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ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ร่วมกบัมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

รุ่นที่ 1 (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ) 
ระหว่ำงวันที่ 16-20 มีนำคม 2558 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ จ.กรุงเทพมหำนคร 

วัน 
เดือน ปี 

เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

วิทยำกร 

16/
มี.ค./58 

08.30 - 09.00 น. พิธีเปิด  อธิกำรบดี 

 09.00 - 11.00 น. ภำคทฤษฎี ปรัชญาและหลักการวิจัยในรปูแบบต่าง ๆ 2 ผศ.ดร.สุวิมล   
พิชญไพบูลย์ 

 11.00 - 12.00 น. ภำคทฤษฎี การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบรูณาการที่
สอดคล้องกบันโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบรบิทของ
ชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 

1 ผศ.ดร.สุวิมล   
พิชญไพบูลย์ 
รศ.ดร.สุภำคย์  
ดุลสัมพันธ์ 

 13.00 - 14.00 น. ภำคทฤษฎี การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบรูณาการที่
สอดคล้องกบันโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบรบิทของ
ชุมชน และงานตามภารกิจหลัก (ต่อ) 

1 ผศ.ดร.สุวิมล   
พิชญไพบูลย์ 
รศ.ดร.สุภำคย์  
ดุลสัมพันธ์ 

 14.00 - 16.00 น. ภำคทฤษฎี เทคนิคและการทบทวนวรรณกรรม และการ
พัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย 

2 ผศ.ดำรำวรรณ 
ญำณะนันท์/ 
ผศ.ดร.จิตศิริ  
รำชตนะพันธุ์ 

 16.00 - 18.00 น. ภำคปฏิบัติ ก าหนดโจทย์และบรูณาการความคิดร่วมกับ
สมาชิกในกลุ่ม เพื่อก าหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และ
สรปุการก าหนดโจทย์วิจัยค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ 

2 วิทยากรทุกท่าน 

17/
มี.ค./58 

08.30 - 09.00 น. Home Room  ผศ.ดร.สุวิมล   
พิชญไพบูลย ์

 09.00 - 12.00 น. ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย  
1. รูปแบบการวิจัยเชิงปรมิาณ การสุม่ตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ข้อมูล(2-6 ช่ัวโมง) 
2. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ข้อมูล (2-6 ช่ัวโมง) 

3 รศ.ดร.บุบผำ   
เมฆศรีทองค ำ  
ผศ.ดร.ศจีมำศ  

ณ วิเชียร 
รศ.ดร.นรินทร์ 

สังข์รักษำ 
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วัน 
เดือน ปี 

เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

วิทยำกร 

 13.00 - 18.00 น. ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย  
1. รูปแบบการวิจัยเชิงปรมิาณ การสุม่ตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ข้อมูล(2-6 ช่ัวโมง) 
2. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ข้อมูล (2-6 ช่ัวโมง) 
 

5 รศ.ดร.บุบผำ   
เมฆศรีทองค ำ 
ผศ.ดร.ศจีมำศ  

ณ วิเชียร 
รศ.ดร.นรินทร์ 

สังข์รักษำ 
18/

มี.ค./58 
08.30 - 09.00 น. Home Room  ผศ.ดร.สุวิมล   

พิชญไพบูลย ์
 09.00 - 12.00 น. ภำคทฤษฎีการวัดและการสร้างเครื่องมือ 3 รศ.ดร.บุบผำ   

เมฆศรีทองค ำ 
 13.00 - 15.00 น. ภำคปฏิบัติฝึกปฏิบัติเขียนทบทวนวรรณกรรมและกรอบ

แนวคิดการวิจัยเพื่อตอบสนองโจทย์วิจัย 
2 วิทยากรทุกท่าน 

 15.00 - 17.00 น. ภำคปฏิบัติฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย 2 วิทยากรทุกท่าน 

19/
มี.ค./58 

08.30 - 09.00 น. Home Room  ผศ.ดร.สุวิมล   
พิชญไพบูลย ์

 09.00 - 11.00 น. ภำคทฤษฎีการเขียนรายงานการวิจัย เทคนิคการน าเสนอ
และการน าไปใช้ประโยชน์ 

