
 

ก ำหนดกำรฝึกอบรม 

โครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)  
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 2 

วันที่  20 – 24  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  รูปแบบ Online ผ่านระบบ webex 
วัน เดือน ปี เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม ชั่วโมง 
20 มิ.ย. 65 ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. แนะน าหลักสูตร (ด ำเนินกำร โดย หน่วยงำนผู้จัด)  

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด กล่ำวรำยงำน โดย คณบดี(อ.ดร.พินิจ ดวงจินดำ)                                   
          ประธำนในพิธี โดย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ 
(นำยสมปรำรถนำ สุขทวี)  
พิธีกร โดย ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์ 
ละลายพฤติกรรม 
ชี้แจงหลักสูตร แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร 
โดย นำงธรรญชนก  ขนอม 

 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาคทฤษฎี ปรัชญำกำรวิจัย จรรยำบรรณนักวิจัย และจริยธรรมกำร
วิจัย 
วิทยากร โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อนิวัช  แก้วจ ำนงค์ 

๑ 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การก าหนดโจทย์การวิจัย 
วิทยำกร โดย ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค 

๒ 

๑2.30 – ๑๓.๐๐ น. ละลายพฤติกรรม และแนะน าตัว .๓๐ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาคทฤษฎี กำรทบทวนวรรณกรรม กำรสังเครำะห์วรรณกรรม 
กรอบแนวคิด ตัวแปร ระดับมำตรวัด และสมมติฐำนกำรวิจัย 
วิทยากร โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำคย์ ดุลสัมพันธ์ 

๒ 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ก ำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกใน
กลุ่ม เพื่อก ำหนดปัญหำวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปกำรก ำหนดโจทย์
วิจัย ค ำถำมวิจัย วัตถุประสงค์ 
***แบ่งกลุ่มโดยมีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม และมีผู้ช่วยวิทยำกรประจ ำ
กลุ่มทุกกลุ่ม 

๒ 

๑๗.3๐ – ๑๙.30 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนกำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
กำรสังเครำะห์วรรณกรรม 
***แบ่งกลุ่มโดยมีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม และมีผู้ช่วยวิทยำกรประจ ำ
กลุ่มทุกกลุ่ม 

๒ 

19.00-20.00 น. ประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน 
 
 
 

 



๒ 

 

วัน เดือน ปี เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม ชั่วโมง 
21 มิ.ย. 65 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ละลายพฤติกรรม และเตรียมความพร้อม 

Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมใน
วันแรก และแนะน ำตัวผู้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือสร้ำงเครือข่ำย)  
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อนิวัช  แก้วจ ำนงค์    
      ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
      รองศำสตรำจำรย์ ดร.สภุำคย์ ดุลสัมพันธ์ 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี กำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำร
ก ำหนดขนำดตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิทยากร โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ 

๓ 

๑2.30 – ๑๓.๐๐ น. ละลายพฤติกรรม และแนะน าตัว .๓๐ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี กำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำร
ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย และกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิทยากร โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชุติมันต์  สะสอง 

3 

๑6.00 – ๑6.30 น. ละลายพฤติกรรม และแนะน าตัว .๓๐ 

๑๖.3๐ – ๑๙.30 น. ภาคปฏิบัติ กำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพและ
เชิงปริมำณ 
***แบ่งกลุ่มโดยมีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม และมีผู้ช่วยวิทยำกรประจ ำ
กลุ่มทุกกลุ่ม 

3 

19.00-20.00 น. ประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน  

22 มิ.ย. 65 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ละลายพฤติกรรม และเตรียมความพร้อม 
Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมใน
วันที่สอง แนะน ำตัวผู้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือสร้ำงเครือข่ำย) 
โดย  รองศำสตรำจำรย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ 
       ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชุติมันต์  สะสอง        

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี กำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยและพัฒนำ 
(R&D) และกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม  
วิทยากร โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.จุฑำรัตน์ สถิรปัญญำ 

3 

๑2.30 – ๑๓.๐๐ น. ละลายพฤติกรรม และแนะน าตัว .๓๐ 

๑๓.๐๐ –๑5.๐๐ น. ภาคทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับกำรวัด ปัจจัยที่มีผลต่อควำม
คลำดเคลื่อนจำกกำรวัดและกำรตรวจสอบคุณภำพควำมตรงและ
ควำมเที่ยงของเครื่องมือวิจัย (เน้นเครื่องมือวัดเชิงปริมำณ) 
วิทยากร โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทรำวดี  มำกมี 

