
ก ำหนดกำรฝึกอบรม 

ก ำหนดกำร โครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๓ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ร่วมกับสมำคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 

และคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวงศ์วรกุล ชั้น ๕ 

อำคำรปฏิบัติกำรเทคโนโลยีและวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

วัน เดือน ป ี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม วิทยำกร ชั่วโมง 
๑๘ มิ.ย. ๖๑ ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนภาคเช้า   

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตร   
 ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ภำคทฤษฎี ปรัชญาการวิจัย และ

จรรยาบรรณการวิจัย และ over view 
ดร. ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ ๑ 

 ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบ
บูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย
ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และ
งานตามภารกิจหลัก 

รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ๒ 

 ๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
 ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนภาคกลางวัน  

กิจกรรมผ่อนคลาย เต้น T26 โบกโบ๊กโบก 
  

 ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและ
กรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม 

ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ ์ ๒ 

 ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. ลงทะเบียนภาคค่ า  
กิจกรรมผ่อนคลาย เต้น Chicken Dance 

  

 ๑๕.๑๕ - ๑๗.๑๕ น. ภำคปฏิบัติ ก าหนดโจทย์และบูรณาการ
ความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือก าหนด
ปัญหาวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปการ
ก าหนดโจทย์วิจัย ค าถามวิจัย วัตถุประสงค ์

ดร. ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 
ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์  
ดร.สมนึก หงส์ย้ิม 
ผศ.ชื่นสุมณ ย้ิมถิน 
ผศ.วชิรา รินทรศ์ร ี
รศ.ผกากรอง เทพรักษ ์
รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

๒ 

๑๗.๑๕ - ๑๙.๑๕ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวน
วรรณกรรมและกรอบแนวคิดการ
สังเคราะห์วรรณกรรม 

ดร. ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 
ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์  
ดร.สมนึก หงส์ย้ิม 
ผศ.ชื่นสุมณ ย้ิมถิน 
ผศ.วชิรา รินทรศ์ร ี
รศ.ผกากรอง เทพรักษ ์
รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

๒ 



  
วัน เดือน ป ี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม วิทยำกร ชั่วโมง 
๑๙ มิ.ย. ๖๑ ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนภาคเช้า  

 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของ

เน้ือหาการวิจัยที่อบรมในวันแรก แนะน า
ตัวผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่าย) 

ดร. ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 
 

 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบ
การวิจัยเชิงปริมาณ การก าหนดขนาด
ตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ดร.สมนึก หงษ์ย้ิม ๓ 

๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนภาคกลางวัน  

กิจกรรมผ่อนคลาย ตะลุยทะเลทราย 
  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผศ.ชื่นสุมณ ย้ิมถิน ๓ 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๐๕ น. ลงทะเบียนภาคค่ า กิจกรรมผ่อนคลายเต้น 
Chicken Dance เสือร้องไห้ –PPAP 
(Parody) ออกแบบท่าเต้นอบรม 

  

๑๖.๑๕ - ๑๗.๑๕ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
เชิงปริมาณและคุณภาพน าเสนอภาคปฏิบัติ 
๑ และภาคปฏิบัติ ๒ 

ดร.สมนึก หงส์ย้ิม 
ผศ.ชื่นสุมณ ย้ิมถิน 
ผศ.วชิรา รินทรศ์ร ี
ดร. ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 
ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์  
รศ.ผกากรอง เทพรักษ ์
รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

๑ 

๑๗.๑๕ - ๑๙.๑๕ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ดร.สมนึก หงส์ย้ิม 
ผศ.ชื่นสุมณ ย้ิมถิน 
ผศ.วชิรา รินทรศ์ร ี
ดร. ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 
ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์  
รศ.ผกากรอง เทพรักษ ์
รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

๒ 

 
 
 
 
 
 
 



  
วัน เดือน ป ี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม วิทยำกร ชั่วโมง 
๒๐ มิ.ย. ๖๑ ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนภาคเช้า  

 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของ

เน้ือหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สอง แนะน า
ตัวผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่าย) 

ดร.สมนึก หงส์ย้ิม 
 

 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบ
การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ผศ.วชิรา รินทรศ์ร ี ๒ 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย ดร.สมนึก หงส์ย้ิม 
ผศ.ชื่นสุมณ ย้ิมถิน 
ผศ.วชิรา รินทรศ์ร ี
ดร. ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 
ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์  
รศ.ผกากรอง เทพรักษ ์
รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