2 ผศ.ปรำณี 
สวัสดิสรรพ์ 

 11.00 - 12.00 น. ภำคปฏิบัติการเขียนข้อเสนองานวิจัยของกลุ่ม 1 วิทยากรทุกท่าน 
 13.00 - 14.00น. ภำคปฏิบัติการเขียนข้อเสนองานวิจัยของกลุ่ม(ต่อ) 1 วิทยากรทุกท่าน 
 14.00 - 16.00 น. ภำคปฏิบัติฝึกปฏิบัติเขียนผลงานวิจัยจากการพัฒนางาน

ตามภารกิจหลกั 
2 วิทยากรทุกท่าน 

 16.00 - 19.00 น. ภำคปฏิบัติการเขียนและปรบัแก้ข้อเสนอการวิจัย 3 วิทยากรทุกท่าน 
20/

มี.ค./58 
08.30 - 09.00 น. Home Room  ผศ.ดร.สุวิมล   

พิชญไพบูลย ์
 09.00 - 12.00 น. ภำคปฏิบัติการน าเสนอการวิจัยกลุ่ม 3 วิทยากรทุกท่าน 
 13.00 - 16.00 น. ภำคปฏิบัติ บูรณาการความรู้และการสร้างเครือข่ายวิจัย

จากการอบรม 
3 วิทยากรทุกท่าน 

 16.00 - 17.00 น. พิธีปิด  อธิกำรบดี 
 
* หมายเหต ุ  

- พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. 
- พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 

 
** ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
*** จัดประชุม FGD 1 ช่ัวโมงในวันที่ 4 ของการฝึกอบรม 



คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ลูกไก่) 
  เป็นนักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ป ี
  2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการต่างๆ 
  3. ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถ่ิน 
  4. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 
  5. เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอด
หลักสูตรและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  6. ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการจัด 
  7. นอกเหนือคุณสมบัติข้างต้นพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
เครือข่าย วช. ที่ลงนามร่วมมือทางวิชาการฯ 



ล ำดบัท่ี................ 

หมายเหตุ : สอบถำมเพ่ิมเติมและส่งใบสมคัรไดท่ี้ คุณธนพร สวนอินทร ์โทร. 0 2287 9622 E-mail: tsuanin@gmail.com 

 

สถำบนัวิจยัและพฒันำ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

โทรศพัท ์0 2287 9622  โทรสำร 0 2287 9684 
Website: http://www.rmutk.ac.th/ 
 

 

ใบสมัครเขา้รบัการอบรม 

โครงการฝึกอบรม “สรา้งนกัวิจยัรุ่นใหม่” (ลกูไก่) 
รุน่ที่ 1 วนัที่ 16 - 20 มีนาคม 2558 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 หอ้ง R 401 
 

1.  ขอ้มูลผูส้มัคร 

     ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว) ......................................................  นำมสกุล ...................................................... 

     เพศ     ชำย      หญิง อำยุ .................ปี (ผูส้มคัรอำยุไม่เกิน 50 ปี) 

     อำชีพ   รบัรำชกำร   รฐัวิสำหกิจ   เอกชน   อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................... 

     ต ำแหน่ง ............................................................................................................................................. ........... 

2.  วุฒิการศึกษา (โปรดระบุ) 

   ปริญญำตรี  วุฒิกำรศึกษำ.................................................................................................... 

     สถำบนั.............................................................................................................. 

   ปริญญำโท   วุฒิกำรศึกษำ.................................................................................................... 

     สถำบนั..............................................................................................................  

   ปริญญำเอก วุฒิกำรศึกษำ.................................................................................................... 

     สถำบนั..............................................................................................................  

   อ่ืน ๆ  ............................................................................................................................. ................. 

3.  สถานท่ีท างาน (กรุณำใสท่ี่อยูท่ี่ติดตอ่ไดส้ะดวก) 

ชื่อหน่วยงำน .............................................................................................................................. ................... 

เลขท่ี ...............................................  หมู่ท่ี/อำคำร ...................................................................................... 

ซอย .....................................................................  ถนน ................................................................ .............. 

ต ำบล/แขวง ........................................................  อ ำเภอ/เขต .................................................................... 

จงัหวดั .................................................................  รหสัไปรษณีย ์ 
โทรศพัท ์..............................................................  โทรสำร ......................................................................... 

     โทรศพัทมื์อถือ .....................................................   E-mail: .......................................................................... 
4.  อาหาร (โปรดระบุ) 

    ปกติ     อิสลำม     มงัสวิรติั 

 

                                                            ลงช่ือผูส้มัคร 

                                                                              (......................................................................) 

                                                                              วนัท่ี .......... เดือน ....................... พ.ศ. ........... 

 