๒ 

๑5.00 – ๑5.30 น. ละลายพฤติกรรม และแนะน าตัว .๓๐ 



๓ 

 

วัน เดือน ปี เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม ชั่วโมง 
๑๕.3๐ – ๑๘.3๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัยกำรวิจัยและพัฒนำ 

(R&D)  
***แบ่งกลุ่มโดยมีวิทยำกรประจ ำ และมีผู้ช่วยวิทยำกรประจ ำกลุ่ม
ทุกกลุ่ม 

๓ 

19.00-20.00 น. ประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน  
23 มิ.ย. 65 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ละลายพฤติกรรม และเตรียมความพร้อม 

Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมใน
วันที่สำม และเลือกประธำนรุ่นของผู้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือสร้ำง
เครือข่ำย) 
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.จุฑำรัตน์ สถิรปัญญำ 
      รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภทัรำวดี  มำกมี 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หลักกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยและนวัตกรรม และ
หลักกำรประยุกต์งำนวิจัยและนวัตกรรมไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
วิทยากร โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนงค์ ภิบำล 

๓ 

๑2.30 – ๑๓.๐๐ น. ละลายพฤติกรรม และแนะน าตัว .๓๐ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 
 

ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย 
***แบ่งกลุ่มโดยมีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม และมีผู้ช่วยวิทยำกรประจ ำ
กลุ่มทุกกลุ่ม 

๒ 

14.00 – 15.30 focus group  
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และกำรขยำยผล

กำรน ำผลงำนวิจัยต่อยอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
***แบ่งกลุ่มโดยมีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม และมีผู้ช่วยวิทยำกรประจ ำ
กลุ่มทุกกลุ่ม 

๓ 

24 ส.ค. 64 ๐๘.๓๐ – ๐9.00 น. ละลายพฤติกรรม และเตรียมความพร้อม 
Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมใน
วันที่สี่ และแนะน ำประเด็นส ำคัญในกำรรับวุฒิบัตร) 
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนงค์ ภิบำล 

 

๐9.00 – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ น ำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และน ำเสนอช่องทำงกำร
น ำผลงำนวิจัยต่อยอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
***แบ่งกลุ่มโดยมีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม และมีผู้ช่วยวิทยำกรประจ ำ
กลุ่มทุกกลุ่ม 

๓ 

๑2.30 – ๑๓.๐๐ น. ละลายพฤติกรรม และแนะน าตัว .๓๐ 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ บูรณำกำรควำมรู้และน ำเสนอกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัย
จำกกำรอบรม 
***แบ่งกลุ่ม โดยมีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม และมีผู้ช่วยวิทยำกรประจ ำ
กลุ่มทุกกลุ่ม 

๑ 



๔ 

 

วัน เดือน ปี เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม ชั่วโมง 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พิธีปิด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร 

โดย  นำยสมปรำรถนำ สุขทวี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิจัย
แห่งชำติหรือผู้แทน) 

 

 
กลุ่มฝึกปฏิบัติเสริมสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่   

กลุ่ม 1 การแพทย์และสุขภาพ  

กลุ่ม 2 เกษตรและอาหาร  

กลุ่ม 3 การท่องเที่ยว  

กลุ่ม 4 พัฒนาสังคมสูงวัย  

กลุ่ม 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กลุ่ม 6 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

กลุ่ม 7 การวิจัยข้ันแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า  

กลุ่ม 8 ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา  

กลุ่ม 9 สถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ และการเป็นศูนย์กลางก าลังคนระดับสูงของอาเซียน 

 
หมำยเหตุ : ก าหนดการต่อไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 ๑. Home room ทบทวนก่อนเรียน ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. และ ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. 
 ๒. พักเบรค ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  
 ๓. พักกลางวัน ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. 
 4. กิจกรรมละลายพฤติกรรมและนันทนาการ หลังพักเบรคและพักกลางวัน 
ผู้ประสำนงำน   ธรรญชนก ขนอม  081-4799953 
                    อนุกูล  ศรีวรรณ   062-5956332 
     นิจกำนต์  หนูอุไร  088-7834801 
     บงกช  แก้วคีรี      089-6531494 


