
 

 

กําหนดการฝกอบรม 

กําหนดการ โครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก)  
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันท่ี 19 – 23 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 20 หมู 2 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

วัน เดือน ป เวลา หลักสูตรการฝกอบรม ช่ัวโมง 
19 พ.ค 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๐๘.๐๐ – 09.๐๐ น. พิธีเปดและปฐมนิเทศหลักสูตร  
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาคทฤษฎ ีปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view ๑ 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎ ีการกําหนดโจทยการวิจัยแบบบูรณาการท่ีสอดคลองกับ

นโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจ
หลัก 

๒ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาคทฤษฎ ีการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห
วรรณกรรม 

๒ 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัต ิกําหนดโจทยและบูรณาการความคิดรวมกับสมาชิกในกลุม เพ่ือ
กําหนดปญหาวิจัยในแตละพ้ืนท่ี และสรุปการกําหนดโจทยวิจัย คําถามวิจัย 
วัตถุประสงค 

๒ 

๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัต ิฝกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 
การสังเคราะหวรรณกรรม 

๒ 

20 พ.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสําคัญของเนื้อหาการวิจัยท่ีอบรมในวัน

แรก และแนะนําตัวผูเขารับการอบรมเพ่ือสรางเครือขาย) 
 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎ ีการออกแบบการวิจัย รปูแบบการวิจยัเชิงปริมาณ ๓ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาคทฤษฎ ีการออกแบบการวิจัย รปูแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ๑ 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎ ีการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ๒ 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัต ิฝกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยทบทวนวรรณกรรมและกรอบ
แนวคิด (นําเสนอภาคปฏิบัติ วันท่ี ๑) 

๑ 

๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัต ิฝกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ๒ 
21 พ.ค. 62 

 
 
 
 
 

  

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสําคัญของเนื้อหาการวิจัยท่ีอบรมในวันท่ี

สอง แนะนําตัวผูเขารับการอบรมเพ่ือสรางเครือขาย) 
 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาคทฤษฎ ีการออกแบบการวิจัย รปูแบบการวิจยัเชิงนวัตกรรม ๒ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัต ิฝกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ๑ 
๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎ ีการวัด การสรางเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ๓ 
๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัต ิฝกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ๓ 

 

 



  

 

 

วัน เดือน ป เวลา หลักสูตรกาฝกอบรม ช่ัวโมง 
22 พ.ค. 62 

 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสําคัญของเนื้อหาการวิจัยท่ีอบรมในวันท่ี 

๓ และเลือกประธานรุนของผูเขารับการอบรมเพ่ือสรางเครือขาย) 
 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หลักการเขียนขอเสนอการวิจัย และหลักการประยุกตงานวิจัย
และนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน 

๓ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย ๒ 
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝกปฏิบัติเขียนขอเสนอการวิจัยกลุม และการขยายผลการนํา

ผลงานวิจัยตอยอดไปสูการใชประโยชน  

๓ 

23 พ.ค. 62  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสําคัญของเนื้อหาการวิจัยท่ีอบรมในวันท่ีสี่ 
และแนะนําประเด็นสําคัญในการรับวุฒิบัตร) 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัต ินําเสนอขอเสนอการวิจัยกลุม และนําเสนอชองทางการนํา
ผลงานวิจัยตอยอดไปสูการใชประโยชน 

๓ 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ภาคปฏิบัต ิบูรณาการความรูและนําเสนอการสรางเครือขายวิจัยจากการ
อบรม 

๑ 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีปด และมอบวุฒิบัตร ๑ 
 
หมายเหตุ : กําหนดการตอไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 ๑. Home room ทบทวนกอนเรียน ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. และ ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. 
 ๒. พักรับประทานอาหารวาง ระหวางเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และระหวางเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  
 ๓. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหวางเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. 
 


