
 
 
 
                                                                                                                                                                          
 

ที่ สนว. ๑๙๒ / 2559 

          ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง    ขออนุมัตริายชื่อนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)และวิทยากรแม่ไก่ของสมาคมนักวิจัยรุ่นที่ ๔ มหาวิทยาลัย 
          ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    

เรียน    เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก)่ ของสมาคมนักวิจัย รุ่นที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ         
                        เจ้าพระยา  จ านวน ๑ ชุด         
                    ๒. รายชื่อวทิยากรแม่ไก่ ของสมาคมนักวิจัย รุ่นที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
                        จ านวน ๑ ชุด  

ตามท่ีสมาคมนักวิจัย กับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) เพ่ือพัฒนานักวิจัยให้สามารถเป็นวิทยกร
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ที่สามรถน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) จากนัก วิชาการ 
นักวิจัย ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และสามารถน าผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้ 
ต่อไป  

     ในการนี้ สมาคมนักวิจัยกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จะจัดโครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) ในระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๙ เมษายน  2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งอยู่เลขที่ 1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขต
ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์: 02 473 7000   ซึ่งสมาคมนักวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินการรับสมัครได้รายชื่อครบตามเกณฑ์ที่ วช. ก าหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายชื่อ 
นักวิชาการ ครู อาจารย์ และนักวิจัย จ านวน ๗๐ คน และส ารองอีก ๑๐ คน เพื่อให้ วช. เห็นชอบตาม
เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)ที่ วช.ก าหนดไว้ต่อไป และขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                            
                   ( ดร.อ านวย  เถาตระกูล ) 
                   เลขาธิการสมาคมนักวิจัย 

ส านักงานเลขาธิการ 
โทร. 0-2579-0787 , 0-2942-7522 
โทรสาร 02-579-0801 

 
 
 
 

  สมาคมนักวจิยั     
  อาคารวช.8  ชั้น 2   เลขที่ 196  พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  
  โทร 0-2579-0787, 0-2942-7522 โทรสาร 0-2579-0801   Website: www.ar.or.th  
  E-mail: ar@ar.or.th 

http://www.ar.or.th/
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รายชื่อนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลกูไก่) รุ่นที่ 4 
ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล อาย ุ เบอร์โทร อีเมล ์ หน่วยงาน 

1 นายบุรเทพ  โชคธนานุกูล 31 086-888-2776 burathep.cho@mahidol.ac.th มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 อาจารย์ ดร.วรวิทย์  ประสิทธิ์ผล 42 088-338-4263 jatui@yahoo.com มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

3 อาจารย์ ดร.ขวัญมิ่ง  ค าประเสริฐ 47 089-499-0627 kwanming@pnru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

4 ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย 34 089-6532640 weerachai.sang@yahoo.com มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5 อาจารย์ ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ 36 081-9090-547 pittawat.uea@gmail.com มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

6 อาจารย์ ส าราญ  วิเศษ 44 086-231-2544 wised2520@gmail.com มหาวิทยาลัยนครพนม 

7 นางสาวเสาวนยี์  สมันต์ตรีพร 50 089-891-6559 film.phd5@gmail.com มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

8 อาจารย์พงษ์พัต  วัฒนพงศ์ศิร ิ 31 088-649-3444 pongpat.tor@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

9 นางสาวพัชรนนัท์ จิระวัฒนภิญโญ ๔๐  ๐๘๕-๒๔๑-๖๘๕๒ deajungumuem@hotmail.com กรมปศุสัตว ์

10 อาจารย์ ดร.เสกสรรค์  มานวิโรจน ์ 42 081-839-6238 samana@rpu.ac.th มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

11 ผศ.เรวดี  ศักดิ์ดุลยธรรม 33 087-999-0318 noongning_55@hotmail.com  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

12 อาจารย์ ดร.กรัณย์พัฒน์  อิ่มประเสรฐิ 47 084-207-4949 ta_ton2512@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

13 นางกริณา  ยี่สุ่นแซม 39 089-163-6299 kirana.y@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

14 อาจารย์อัครกฤษ์  นุ่นจันทร ์ 48 090-563-4894 akarakit_kob@yahoo.com สถาบันรัชต์ภาคย์ 

15 อาจารย์วรรณพร  พทุธภมูิพิทกัษ์ 48 084-153-1212 ple2209@hotmail.com มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 

16 ดร.สุทธิดา  พงษ์พนัธ์งาม 42 091-068-2995 sutthida_amm@hotmail.com มหาวิทยาลัยพะเยา 

