กาหนดการฝึกอบรม
กาหนดการ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ ๖
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม Reiche Scenic Hall ชั้น 8 โรงแรมเนคก้า ไรเฌอ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วัน เดือน ปี
๑๓ พ.ค.๖๒

๑๔ พ.ค.๖๒

เวลา
หลักสูตรการฝึกอบรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน แนะนาหลักสูตร
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด
(ประธานในพิธี โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิรฤิ กษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย)
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาคทฤษฎี ปรัชญาการวิจยั และจรรยาบรรณการวิจยั
และ over view
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การกาหนดโจทย์การวิจยั แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับ
นโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตาม
ภารกิจหลัก
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์
วรรณกรรม
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ กาหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกใน
กลุ่ม เพื่อกาหนดปัญหาวิจยั ในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกาหนด
โจทย์วิจยั คาถามวิจัย วัตถุประสงค์
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบตั ิเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
การสังเคราะห์วรรณกรรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการวิจยั ที่อบรม
ในวันแรก และแนะนาตัวผูเ้ ข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจยั รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
การกาหนดขนาดตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจยั รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจยั รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ นาเสนอภาคปฏิบตั ิ ๑ และภาคปฏิบตั ิ ๒
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบตั ิการออกแบบการวิจยั

ชั่วโมง
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วัน เดือน ปี
๑๕ พ.ค.๖๒

เวลา
หลักสูตรการฝึกอบรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนื้อหาการวิจยั ที่อบรม
ในวันที่สอง แนะนาตัวผูเ้ ข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจยั รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D)
และการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบตั ิการออกแบบการวิจยั
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบตั ิการออกแบบการวิจยั
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๑๖ พ.ค.๖๒ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนือ้ หาการวิจัยที่
อบรมในวันที่สาม และเลือกประธานรุ่นของผู้เข้ารับการอบรม
เพื่อสร้างเครือข่าย)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการ
ประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยาย
ผลการนาผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์
๑๗ พ.ค.๖๒ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสาคัญของเนือ้ หาการวิจัยที่
อบรมในวันที่สี่ และแนะนาประเด็นสาคัญในการรับวุฒิบัตร)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ นาเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนาเสนอช่องทาง
การนาผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ บูรณาการความรู้และนาเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัย
จากการอบรม
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร
(ประธานในพิธี โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย)
หมายเหตุ : กาหนดการต่อไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๑. Home room ทบทวนก่อนเรียน ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. และ ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น.
๒. พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. และระหว่างเวลา ๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น.
๓. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น.
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