชั่วโมง
ปฐมนิเทศ Homeroom แนะนําสมาชิก เลือกกรรมการรุน่ ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตร และ 2 ชั่วโมง
พิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม

วัน เดือน ปี
วันที่หนึ่ง
13 ธ.ค. ๒๕๕๙

เวลา

หลักสูตรการฝึกอบรม

๐๘.3๐ – ๐9.0๐ น. พิธีเปิด และปฐมนิเทศ โดย ................................................................
๐9.0๐ – 10.0๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ 1: ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
1.1 ปรัชญาการวิจัย (ปฏิฐานนิยม ปรากฏการณนิยม)
1.1.1 การคิ ด สู่ ก ารวิ จั ย เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องประเทศชาติ
ชุมชน และพันธกิจของหน่วยงาน
1.1.2 วิ ธี แ สวงหาความจริ ง ตามแนวคิ ด ปฏิ ฐ านนิ ย ม
(Positivism) และแนวคิดปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology)
1.1.3 ขั้นตอนการวิจัยที่สําคัญในการแสวงหาความจริงทั้งสอง
แนวคิด
1.2 จรรยาบรรณการวิ จั ย และแนวการปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
จรรยาบรรณ
1.2.1 หลักการของจรรยาบรรณการวิจัย
1.2.2 แนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
โท้ประยูร
วิทยากร: ดร.ญาณกร
10.00 – ๑1.0๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ 2: การกําหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้อง
กับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจ
หลัก
2.1 การกําหนดปัญหาวิจัย (Research Problems: RP) และ คําถามวิจัย
(Research Questions: RQ) ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตาม
บริบทของชุมชน หรือการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
2.2 หลักการเขียนชื่อเรื่องการวิจัย แบบบูรณาการ หรือการวิจัยงาน
ตามภารกิจหลัก พร้อมกรณีตัวอย่าง
กรรณสูตร
วิทยากร: ผศ.ดร.สุจิณา
11.00 – 12.00 น.
2.3 เทคนิคการเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
2.4 การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective) ที่สอดคล้อง
กับคําถามวิจัย (Research Questions: RQ)
2.5 กรณีตัวอย่าง หมวด ๒ การกําหนดโจทย์การวิจัย ที่สอดคล้องกับ
นโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน รวมทั้งการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลัก
แย้มเกษร
วิทยากร: นอ.อัชฌา
๑3.0๐ – ๑4.0๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ 3: การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการ
สังเคราะห์วรรณกรรม
3.1 ความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.2 วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.3 หลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม
ณ ตะกั่วทุ่ง
วิทยากร: รศ.ดร.อรจรีย์
14.00 – 15.00 น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ 3: การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการ
สังเคราะห์วรรณกรรม
3.4 แหล่งสืบค้นวรรณกรรมที่นิยมแพร่หลาย
3.5 การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี พร้อมกรณีตัวอย่าง
วิทยากร: ผศ.ดร.มนตรี
วิบูลย์รัตน์

จํานวน
ชั่วโมง
๑

1

1

1

1

วัน เดือน ปี

เวลา

หลักสูตรการฝึกอบรม

วันที่หนึ่ง
13 ธ.ค. ๒๕๕๙
(ต่อ)

15.00 – 16.00 น.

