รุ่นที่ ๔
กาหนดการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
วันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ใช้ งปม.ของ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
......................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร
๑ ภาคทฤษฎีประกอบด้วยเนื้อหา จานวน ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้
๑.๑ ปรัชญาและจรรยาบรรณการวิจัย
๑.๒ การกาหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย
ของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
๑.๓ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม
๑.๔ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๑) รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
๒) รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
๑.๕ การวัด การสร้างเครื่องมือ
๑.๖ หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย
๒ ภาคปฏิบัติประกอบด้วยเนื้อหา จานวน ๑๙ ชั่วโมง
๒.๑ กาหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อกาหนดปัญหาวิจัย
ในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกาหนดโจทย์วิจัย คาถามวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๒ ฝึกปฏิบัติเขียนทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม
๒.๓ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
๒.๓.๑ ฝึกปฏิบตั ิการออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ
๒.๓.๒ ฝึกปฏิบตั ิการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ
๒.๔ ฝึกปฎิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม
๒.๕ นาเสนอข้อเสนอการวิจัย
๒.๖ บูรณาการความรู้และนาเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม
๓ กิจกรรมเสริมหลักสูตร จานวน ๒ ชั่วโมง
รวมจานวนชั่วโมงตลอดหลักสูตรทั้งหมด ๔๐ ชั่วโมง
วัน เดือน ปี
วันแรก
๒๕เม.ย. ๒๕๕๙

๑ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๘ ชั่วโมง
(๔ ชั่วโมง)
(๔ ชั่วโมง)
๓ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๘ ชั่วโมง
(๔) ชั่วโมง
(๔) ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๑ ชั่วโมง

เวลา
หลักสูรการฝึกอบรม
จานวนชั่วโมง
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด และปฐมนิเทศ โดย อธิการบดี หรือ
ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัย
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาคทฤษฎี ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย
๑
วิทยากร :๑. ผศ.พตท.ดร.ดิฐภัทร บวรชัย
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การกาหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่
๒
สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบท
ของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
วิทยากร :๑. ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
๒. รศ.ดร.อนรักษ์ ปิติรักษ์สกุล

๒
วัน เดือน ปี
เวลา
หลักสูรการฝึกอบรม
จานวนชั่วโมง
๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี เทคนิคการทบทวนวรรณกรรม และกรอบ
๓
แนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม
วิทยากร : ๑. รศ.ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา
๒. ผศ.เกศรา สุพยนต์
๓. ดร.กิติพงษ์ ศิริโชติ
1๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกาหนดโจทย์และบูรณาการ
๒
ความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อกาหนดปัญหาวิจัย
ในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกาหนดโจทย์วิจัยคาถาม
วิจัย วัตถุประสงค์
วิทยากร : ๑. ผศ.พตท.ดร.ดิฐภัทร บวรชัย
๒. ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
๓. รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา.
๔. ผศ.เกศรา สุพยนต์
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนบททวนวรรณกรรม และ
๑
กรอบแนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม
วิทยากร : ๑. ผศ.พตท.ดร.ดิฐภัทร บวรชัย
๒. ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
๓. รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา.
๔. ผศ.เกศรา สุพยนต์
วันที่สอง
๐๘.3๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการ
๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙
วิจัยที่อบรมในวันแรกและแนะนาตัวผู้เข้ารับการอบรม
เพื่อสร้างเครือข่าย)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิง
๓
ปริมาณ รูปแบบ ตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล (๔
ชั่วโมง)
วิทยากร : ๑. ผศ.พร้อมภัค บึงบัว
๒. ผศ.ดร.วริพัส อารีกุล
๓. รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
๔. ผศ.สุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ
๑๓.๐๐- ๑๔.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิง
๑
ปริมาณ รูปแบบ ตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล (๔
ชั่วโมง) (ต่อ)
วิทยากร : ๑. ผศ.พร้อมภัค บึงบัว
๒. ผศ.ดร.วริพัส อารีกุล
๓. รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
๔. ผศ.สุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ

๓
วัน เดือน ปี
วันที่สอง
๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙

วันที่สาม
๒๗ เม.ย.๒๕๕๙

เวลา
หลักสูรการฝึกอบรม
จานวนชั่วโมง
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย
๒
เชิงคุณภาพ
วิทยากร : ๑. ผศ.ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง
๒. ผศ.พตอ.ดร.มีชัย สีเจริญ
๓. ผศ.ดร.วริพัส อารีกุล
๔. ดร.อัญชนา สุขสมจิตร
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฎิบัติการออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ
๒
วิทยากร : ๑. ผศ.พร้อมภัค บึงบัว
๒. ผศ.ดร.วริพัส อารีกุล
๓. รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
๔. ผศ.สุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติทบทวนวรรณกรรมและกรอบ
๑
แนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม
วิทยากร : ๑. ผศ.พตท.ดร.ดิฐภัทร บวรชัย
๒. ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
๓. รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา.
๔. ผศ.เกศรา สุพยนต์
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการ
วิจัยที่อบรมในวันที่สองและแนะนาตัวผู้เข้ารับการ
อบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย
๒
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ข้อมูล (๔ ชั่วโมง)
วิทยากร : ๑. ผศ.ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง
๒. ผศ.พตอ.ดร.มีชัย สีเจริญ
๓. ดร.ญาณกร โท้ประยูร
๔. ดร.อัญชนา สุขสมจิตร
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ
๑
วิทยากร : ๑. ผศ.ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง
๒. ผศ.พตอ.ดร.มีชัย สีเจริญ
๓. ดร.ญาณกร โท้ประยูร
๔. ดร.อัญชนา สุขสมจิตร
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การวัดและการสร้างเครื่องมือวัด
๓
วิทยากร : ๑. ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์
๒. ดร.ถาวร ทิศทองคา
๓. ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์

๔
วัน เดือน ปี
๒๗ เม.ย.๒๕๕๙

วันที่สี่
๒๘ เม.ย.๒๕๕๙

เวลา
๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.

หลักสูรการฝึกอบรม
จานวนชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
๓
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (ต่อ)
วิทยากร : ๑. ผศ.ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง
๒. ผศ.พตอ.ดร.มีชัย สีเจริญ
๓. ดร.ญาณกร โท้ประยูร
๔. ดร.อัญชนา สุขสมจิตร
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการ
วิจัยที่อบรมในวันที่สามและเลือกประธานรุ่นของผู้เข้า
รับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย) )
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย
๒
วิทยากร : ๑. ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
๑
รูปแบบการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (สร้างและประเมิน
เครื่องมือ)
วิทยากร : ๑. ผศ.พร้อมภัค บึงบัว
๒. ผศ.ดร.วริพัส อารีกุล
๓. รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
๔. ผศ.สุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบ
๑
การวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (สร้างและประเมินเครื่องมือ)
(ต่อ)
วิทยากร : ๑. ผศ.พร้อมภัค บึงบัว
๒. ผศ.ดร.วริพัส อารีกุล
๓. รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
๔. ผศ.สุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ
๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอการวิจัย
๓
วิทยากร : ๑. ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ
๒. ผศ.พตท.ดร.ดิฐภัทร บวรชัย
๓. ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
๔. ผศ.เกศรา สุพยนต์

๕
วัน เดือน ปี
เวลา
หลักสูรการฝึกอบรม
จานวนชั่วโมง
วันที่ห้า
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room ( ทบทวนประเด็นสาคัญเนื้อหาในวันที่
๒๙ เม.ย.๒๕๕๙
สีและแนะนาประเด็นสาคัญในการรับเกียรติบัตร )
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ นาข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม
๓
วิทยากร : ๑. ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ
๒. ผศ.พตท.ดร.ดิฐภัทร บวรชัย
๓. ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
๔. ผศ.เกศรา สุพยนต์
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ บูรณาการความรู้การสร้างเครือข่ายวิจัย
๑
จากการอบรม
วิทยากร : ๑. รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
๒. รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีปิด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร
๒

