กาหนดการฝึกอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ ๗
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ – ๑๐๓ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
วัน เดือน ปี

เวลา
หลักสูตรการฝึกอบรม
วันที่ ๑
07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน
18 มี.ค. 62 ๐๘.0๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด
ปฐมนิเทศหลักสูตร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาคทฤษฎี ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การกาหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบาย
การวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์
วรรณกรรม
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ 1 กาหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อ
กาหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกาหนดโจทย์วิจัย คาถามวิจัย
วัตถุประสงค์
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ 2 ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
การสังเคราะห์วรรณกรรม
วันที่ ๒
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันแรก
19 มี.ค. 62
และแนะนาตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกาหนด
ขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ การ
กาหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกาหนด
ขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกาหนดขนาด
ตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอภาคปฏิบัติ ๑ และภาคปฏิบัติ ๒
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วัน เดือน ปี

เวลา
หลักสูตรการฝึกอบรม
วันที่ ๓
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สอง
20 มี.ค. 62
แนะนาตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกาหนดขนาด
ตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกาหนดขนาด
ตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
วันที่ ๔
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สาม
21 มี.ค. 62
และเลือกประธานรุ่นของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D)
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ 4 ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนา
ผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์
วันที่ ๕
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สี่
22 มี.ค. 62
และแนะนาประเด็นสาคัญในการรับวุฒิบัตร)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ 5 นาเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนาเสนอช่องทางการนา
ผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ 6 บูรณาการความรู้และนาเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจาก
การอบรม
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พิธีปิด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร

ชั่วโมง

หมายเหตุ : กาหนดการต่อไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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.
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