17 รศ.ดร.ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานนัต ์ 47 081-687-4705 pariya2511@gmail.com สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

18 ผศ.ดร.บุญจันทร์  สีสันต ์ 43 086-260-8281          
/ 091-776-9567 

kmitl0513@gmail.com 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

19 อ.ดร.เบญมาศ สุขสถติย์ 42 087-045-0552 bsuksatit@gmail.com มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

20 อาจารย์นเรนทร ์ แก้วใหญ ่ 35 091-819-7321 rain016@hotmail.com วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

21 อาจารย์อุดม  สมบูรณ์ผล 50 089-8233-808 teacher_udom@hotmail.com มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

22 อาจารย์ ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ ์ 45 088-274-0869 Pakamasc9@gmail.com มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

23 นายวีรชัย  ค าธร 39 081-385-9695 wirachai.kt@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

24 ผศ.ดร.อานุภาพ  รกัษ์สุวรรณ 45 087-494-2701 Arnuphab_r@hotmail.com มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

25 ผศ.ดร.เอกอนงค์  ศรีส าอางค์ 41 081-939-7443 Eakanong17@gmail.com มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

                                                                                                                                            
 

 
 

(ดร อ านวย  เถาตระกลู) 
เลขาธิการสมาคมนกัวิจยั 
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รายชื่อนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลกูไก่) รุ่นที่ 4 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล อาย ุ เบอร์โทร อีเมล ์ หน่วยงาน 

26 รศ.ดร.รวิภา  ธรรมโชต ิ 42 081-400-6910 Ravipa_T123@hotmail.com มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

27 นางสาวเจษฎาภรณ ์  จ านงค์ยา 27 089-972-5448 Lek.soc@gmail.com 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

28 นางสาวเพญ็ประภา กุลบุตรด ี 28 087-254-1452 kunbudd@hotmail.com ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

29 นายสถปนวัฒน์ อินบุตร 46 081-963-1463 dome2513@yahoo.com 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

30 นางสาวอนุสรณ์  อินบุตร 34 086-069-0250 anusorn861@hotmail.com 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

31 อาจารย์ ดร.ศิรมิา  ทองสว่าง 31 094-790-0333 usirima@hotmail.com มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

32 อาจารย์วรีนุช  แซ่ฉิน 32 084-452-3153 loveweeweejung@hotmail.co.th มหาวิทยาลัยธนบุร ี

33 อาจารย์นัสทยา  ชุม่บุญช ู 38 095-901-4545 nun_chom@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

34 อาจารย์รัตติมา  บ ารุงเขต 42 095-959-4590 salim.bumroongkhet@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

35 อาจารย์เด่น  บญุมาวงค ์ 44 095-506-4920 katingb@live.com วิทยาลัยทองสขุ 

36 อาจารย์ ดร ตอ้งลกัษณ์  บุญธรรม 40 081-646-3007  tonglucky@hotmail.com มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

37 นายเชิดชัย  กลิ่นธงชัย 43 081-370-3373 cherdchai.k@pkru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

38 อาจารย์พรีวัจน์  มีสขุ 29 084-4964448 scpeerawat@bsru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

39 อาจารย์เอกราช  วรสมุทรปราการ 35 092-523-4636 ekaraj.wsp@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

40 อาจารย์ศริาณี  เย็นใจ 42 089-1668649 ao26012517@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

41 ผศ.อารี  ผสานสนิธุวงศ์ 44 099-11444-55 areemac@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

42 อาจารย์เด่นศกัดิ์ดา  ทับทมิ 33 084-698-9435 densakda@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

43 อาจารย์นภัทร  อังกรูสินธนา 34 084-077-6273 angkunsinthana@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

44 อาจารย์สรรพัชญ์  เจียระนานนท ์ 34 083-893-7555 sanpach_bsru@yahoo.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

45 อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ ์ แก้ววเิชียร 31 086-931-3003 runglukk@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

46 อาจารย์ดุษฎี  เทดิบารม ี 32 089-278-3324 kungdussadee@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

47 อาจารย์พรชัย พรหฤทัย 29 089-521-6527 lava_pp10@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

48 อาจารย์วรานนัท ์ อิศรปรีดา 29 080-665-9908 miwmiw_9@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

49 อาจารย์นิธิวดี  พะเทพ 35 091-715-6205 noknoy2499@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

50 อาจารย์เสาวลกัษณ์  ศรสีุวรรณ 37 081-759-8722 kungsayhi@yahoo.com คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

(ดร อ านวย  เถาตระกลู) 
เลขาธิการสมาคมนกัวิจยั 



4 
รายชื่อนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลกูไก่) รุ่นที่ 4 

ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5 

ล าดับ ชื่อ - สกุล อาย ุ เบอร์โทร อีเมล ์ หน่วยงาน 

51 อาจารย์ณัฏฐ์ธมน  หีบจนัทรก์ร ี 33 085-212-2324 ratta_021@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

52 อาจารย์สหภัส  อนิทรีย์ 32 094-323-4964 Sahapat.insee@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

53 อาจารย์เนตรดาว  จิตโสภากุล 31 086-835-8365 Netdao2528@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

54 อาจารย์อาทิตย์  อินธาระ 31 081-931-2521 ahthit1@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

55 อาจารย์นราธร  สายเส็ง 28 089-851-2636 Naratorn.saiseng@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

56 อาจารย์สรสินธุ ์ ฉายสนิสอน 42 081-485-2083 sorasinth@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

57 อาจารย์นนท์ณธี   ดุลยทวสีิทธิ ์ 34 081-876-9633 nonnadhi@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

58 อาจารย์ ดร.วทิยา   วสิูตรเรอืงเดช 40 083-139-2219 Wit_wittaya@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

59 อาจารย์รัตนา  บุญอว่ม 36 089-889-8298 SAVANONEGROUPS@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

60 อาจารย์นภัสพร  นิยะวานนท ์ 35 085-694-0252 Niyawanont.n@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

61 อาจารย์กรองทอง  หีบโคกสูง 29 098-402-9246 Krongthong30@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

62 อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล 39 081-399-8858 Num_piboon@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

63 อาจารย์ชนินทร์  มณีด า 34 099-392-3915 Chanin117@yahoo.co.th มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

64 อาจารย์นงนุช  ทึ่งในธรรมะ 35 099-194-5149 Nongnuch_may@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

65 อาจารย์ไพลิน  มนุินทรวฒัน ์ 28 084-071-8901 ppu.oly@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

66 อาจารย์อนุสรา   ดีไหว ้ 36 086-571-2799 Nuchy_neo@yahoo.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

67 อาจารย์ธรีวัฒน์   รัตนประภาเมธรีัฐ 34 090-9988-669 Tem_etc@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

68 อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน ์ 29 083-2088206 nueng_omam@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

69 อาจารย์ ดร.สรุิยา  พันธุโ์กศล 29 085-7777-301 s.phankosol@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

70 อาจารย์วสนัต์  ลีละธนาฤกษ์ 39 087-769-2262 wasan_phae2@hotmail.co.th มหาวิทยาลัยธนบุร ี

(ดร อ านวย  เถาตระกลู) 
เลขาธิการสมาคมนกัวิจยั 



 

รายชื่อนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลกูไก่) รุ่นที่ 4  (ส ารอง) 
ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล อาย ุ เบอร์โทร อีเมล ์ หน่วยงาน 

1 อาจารย์อภิญญา  หนมู ี 38 085-144-9571 Sapinya20@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

2 อาจารย์กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสนิธุ์  49 081-900-5843 kkanya@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

3 อาจารย์ธงชัย  เพ็งจนัทร์ด ี 39 081-557-8601 chaiswu@yhaoo.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

4 อาจารย์กัลยา  ธนาสินธ ์ 30 091-009-4625 kanlayathanasin@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

5 อาจารย์อมรรัตน์  ค าบุญ 33 091-721-7638 amonratja@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

6 อาจารย์ธนกร  สรรย์วราภิภ ู 32 086-192-4519 tanakorn.sun@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

7 อาจารย์ธรรมศักดิ ์ กาญจนบูรณ ์ 36 089-6654495 thammasaka@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

8 อาจารย์กษิด์เดช  เนื่องจ านงค ์ 26 089-824-6444 nerngchamnong@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

9 อาจารย์อารยา  วาตะ 37 062-3654-264 araya.wata@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

10 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์  คางค า 34 089-161-3856 peetasushi@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

(ดร อ านวย  เถาตระกลู) 
เลขาธิการสมาคมนกัวิจยั 



     
 

ก าหนดการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๔ 
วันที ่๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ใช้ งปม.ของ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

