
ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรม "สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำต ิร่วมกับ  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  รุ่นที ่4

วันที ่23 - 27 พฤษภำคม  2559  ณ  อำคำรเทพรัตนสิริปภำ  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

วันจันทร์ที ่ 23  พฤษภำคม  2559

เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตร
วิทยากร : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

09.00 – 10.00 น. ภำคทฤษฎี : ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
วิทยากร : ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

10.00 – 12.00 น. ภำคทฤษฎ ี: การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการทีส่อดคล้องกับนโยบายการวิจัย
ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
วิทยากร : ว่าที ่ร.ต.ดร.เด่นดวงดี  ศรีสุระ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
              นางสาวพรรณี เสมอภาค  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

13.00 – 16.00 น. ภำคทฤษฎี : การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม
วิทยากร : ผศ.ดร.กชกร  เจตินัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
             ดร.กุญชญา  ลอยหา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
             อ.กันย์สินี  จาฏุพจน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

16.00 – 18.00 น. ภำคปฏิบัต ิ: ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพือ่ก าหนด
ปัญหาวิจัยในแต่ละพืน้ที ่และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัยค าถามวิจัย วัตถุประสงค์
วิทยากร :  ว่าที ่ร.ต.ดร.เด่นดวงดี  ศรีสุระ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
              นางสาวพรรณี เสมอภาค  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันอังคำรที ่ 24  พฤษภำคม  2559
08.30 – 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยทีอ่บรมในวันแรก และ

แนะน าตัวผู้เข้ารับการอบรมเพือ่สร้างเครือข่าย)
วิทยำกร : ว่าที ่ร.ต. ดร.เด่นดวงดี  ศรีสุระ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

09.00 – 12.00 น. ภำคทฤษฎ ี: รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยากร : ดร.กุญชญา  ลอยหา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

13.00 – 14.00 น. ภำคทฤษฎ ี: รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยากร :  ผศ.สุรินทร์ หลวงนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



14.00 - 16.00 น. ภำคปฏิบัต ิ: เขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม
วิทยากร : ผศ.ดร.กชกร  เจตินัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
             ดร.กุญชญา  ลอยหา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
             อ.กันย์สินี  จาฏุพจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

16.00 – 18.00 น. ภำคปฏิบัต ิ: การออกแบบการวิจัย
วิทยากร : อ.กุญชญา  ลอยหา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
             ผศ.สุรินทร์ หลวงนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันพุธที ่ 25  พฤษภำคม  2559

08.30 – 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยทีอ่บรมในวันทีส่อง แนะน า
ตัวผู้เข้ารับการอบรมเพือ่สร้างเครือข่าย)
วิทยากร :  อ.เรวัต สิงห์เรือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

09.00 – 11.00 น. ภำคทฤษฎ ี: รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  
วิทยากร : ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
             อ.เรวัต สิงห์เรือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11.00 – 12.00 น. ภำคทฤษฎี : รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยากร : นางสาวดวงมณี นารีนุช  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพือ่ท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี
             นางชุติมา  จันทรมณี  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพือ่ท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี

13.00 – 14.00 น. ภำคทฤษฎี  : กรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยากร : นางสาวดวงมณี นารีนุช  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพือ่ท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี
             นางชุติมา  จันทรมณี  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพือ่ท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี

14.00– 18.00 น. ภำคปฏิบัต ิ: การออกแบบการวิจัย
วิทยากร : ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
             นางสาวดวงมณี นารีนุช  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพือ่ท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี
            นายทัพไท  ชุ่มนาเสียว  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพือ่ท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี
            นางชุติมา  จันทรมณี  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพือ่ท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี

วันพฤหัสบดทีี ่ 26  พฤษภำคม  2559
08.30 – 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยทีอ่บรมในวันทีส่าม และเลือก

ประธานรุ่นของผู้เข้ารับการอบรมเพือ่สร้างเครือข่าย)
วิทยากร :  ผศ.ดร.คมกริช การินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



09.00 – 12.00 น. ภำคทฤษฎ ี : การวัด การสร้างเคร่ืองมือ
วิทยากร : ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
            นายทัพไท  ชุ่มนาเสียว  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพือ่ท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี

13.00 – 15.00 น. ภำคทฤษฎี : หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย
วิทยากร : ผศ.ดร.คมกริช การินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
             อ.กันย์สินี  จาฏุพจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

15.00 – 18.00 น. ภำคปฏิบัต ิ: เขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่มและเตรียมน าเสนอ
วิทยากร : ผศ.ดร.กชกร  เจตินัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
             อ.กันย์สินี  จาฏุพจน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

18.00– 20.00 น. ภำคปฏิบัต ิ: การออกแบบการวิจัย
วิทยากร : ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
             นางสาวดวงมณี นารีนุช  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพือ่ท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี
            นายทัพไท  ชุ่มนาเสียว  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพือ่ท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี
           นางชุติมา  จันทรมณี  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพือ่ท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี

วันศุกร์ที ่ 27  พฤษภำคม  2559

08.30 – 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยทีอ่บรมในวันทีส่ี่ และแนะน า
ประเด็นส าคัญในการรับเกียรติบัตร)
วิทยากร : ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

09.00 – 12.00 น. ภำคปฏิบัต ิ: น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม
วิทยากร : ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

13.00 – 14.00 น. ภำคปฏิบัต ิ: บูรณาการความรู้และการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม
วิทยากร : ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14.00 – 15.00 น. พิธีปิด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร

หมำยเหต ุ: พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมเวลา 10.30 , 14.30 และ 17.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น.