3.6 ความหมายของกรอบแนวคิดการวิจัย
3.7 ความแตกต่างระหว่างความหมายกรอบทฤษฎีและความหมาย
กรอบแนวคิดการวิจัย
3.8 สมมติฐาน ตัวแปร และระดับมาตรวัด (Level of scale) พร้อม
กรณีตัวอย่าง
วิทยากร: อ.ณัฐสุภา
ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกําหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกใน
กลุ่ ม เพื่ อกํ า หนดปัญ หาวิ จั ย ในแต่ ล ะพื้ น ที่ และสรุ ป การกํ า หนดโจทย์ วิ จั ย
คําถามวิจัย วัตถุประสงค์
วิทยากร: ดร.ญาณกร
โท้ประยูร
ผศ.ดร.สุจิณา
กรรณสูตร
แย้มเกษร
นอ.อัชฌา
ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนบททวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดงานวิจัย การ
สังเคราะห์วรรณกรรม
วิทยากร: รศ.ดร.อรจรีย์
ณ ตะกั่วทุ่ง
ผศ.ดร.มนตรี
วิบูลย์รัตน์
อ.ณัฐสุภา
Home Room (ทบทวนประเด็นสําคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันแรก
และแนะนําตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
ภาคทฤษฎี หมวดที่ 4: การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4.1 ประเภทของแบบแผนการวิจัย (Types of Research Design)
4.1.1 แ บ บ แ ผ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ท ด ล อ ง ที่ แ ท้ จ ริ ง (True
Experimental Research Design)
4.1.2 แบบแผนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental
Research Design)
4.1.3 แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non Experimental
Research Design)
4.2 ความแตกต่ างระหว่ างแบบแผนการวิ จั ยเชิ งทดลองที่ แ ท้ จ ริ ง แบบ
แผนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และแบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลองพร้อมตัวอย่าง
ประกอบ
บุญธรรม
วิทยากร: ดร.ต้องลักษณ์
ภาคทฤษฎี หมวดที่ 4: การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4.3 หลักการออกแบบแผนการวิจัย (Principles of Research
Designs)
4.3.1 Maximization of Experimental Variance:
ความหมายและจุดประสงค์
4.3.2 Minimization of Error Variance: ความหมายและ
จุดประสงค์
4.3.3 Control Extraneous Variables: ความหมาย
ประเภท และวิธีควบคุม
วิทยากร: ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง
4.4 การคํานวณขนาดตัวอย่าง และวิธีสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชากร พร้อมตัวอย่างประกอบ
วิบูลย์รัตน์
วิทยากร: ผศ.ดร.มนตรี

16.0๐ – ๑8.0๐ น.

๑8.0๐ – ๑9.0๐ น.

วันที่สอง
14 ธ.ค. ๒๕๕๙

๐๘.3๐ – ๐9.0๐ น.
๐9.0๐ – 10.0๐ น.

10.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

จํานวน
ชั่วโมง
1

๒

๑

1

1

1

วันที่สอง
14 ธ.ค. ๒๕๕๙
(ต่อ)

13.00 – 14.00 น.
๑4.00- ๑5.0๐ น.

15.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

17.00 – 19.00 น.

วันที่สาม
15 ธ.ค. ๒๕๕๙

0๘.3๐ - 09.0๐ น.
09.00 – 10.00 น.

11.00 – 12.00 น.

13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

4.5 การใช้สถิติที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมติฐานการ
วิจัย พร้อมตัวอย่างประกอบ
อุดมพร
วิทยากร: ดร.ธีรยุทธ
4.6 การวิจัยเชิงคุณภาพ
4.6.1 หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ
4.6.2 รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
4.6.3 การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
ชัยรัตนาวรรณ
วิทยากร: ผศ.ดร.ขนิษฐา
ภาคทฤษฎี หมวดที่ 4: การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4.6.4 เทคนิครวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
4.6.5 การตรวจสอบและวิ เ คราะห์ข้ อมูล เชิ ง คุ ณ ภาพพร้อ ม
ตัวอย่างประกอบ
สิทธิชัย
วิทยากร: ดร.ระเบียบ
ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนบททวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดงานวิจัย การ
สังเคราะห์วรรณกรรม (ต่อจากวันที่ 1)
วิทยากร: รศ.ดร.อรจรีย์
ณ ตะกั่วทุ่ง
ผศ.ดร.มนตรี
วิบูลย์รัตน์
อ.ณัฐสุภา
ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ
วิทยากร: ดร.ต้องลักษณ์
บุญธรรม
ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง
ผศ.ดร.มนตรี
วิบูลย์รัตน์
อุดมพร
ดร.ธีรยุทธ
Home Room (ทบทวนประเด็นสําคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สอง
และแนะนําตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
ภาคทฤษฎี หมวดที่ 4: การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ต่อ)
4.7 การวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม
4.7.1 การวิจัยพัฒนา พร้อมตัวอย่างประกอบ
เทพพิทักษ์
วิทยากร: ดร.ตติยา
4.7.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ
ยิ้มสรวจ
วิทยากร: ผศ.ศุภกิจ
ภาคทฤษฎี หมวดที่ 5: การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัด พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ
สุขสถิตย์
วิทยากร: ดร.เบญจมาศ
5.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ
กิตฺติโสภโณ, ดร.
วิทยากร: พระมหาเผื่อน
5.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยก่อนนําไปใช้จริง พร้อม
ตัวอย่างประกอบ
คุ้มทรัพย์
วิทยากร: ดร.กาญจน์
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1
1

