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ก าหนดการ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 

ณ โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 
 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน แนะน ำหลักสูตร 

08.30-09.00 น. พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตร 
กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน 
โดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  
      รักษำรำชกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรมและบริกำรวิชำกำร 
กล่าวเปดิ  
โดย ดร.จินตนำภำ โสภณ  
      ผู้ทรงคุณวุฒิส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ  
ผู้ด าเนินรายการ  
โดย ผศ.ดร.เมรีรัตน์  มั่นวงศ์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
ปฐมนิเทศ โครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 
โดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  
      รักษำรำชกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรมและบริกำรวิชำกำร 

09.00-10.00 น. ภาคทฤษฎี ปรัชญำกำรวิจัย และจรรยำบรรณกำรวิจัย และ over view 
โดย ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

10.00-12.00 น. ภาคทฤษฎี กำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัยแบบบูรณำกำรที่สอดคล้องกับนโยบำย 
   กำรวิจัยของประเทศ ตำมบริบทของชุมชน และงำนตำมภำรกิจหลัก 

โดย รศ.ตรีเนตร สำระพงษ์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
12.00-12.45 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
12.45-13.00 น. Home Room (แนะน ำตัวผู้เข้ำอบรมเพ่ือสร้ำงเครือข่ำย) 

โดย ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
      ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี        

13.00-15.00 น. ภาคทฤษฎี กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด กำรสังเครำะห์ 
   วรรณกรรม 

โดย  ผศ.ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส  มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ  
15.00-17.00 น. ภาคปฏิบัติ ก ำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกในกลุ่ม 

เพ่ือก ำหนดปัญหำวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปกำรก ำหนดโจทย์วิจัย  
ค ำถำมวิจัย วัตถุประสงค์ 
โดย  คณะวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 

17.00-19.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนกำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดกำร 
   สังเครำะห์วรรณกรรม 
   โดย  คณะวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
19.00-20.00 น.  กำรประชุมกระบวนกำรทบทวนหลังปฏิบัติงำน และร่วมรับประทำนอำหำรเย็น 
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วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 
 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำที่อบรมวันที่ 7 พ.ค. 62) 
โดย ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

                 ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
09.00-12.00 น. ภาคทฤษฎี กำรออกแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงและ 
   กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

โดย  ผศ.ดร.กิตติยำ วงษ์ขันธ์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
12.00-12.45 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
12.45-13.00 น. Home Room (กิจกรรมผ่อนคลำยและสร้ำงสัมพันธภำพผู้เข้ำอบรม) 

    โดย ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
                           ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

13.00-15.00 น. ภาคทฤษฎี กำรออกแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและ 
   กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

โดย  ดร.จันทรำ ธนะวัฒนำวงศ์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
15.00-16.00 น. ภาคปฏิบัติ น ำเสนอแบบปฏิบัติกำรที่ 1 และ 2 
16.00-19.00 น. ภาคปฏิบัติ กำรออกแบบกำรวิจัย 
   โดย คณะวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
19.00-20.00 น.  กำรประชุมกระบวนกำรทบทวนหลังปฏิบัติงำน และร่วมรับประทำนอำหำรเย็น 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 
 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำที่อบรมวันที่ 8 พ.ค. 62) 
    โดย ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

      ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี        
09.00-12.00 น. ภาคทฤษฎี  กำรออกแบบกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) และกำรวิจัยเชิง 
   ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 

โดย  ผศ.ดร.อินทิรำ ซำฮีร์  นักวิชำกำรอิสระ 
12.00-12.45 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
12.45-13.00 น. Home Room (เลือกประธำนและคณะกรรมกำรรุ่นของผู้อบรมเพ่ือสร้ำง 

เครือข่ำย) 
    โดย ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
               ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

13.00-16.00 น. ภาคทฤษฎี กำรวัด กำรสร้ำงเครื่องมือ และกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
โดย   ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  " 

16.00-19.00 น. ภาคปฏิบัติ กำรออกแบบกำรวิจัย 
   โดย  คณะวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
19.00-20.00 น.  กำรประชุมกระบวนกำรทบทวนหลังปฏิบัติงำน และร่วมรับประทำนอำหำรเย็น 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำที่อบรมวันที่ 9 พ.ค. 62) 
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    โดย ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
               ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

09.00-12.00 น. ภาคทฤษฎี หลักกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย และหลักกำรประยุกต์งำนวิจัยและ 
    นวัตกรรมไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 

โดย  รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ  มหำวิทยำลัยศรีครินทรวิโรฒ 
12.00-12.45 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
12.45-13.00 น. Home Room (ส่งเสริมสุขภำพกำย จิตใจ และอำรมณ์) 

    โดย ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
               ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

13.00-15.00 น. ภาคปฏิบัติ กำรออกแบบกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) และกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร 
   แบบมีส่วนร่วม 
   โดย  คณะวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
15.00-18.00 น. ภาคปฏิบัติ กำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และกำรขยำยผลกำรน ำผลงำนวิจัย 
   ต่อยอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
   โดย  คณะวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
18.00-20.00 น. กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยจำกโครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” 

(ลูกไก่) รุ่นที่ 7 และรับรับประทำนอำหำรเย็น  
 

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 
 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำที่อบรมวันที่ 10 พ.ค. 62) 
    โดย ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
                ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

09.00-12.00 น. ภาคปฏิบัติ น ำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และน ำเสนอช่องทำงกำรน ำ
ผลงำนวิจัยต่อยอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 

 โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจำก วช. และคณะวิทยำกร   
12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00-14.00 น. ภาคปฏิบัติ บูรณำกำรควำมรู้และน ำเสนอกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยจำกกำรอบรม 
   โดย  คณะวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
14.00-15.00 น. พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร 
   โดย ดร.จินตนำภำ โสภณ  

     ผู้ทรงคุณวุฒิส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ   
 15.00-18.00 น.  กำรประชุมกระบวนกำรทบทวนหลังปฏิบัติงำน และร่วมรับประทำนอำหำรเย็น 
หมายเหตุ : ก ำหนดกำรต่อไปนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  
              1. Home room ทบทวนก่อนเรียน ทุกวันเวลำ 08.30-09.00 น. และ 12.45-13.00 น.  
              2. พักรับประทำนอำหำรว่ำง ระหว่ำงเวลำ 10.30-10.45 น. 14.30-14.45 น. และระหว่ำงเวลำ  

       17.35-17.45 น.  
              3. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ระหว่ำงเวลำ 12.00-12.45 น.  
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วิทยากรประจ ากลุ่ม  
 1. ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี        
 2. รศ.ตรีเนตร สำระพงษ์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
 3. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส  มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ  
 4. ผศ.ดร.กิตติยำ วงษ์ขันธ์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 5. ดร.จันทรำ ธนะวัฒนำวงศ์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 6. ผศ.ดร.อินทิรำ ซำฮีร์  นักวิชำกำรอิสระ 
 7. ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
 8. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ  มหำวิทยำลัยศรีครินทรวิโรฒ 
 9. ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
 10. ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
 11. ผศ.ณัชพล สำมำรถ  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
 12. ผศ.ดร.บรรทม สุระพร  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
 13. อำจำรย์ณิชำ ว่องไว  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 14. อำจำรย์วิภำพรรณ ตระกูลสันติรัตน์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
  
 
 
 


