กำหนดกำรฝึกอบรม
โครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.) ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์;
คณะครุศำสตร์ และ สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
ระหว่ำงวันที่ 29 พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน 2560
ณ ห้องประชุมคณะวิทยำกำรจัดกำร ชั้น 1
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัน เดือน ปี

วันที่ 1
(29 พ.ค.60)

เวลำ
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 18.00 น.

หลักสูตรกำรฝึกอบรม
พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตร
ภำคทฤษฎี ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
ภำคทฤษฎี การกาหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบาย
การวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
ภำคทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์
วรรณกรรม
ภำคปฏิบัติ กาหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อกาหนด

ชั่วโมง

1
2
3
2

ปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกาหนดโจทย์วิจัย คาถามวิจัย วัตถุประสงค์

18.00 – 19.00 น.
วันที่ 2
(30 พ.ค.60)

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 - 17.00น.

วันที่ 3
(31 พ.ค. 60)

17.00 – 19.00 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
13.00 –14.00 น.
14.00 –17.00 น.

ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การ
สังเคราะห์วรรณกรรม
Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันแรก
และแนะนาตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (แบบไม่
ทดลอง แบบทดลอง แบบกึ่งทดลอง)
ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และ PAR
(การกาหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล)
ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การ
สังเคราะห์วรรณกรรม (ต่อจากวันที่ 1)
ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่
สอง แนะนาตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงนวัตกรรม (R&D,
D&D, AR, R2R)
ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และ PAR
ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และ PAR(ต่อ)
ภำคทฤษฎี การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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วัน เดือน ปี

วันที่ 4
(1 มิ.ย. 60)

เวลำ
17.00 – 19.00 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 16.00น.

วันที่ 5
(2 มิ.ย. 60)

16.00 – 19.00 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 – 16.00 น.

หลักสูตรกำรฝึกอบรม
(แบบไม่ทดลอง แบบทดลอง แบบกึ่งทดลอง)
ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงนวัตกรรม
Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่
สาม และเลือกประธานรุ่นของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
ภำคทฤษฎี หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย
ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการ ออกแบบการวิจัย
ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการ ออกแบบการวิจัย
ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการ ออกแบบการวิจัย (สร้างและประเมินคุณภาพ
เครื่องมือ)
ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม
Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สี่
และแนะนาประเด็นสาคัญในการรับวุฒิบัตร)
ภำคปฏิบัติ นาเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม
ภำคปฏิบัติ บูรณาการความรู้และการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม
พิธีปิด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร

หมายเหตุ : กาหนดการต่อไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
1. Home room ทบทวนก่อนเรียน ทุกวันเวลา 8.30 - 09.00 น. และ 12.45 - 13.00 น.
2. พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 10.30 - 10.45 น. และระหว่างเวลา 14.30 - 14. 45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 - 12.45 น.
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