1
1
1

วันที่สาม
15 ธ.ค. ๒๕๕๙
(ต่อ)

วันที่สี่
16 ธ.ค. ๒๕๕๙

วันที่ห้า
17 ธ.ค. ๒๕๕๙

15.00 – 17.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ
วิทยากร: ดร.ต้องลักษณ์
บุญธรรม
ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง
ผศ.ดร.มนตรี
วิบูลย์รัตน์
อุดมพร
ดร.ธีรยุทธ
17.00 – 19.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ
วิทยากร: ผศ.ดร.ขนิษฐา
ชัยรัตนาวรรณ
ดร.ระเบียบ
สิทธิชัย
ดร.ตติยา
เทพพิทักษ์
ยิ้มสรวจ
ผศ.ศุภกิจ
08.30 – 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นสําคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สาม
และเลือกประธานรุ่นของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
09.00 – 11.00 น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ 6: หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย กรณีตัวอย่างวิธีการ
เขียนข้อเสนอการวิจัย และจุดที่ควรแก้ไขที่พบความผิดพลาดบ่อย
6.1 ความสําคัญของการจัดทําข้อเสนอการวิจัย
6.2 องค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัย และคําอธิบายในการเขียนแต่
ละองค์ประกอบ
6.3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้น่าสนใจและมีจุดเน้นที่เห็น
ความเชื่อมโยงกับโจทย์การวิจัย
วิทยากร: ผศ.ดร.พร้อมภัค
บึงบัว
11.00 – 12.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย (ต่อ)
วิทยากร: ดร.เบญจมาศ
สุขสถิตย์
พระมหาเผื่อน
กิตฺติโสภโณ, ดร.
คุ้มทรัพย์
ดร.กาญจน์
13.00 – 14.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย (ต่อ)
วิทยากร: ดร.เบญจมาศ
สุขสถิตย์
พระมหาเผื่อน
กิตฺติโสภโณ, ดร.
คุ้มทรัพย์
ดร.กาญจน์
๑4.0๐ - ๑7.0๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม
วิทยากร: ผศ.ดร.พร้อมภัค
บึงบัว
ดร.อํานวย
เถาตระกูล
ดร.ต้องลักษณ์
บุญธรรม
ดร.เบญจมาศ
สุขสถิตย์
พระมหาเผื่อน
กิตฺติโสภโณ, ดร.
คุ้มทรัพย์
ดร.กาญจน์
๐๘.3๐ – ๐9.0๐ น. Home Room ( ทบทวนประเด็นสําคัญเนื้อหาในวันที่สี่ และแนะนําประเด็น
สําคัญในการรับเกียรติบัตร )
๐9.0๐ – 12.0๐ น. ภาคปฏิบัติ นําเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม (ต่อ)
วิทยากร: ผศ.ดร.พร้อมภัค
บึงบัว
ดร.อํานวย
เถาตระกูล
ดร.ต้องลักษณ์
บุญธรรม
ดร.เบญจมาศ
สุขสถิตย์
พระมหาเผื่อน
กิตฺติโสภโณ, ดร.
คุ้มทรัพย์
ดร.กาญจน์
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วันที่ห้า
17 ธ.ค. ๒๕๕๙

13.0๐ – ๑4.0๐ น. ภาคปฏิบัติ บูรณาการความรู้การสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม
วิทยากร: ดร.อํานวย
เถาตระกูล
นอ.อัชฌา
แย้มเกษร
โท้ประยูร
ดร.ญาณกร
๑4.00 – ๑6.0๐ น. พิธีปิด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร

หมายเหตุ
1. วิทยากรต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมวิทยากรแม่ไก่ของเล้าสมาคมนักวิจัย หรือมาจากเครือข่ายอื่น ๆ ทั้ง 12
เครือข่าย
2. รายชื่อวิทยากรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น
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