
ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรม "สร้ำงนักวจิัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำติ ร่วมกับ  มหำวทิยำลัยอุบลรำชธำนี  รุ่นที่ 3

วนัที่ 30 พฤศจิกำยน  - 4 ธันวำคม 2558  ณ  อำคำรเทพรัตนสิริปภำ  มหำวทิยำลัยอุบลรำชธำนี  

วนัจันทร์ที่ 30 พฤศจิกำยน  2558  

เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตร

09.00 - 10.00 น. ภำคทฤษฎี : ปรัชญาการวิจยั และจรรยาบรรณการวิจยั
วิทยากร : ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

10.00 - 12.00 น. ภำคทฤษฎี : การก าหนดโจทยก์ารวิจยัแบบบูรณาการที่สอดคล้องกบันโยบายการวิจยัของประเทศ 
ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกจิหลัก
วิทยากร :   ผศ.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร   มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี
              ผศ.(พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว  สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่จังหวัดอบุลราชธานี

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น. ภำคทฤษฎี : การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม
วิทยากร :  ผศ.ดร.ศักด์ิชาย สิกขา   มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

16.00 - 18.00 น. ภำคปฏิบัติ : ก าหนดโจทยแ์ละบูรณาการความคิดร่วมกบัสมาชิกในกลุ่ม เพื่อก าหนดปัญหาวิจยัในแต่ละ
พื้นที่ และสรุปการก าหนดโจทยว์ิจยัค าถามวิจยั วัตถปุระสงค์
วิทยากร :  ผศ.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร   มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี
             ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
             ผศ.ดร.ศักด์ิชาย สิกขา   มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
             ผศ.ดร.ประทับใจ  สิกขา  มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
             อาจารย์นวพร  ศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี
            อาจารย์ณิชา  ว่องไว  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

18.00 - 20.00 น. ภำคปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติเขยีนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม
วิทยากร : ผศ.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร   มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี
            ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
            ผศ.ดร.ศักด์ิชาย สิกขา   มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
            ผศ.ดร.ประทับใจ  สิกขา  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
           อาจารย์นวพร  ศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี 
           อาจารย์ณิชา  ว่องไว  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี
           อาจารย์ปาริชาต   รัตนราช  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี



วนัอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558   

เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนือ้หำกำรวิจัยที่อบรมในวันแรก และแนะน ำตัวผู้เข้ำรับกำรอบรม
เพื่อสร้ำงเครือข่ำย)
วิทยากร : ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

09.00 - 11.00 น. ภาคทฤษฎี : กำรออกแบบกำรวิจยัเชิงปริมำณ 
วิทยากร. :  ผศ.ดร.ฟุ้งศรี ภกัดีสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

11.00 - 12.00 น. ภาคทฤษฎี : กำรสุ่มตัวอยำ่งกำรวิจยัเชิงปริมำณ และกำรวิเครำะห์ขอ้มูล
วิทยากร. : ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 - 14.00 น. ภาคทฤษฎี : กำรสุ่มตัวอยำ่งกำรวิจยัเชิงปริมำณและกำรวิเครำะห์ขอ้มูล (ต่อ)

วิทยากร. : ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14.00 - 16.00 น. ภาคทฤษฎี : กำรออกแบบกำรวิจยัเชิงคุณภำพ 
วิทยากร : ผศ.ดร.กริิยา สังข์ทองวิเศษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน่

16.00 - 19.00 น. ภาคปฏิบัติ : กำรออกแบบกำรวิจยั
วิทยากร. :  ผศ.ดร.ฟุ้งศรี ภกัดีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร
               ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
               ผศ.ดร.กริิยา สังข์ทองวิเศษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน่
               อ.ดร.สิริศักด์ิ อาจวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ
               อาจารย์นวพร  ศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี
               อาจารย์ณิชา  ว่องไว  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี
               อาจารย์ปาริชาต   รัตนราช  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี
               ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
              ผศ.ดร.ศักด์ิชาย สิกขา   มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
              ผศ.ดร.ประทับใจ  สิกขา  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี



วนัพุธที่ 2 ธันวาคม 2558   

เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนือ้หำกำรวิจยัที่อบรมในวันที่สอง แนะน ำตัวผู้เขำ้รับกำร
อบรมเพื่อสร้ำงเครือขำ่ย)
วิทยากร : ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