๑ 

๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนภาคกลางวัน กิจกรรม 

ผ่อนคลายแข่งขันการออกแบบท่าเต้น 
  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ภำคทฤษฎี การวัด การสร้างเครื่องมือ 
และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

รศ.ผกากรอง เทพรักษ ์ ๓ 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕ น. ลงทะเบียนภาคค่ า กิจกรรมผ่อนคลาย เต้น 
Chicken Dance แข่งขันการออกแบบท่า
เต้น 

  

๑๖.๑๕ - ๑๘.๑๕ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย ดร.สมนึก หงส์ย้ิม 
ผศ.ชื่นสุมณ ย้ิมถิน 
ผศ.วชิรา รินทรศ์ร ี
ดร. ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 
ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์  
รศ.ผกากรอง เทพรักษ ์
รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
วัน เดือน ป ี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม วิทยำกร ชั่วโมง 
๒๑ มิ.ย. ๖๑ ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนภาคเช้า   

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของ
เน้ือหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สาม และ
เลือกประธานรุ่นของผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือ
สร้างเครือข่าย) 

ผศ.วชิรา รินทรศ์ร ี
 

 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภำคทฤษฎี หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย 
และหลักการประยุกต์งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ 

รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ๓ 

๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนภาคกลางวัน  

กิจกรรมผ่อนคลาย เต้น Chicken Dance 
แข่งขันการออกแบบท่าเต้น 

  

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 
ดร.สมนึก หงส์ย้ิม 
ผศ.ชื่นสุมณ ย้ิมถิน 
ผศ.วชิรา รินทรศ์ร ี
ดร. ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 
ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์  
รศ.ผกากรอง เทพรักษ ์

๒ 

๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการ
วิจัยกลุ่ม และการขยายผลการน า
ผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 

รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 
ดร.สมนึก หงส์ย้ิม 
ผศ.ชื่นสุมณ ย้ิมถิน 
ผศ.วชิรา รินทรศ์ร ี
ดร. ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 
ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์  
รศ.ผกากรอง เทพรักษ ์

๓ 

** ศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ เมืองลับแล เยี่ยมชมนวัตกรรมเมืองอุตรดิตถ์ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
วัน เดือน ป ี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม วิทยำกร ชั่วโมง 
๒๒ มิ.ย. ๖๑ ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนภาคเช้า   

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของ
เน้ือหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สี่ และ
แนะน าประเด็นส าคัญในการรับวุฒิบัตร) 

รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล  

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม 
และน าเสนอช่องทางการน าผลงานวิจัยต่อ
ยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 

ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 
ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์  
ดร.สมนึก หงส์ย้ิม 
ผศ.ชื่นสุมณ ย้ิมถิน 
ผศ.วชิรา รินทรศ์ร ี
รศ.ผกากรอง เทพรักษ ์
รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

๓ 

๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนภาคกลางวัน  

กิจกรรมผ่อนคลายออกแบบท่าเต้น 
  

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ บูรณาการความรู้และน าเสนอ
การสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม 

ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 
ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์  
ดร.สมนึก หงส์ย้ิม 
ผศ.ชื่นสุมณ ย้ิมถิน 
ผศ.วชิรา รินทรศ์ร ี
รศ.ผกากรอง เทพรักษ ์
รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

๑ 

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. พิธีปิด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร  ๑ 

 
หมายเหตุ : ก ำหนดกำรต่อไปนี้อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 ๑. Home room ทบทวนก่อนเรียน ทุกวันเวลำ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. และ ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. 
 ๒. พักรับประทำนอำหำรว่ำง ระหว่ำงเวลำ ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และระหว่ำงเวลำ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  
 (จัดเสิร์ฟในห้องอบรม) 
 ๓. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ระหว่ำงเวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. 
 ๔. ผู้เข้ำร่วมอบรมต้องลงทะเบียนวันละ ๓ ครั้ง ได้แก่ เวลำ ๐๘.๐๐ น. ๑๒.๔๕ น. และ ๑๖.๐๐ น. 
 ๕. ผู้เข้ำอบรมจะต้องน ำคอมพิวเตอร์ Notebook มำในวันอบรม  

 
 


