
ก ำหนดกำรฝึกอบรม 
ก ำหนดกำร โครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ รุ่นที่ ๖ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ร่วมกับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
ระหว่ำงวันที่ 7 – 11 พฤษภำคม 2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 

 
วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม ชั่วโมง 

วันที่ ๑ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตร  
๗ พ.ค. ๖๑ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภำคทฤษฎี ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view 

วิทยำกร : อำจำรย์วิไลลักษณ์ รำญสระน้อย 
๑ 

 ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบาย
การวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 
วิทยำกร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิจติพงษ์ ประชำชิต 

๒ 

 ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์
วรรณกรรม 
วิทยำกร : ดร.กัลยำณี ธรรมจำรีย์ 

๒ 

 ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือ
ก าหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัย ค าถามวิจัย 
วัตถุประสงค์ 
วิทยำกร :  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิจติพงษ์ ประชำชิต 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 
 ๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า 

 ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอมอร แสนภูวำ 
 ๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยฉัตร ทองแพง 
 ๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรธิดำ ประสำร 
 ๗. ดร.ฐิตำรีย์ ไตรสรณปัญญำ 
 ๘. ดร.วิชชุดำ วงศ์พำนิชย์  

๒ 

๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 
การสังเคราะห์วรรณกรรม 
วิทยำกร :  ๑. ดร.กัลยำณี ธรรมจำรีย์ 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 
 ๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า 

 ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอมอร แสนภูวำ 
 ๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยฉัตร ทองแพง 
 ๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรธิดำ ประสำร 
 ๗. ดร.ฐิตำรีย์ ไตรสรณปัญญำ 
 ๘. ดร.วิชชุดำ วงศ์พำนิชย์ 

๒ 



วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม ชั่วโมง 
วันที่ ๒ 

๘ พ.ค. ๖๑ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันแรก 

และแนะน าตัวผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่าย) 
วิทยำกร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สหัสำ พลนิล 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณ การก าหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยำกร : อำจำรย์ยงยุทธ เมธำวีวินิจ 

๓ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยำกร : ดร.เมธี วิสำพรม 

๓ 

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การ
ก าหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยำกร :  ๑. อำจำรย์ยงยุทธ เมธำวีวินิจ 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 
 ๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า 

 ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอมอร แสนภูวำ 
 ๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยฉัตร ทองแพง 
 ๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรธิดำ ประสำร 
 ๗. ดร.ฐิตำรีย์ ไตรสรณปัญญำ 
 ๘. ดร.วิชชุดำ วงศ์พำนิชย์ 

๒ 

วันที่ ๓ 
๙ พ.ค. ๖๑ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่
สอง แนะน าตัวผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่าย) 
วิทยำกร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สหัสำ พลนิล 

 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
วิทยำกร : ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 

๒ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ   
การก าหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยำกร :  ๑. อำจำรย์ยงยุทธ เมธำวีวินิจ 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 
 ๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า 

 ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอมอร แสนภูวำ 
 ๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยฉัตร ทองแพง 
 ๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรธิดำ ประสำร 
 ๗. ดร.ฐิตำรีย์ ไตรสรณปัญญำ 
 ๘. ดร.วิชชุดำ วงศ์พำนิชย์ 
 

๑ 

๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
วิทยำกร : อำจำรย์อัครเจตน์ สีหะวงษ์ 
 

๓ 



  
วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม ชั่วโมง 

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยำกร :  ๑. ดร.เมธี วิสำพรม 
 ๒. อำจำรย์อัครเจตน์ สีหะวงษ์ 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 
 ๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า 

 ๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอมอร แสนภูวำ 
 ๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยฉัตร ทองแพง 
 ๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรธิดำ ประสำร 
 ๘. ดร.ฐิตำรีย์ ไตรสรณปัญญำ 
 ๙. ดร.วิชชุดำ วงศ์พำนิชย์ 

๓ 

วันที่ ๔ 
๑๐ พ.ค. ๖๑ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่
สาม และเลือกประธานรุ่นของผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่าย) 
วิทยำกร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สหัสำ พลนิล 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภำคทฤษฎี หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัย
และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ 
วิทยำกร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประดิษฐ ศิลำบุตร 

๓ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
วิทยำกร :  ๑. ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 
 ๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า 

 ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอมอร แสนภูวำ 
 ๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยฉัตร ทองแพง 
 ๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรธิดำ ประสำร 
 ๗. ดร.ฐิตำรีย์ ไตรสรณปัญญำ 
 ๘. ดร.วิชชุดำ วงศ์พำนิชย์ 

๒ 

๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ และฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการน า
ผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 
วิทยำกร :  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประดิษฐ ศิลำบุตร 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 
 ๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า 

 ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอมอร แสนภูวำ 
 ๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยฉัตร ทองแพง 
 ๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรธิดำ ประสำร 
 ๗. ดร.ฐิตำรีย์ ไตรสรณปัญญำ 
 ๘. ดร.วิชชุดำ วงศ์พำนิชย์ 

๓ 



  
วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม ชั่วโมง 

วันที่ ๕ 
๑๑ พ.ค. ๖๑ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สี่ 
และแนะน าประเด็นส าคัญในการรับวุฒิบัตร) 
วิทยำกร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สหัสำ พลนิล 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และน าเสนอช่องทางการน า
ผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 
วิทยำกร :  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประดิษฐ ศิลำบุตร 
 ๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วำสนำ แก้วหล้ำ 

๓ 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ บูรณาการความรู้และน าเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการ
อบรม 
วิทยำกร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำสนำ แก้วหล้ำ 

๑ 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พิธีปิด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร ๑ 
 
หมำยเหตุ : ก าหนดการต่อไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 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. 
 
 