09.00 - 11.00 น. ภาคทฤษฎี : กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพ
วิทยากร. : อ.ดร.สิริศักด์ิ อาจวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ

11.00 - 12.00 น. ภาคปฏิบัติ : กำรออกแบบกำรวิจยั
วิทยากร. :  ผศ.ดร.ฟุ้งศรี ภกัดีสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร
               ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
               ผศ.ดร.กริิยา สังข์ทองวิเศษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน่
               อ.ดร.สิริศักด์ิ อาจวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมู ิ
              ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
              อาจารย์นวพร  ศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี
              อาจารย์ณิชา  ว่องไว  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 - 15.00 น. ภาคทฤษฎี : กำรวัด กำรสร้ำงเคร่ืองมือเชิงปริมำณ
วิทยากร. : ผศ.ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี

15.00 - 18.00 น. ภาคปฏิบัติ : กำรออกแบบกำรวิจยั
วิทยากร. : ผศ.ดร.ฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
             ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
             ผศ.ดร.กริิยา สังขท์องวิเศษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน่
             อ.ดร.สิริศักด์ิ อาจวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
             อาจารยน์วพร  ศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
             อาจารยณิ์ชา  ว่องไว  มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
             ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี



วนัพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558   

เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนือ้หำกำรวิจยัที่อบรมในวันที่สำม และเลือกประธำนรุ่นของผู้
เขำ้รับกำรอบรมเพื่อสร้ำงเครือขำ่ย)
วิทยากร : ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

09.00 - 10.00 น. ภาคทฤษฎี : เคร่ืองมือ/วิธีกำรเกบ็ขอ้มูลงำนวิจยัเชิงคุณภำพ (กำรวัด กำรสร้ำงเคร่ืองมือ)
วิทยากร : ผศ.(พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่จังหวัดอบุลราชธานี

10.00 - 12.00 น. ภาคทฤษฎี : หลักกำรเขยีนขอ้เสนอกำรวิจยั
วิทยากร :  ผศ.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร   มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 - 15.00 น. ภาคปฏิบัติ : กำรออกแบบกำรวิจยั
วิทยากร : ผศ.(พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่จังหวัดอบุลราชธานี
            ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
            ผศ.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร   มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี
            อาจารย์นวพร  ศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี
            อาจารย์ณิชา  ว่องไว  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี
            ผศ.ดร.ศักด์ิชาย สิกขา   มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
           ผศ.ดร.ประทับใจ สิกขา   มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

15.00 - 18.00 น. ภำคปฏิบัติ : กำรเขยีนขอ้เสนอกำรวิจยักลุ่ม
วิทยากร : ผศ.(พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว  สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่จังหวัดอบุลราชธานี
            ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
            ผศ.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร   มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี
            อาจารย์นวพร  ศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี
            อาจารย์ณิชา  ว่องไว  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี
           ผศ.ดร.ศักด์ิชาย สิกขา   มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
           ผศ.ดร.ประทับใจ สิกขา   มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี



วนัศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558   

เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนือ้หำกำรวิจยัที่อบรมในวันที่ส่ี และแนะน ำประเด็นส ำคัญใน
กำรรับเกยีรติบัตร)
วิทยากร : ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

09.00 - 12.00 น. ภาคปฏิบัติ : น ำเสนอขอ้เสนอกำรวิจยักลุ่ม
ผู้วิพำกษ ์: ผศ.(พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว  สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่จังหวัดอบุลราชธานี
              ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
              อาจารย์นวพร  ศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี
              อาจารย์ณิชา  ว่องไว  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 - 14.00 น. ภาคปฏิบัติ : บูรณำกำรควำมรู้และกำรสร้ำงเครือขำ่ยวิจยัจำกกำรอบรม
วิทยากร :  ผศ.(พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว  สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่จังหวัดอบุลราชธานี
              ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
              อาจารย์นวพร  ศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี
              อาจารย์ณิชา  ว่องไว  มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี

14.00 - 16.00 น. พิธีปิด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวา่งและเครื่องดืม่ เวลา 10.30 , 14.30 และ 17.00น. ทุกวนั 