............................................................................................................................. ......... 
โครงสร้างหลักสูตร 
    ๑ ภาคทฤษฎีประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้ 
 ๑.๑ ปรัชญาและจรรยาบรรณการวิจัย      ๑ ชั่วโมง 
 ๑.๒ การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย 
ของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก     ๒  ชั่วโมง 
 ๑.๓ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม ๓  ชั่วโมง 
 ๑.๔ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    ๘  ชั่วโมง 
  ๑) รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  (๔ ชั่วโมง) 
  ๒) รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล (๔ ชั่วโมง) 
 ๑.๕ การวัด การสร้างเครื่องมือ       ๓  ชั่วโมง 
 ๑.๖ หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย      ๒  ชั่วโมง 
    ๒ ภาคปฏิบัติประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน ๑๙ ชั่วโมง 
 ๒.๑ ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพ่ือก าหนดปัญหาวิจัย 
ในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัย ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย   ๒  ชั่วโมง 
 ๒.๒ ฝึกปฏิบัติเขียนทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ๒  ชั่วโมง 
 ๒.๓ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย      ๘  ชั่วโมง 
                 ๒.๓.๑ ฝึกปฏิบตัิการออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ                (๔)  ชั่วโมง 
                 ๒.๓.๒ ฝึกปฏิบตัิการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ     (๔)  ชั่วโมง 
 ๒.๔  ฝึกปฎิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม      ๓  ชั่วโมง 
 ๒.๕  น าเสนอข้อเสนอการวิจัย       ๓  ชั่วโมง 
          ๒.๖  บูรณาการความรู้และน าเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม                   ๑  ชั่วโมง 
      ๓ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  จ านวน  ๒ ชั่วโมง 
           รวมจ านวนชั่วโมงตลอดหลักสูตรทั้งหมด    ๔๐  ชั่วโมง   

 

วัน เดือน ปี เวลา หลักสูรการฝึกอบรม จ านวนชั่วโมง 
วันแรก 

๒๕เม.ย. ๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

                          ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
และปฐมนิเทศ  ดร อ านวย  เถาตระกูล 
                   เลขาธิการสมาคมนักวิจัย 

๑๐ นาท ี
 
 

๒๐ นาท ี
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาคทฤษฎี ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย 

วิทยากร :๑. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม 
๑ 

 

๗ 
 



วัน เดือน ปี เวลา หลักสูรการฝึกอบรม จ านวนชั่วโมง 
๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่

สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบท
ของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 
วิทยากร :๑. ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข   
            ๒. รศ.ดร.อนุรักษ์  ปิติรักษ์สกุล 

๒ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี เทคนิคการทบทวนวรรณกรรม และกรอบ
แนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม 
วิทยากร : ๑. รศ.ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี 
              ๒. ดร นัทธ์หทัย  เถาตระกูล 
              ๓. ผศ วชิรา  รินทรศรี  

๓ 

1๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติก าหนดโจทย์และบูรณาการ
ความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือก าหนดปัญหาวิจัย
ในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัยค าถาม
วิจัย วัตถุประสงค์ 
วิทยากร :  ๑. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม 
              ๒. ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข   
               ๓. รศ.ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี 
               ๔. ดร นัทธ์หทัย  เถาตระกูล 

๒ 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนบททวนวรรณกรรม และ
กรอบแนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม 
วิทยากร :  ๑. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม 
              ๒. ผศ.วชิรา  รินทรศรี   
               ๓. รศ.ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี      
               ๔. ดร นัทธ์หทัย  เถาตระกูล 

๑ 

วันที่สอง 
๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙ 

๐๘.3๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการ
วิจัยที่อบรมในวันแรกและแนะน าตัวผู้เข้ารับการอบรม
เพ่ือสร้างเครือข่าย)  

๓๐ นาท ี

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณ รูปแบบ ตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล (๔ 
ชั่วโมง)      
วิทยากร : ๑. ผศ.พร้อมภัค  บึงบัว  
             ๒. ผศ.ดร.วริพัสย์  อารีกุล  
             ๓. รศ.ดร.พนอเนอืง สุทัศน์ ณ อยุธยา   
             ๔. ดร กรเอก  กาญจนาโภคิน 

๓ 

๑๓.๐๐- ๑๔.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณ รูปแบบ ตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล (๔ 
ชั่วโมง) (ต่อ) 
วิทยากร : ๑. ผศ.พร้อมภัค  บึงบัว  
             ๒. ผศ.ดร.วริพัสส์  อารีกุล  
             ๓. รศ.ดร.พนอเนือ่ง สุทัศน์ ณ อยุธยา   
             ๔. ดร กรเอก  กาญจนาโภดิน 

๑ 

 
๘ 



 
 

วัน เดือน ปี เวลา หลักสูรการฝึกอบรม จ านวนชั่วโมง 
วันที่สอง 

๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙ 
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย     

เชิงคุณภาพ 
วิทยากร : ๑. ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง 
             ๒. รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง   
             ๓. ดร.อัญชนา   สุขสมจิตร 

๒ 

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฎิบัติการออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ 
วิทยากร : ๑. ผศ.พร้อมภัค  บึงบัว  
             ๒. ผศ.ดร.วริพัสย์  อารีกุล  
             ๓. รศ.ดร.พนอเนอืง สุทัศน์ ณ อยุธยา.      
             ๔. ดร กรเอก  กาญจนาโภคิน  

๒ 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติทบทวนวรรณกรรมและกรอบ 
แนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม 
วิทยากร :  ๑. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม 
              ๒. ผศ.วชิรา  รินทรศรี   
               ๓. รศ.ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี   
               ๔. ดร นัทธ์หทัย  เถาตระกูล 

๑ 

วันที่สาม 
๒๗ เม.ย.๒๕๕๙ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการ
วิจัยที่อบรมในวันที่สองและแนะน าตัวผู้เข้ารับการ
อบรมเพ่ือสร้างเครือข่าย)   

๓๐  นาที 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาคทฤษฎี  การออกแบบการวิจัย  
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ข้อมูล (๔ ชั่วโมง) 
วิทยากร : ๑. ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง 
             ๒. รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง   
             ๓. ดร.อัญชนา   สุขสมจิตร 

๒ 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ 
วิทยากร : ๑. ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง 
             ๒. ดร.ณัฏฐพัชร  มณีโรจน์   
             ๓.  รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง   
             ๔. ดร.อัญชนา   สุขสมจิตร     

๑ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี  การวัดและการสร้างเครื่องมือวัด 
วิทยากร :  ๑. ดร.ณัฏฐพัชร  มณีโรจน์   
              ๒. ดร.ถาวร  ทิศทองค า 
              ๓. ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์ 

๓ 

 
 
 

๙ 
 



 
วัน เดือน ปี เวลา หลักสูรการฝึกอบรม จ านวนชั่วโมง 

๒๗ เม.ย.๒๕๕๙ ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย  
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (ต่อ)  
วิทยากร : ๑. ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง 
             ๒. ดร.ณัฏฐพัชร  มณีโรจน์   
             ๓.  รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง   
             ๔. ดร.อัญชนา   สุขสมจิตร     

๓ 

วันที่สี่ 
๒๘ เม.ย.๒๕๕๙ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาการ
วิจัยที่อบรมในวันที่สามและเลือกประธานรุ่นของผู้เข้า
รับการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่าย)   

๓๐ นาท ี

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย 
วิทยากร : ๑. ดร อ านวย  เถาตระกูล     

๒ 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย  
รูปแบบการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (สร้างและประเมิน
เครื่องมือ) 
วิทยากร : ๑. ผศ.พร้อมภัค  บึงบัว  
             ๒. ผศ.ดร.วริพัสย์  อารีกุล  
             ๓. ดร กรเอก กาญจนาโภคิน   
             ๔. รศ.ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา.      

๑ 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบ
การวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (สร้างและประเมินเครื่องมือ) 
(ต่อ) 
วิทยากร : ๑. ผศ.พร้อมภัค  บึงบัว  
             ๒. ผศ.ดร.วริพัสย์  อารีกุล  
             ๓. รศ.ดร.พนอเนือ่ง สุทัศน์ ณ อยุธยา          
             ๔. ดร กรเอก  กาญจนาโภคิน  

๑ 

๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอการวิจัย 
วิทยากร : ๑. ดร อ านวย  เถาตระกูล   
             ๒. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม 
             ๓. ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข  
             ๔. ดร.ณัฏฐพัชร  มณีโรจน์   
             ๕. ดร นัทธ์หทัย  เถาตระกูล  

๓ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 



 
วัน เดือน ปี เวลา หลักสูรการฝึกอบรม จ านวนชั่วโมง 

วันที่ห้า 
 ๒๙ เม.ย.๒๕๕๙ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room ( ทบทวนประเด็นส าคัญเนื้อหาในวันที่
สีและแนะน าประเด็นส าคัญในการรับเกียรติบัตร ) 

๓๐  นาท ี

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ น าข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม 
วิทยากร : ๑. ดร.อ านวย  เถาตระกูล   
             ๒. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม 
             ๓. ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข  
             ๔. ดร.ณัฏฐพัชร  มณีโรจน์   

๓ 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ บูรณาการความรู้การสร้างเครือข่ายวิจัย
จากการอบ           
วิทยากร :  ๑. ดร.อ านวย  เถาตระกูล 
              ๒. รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
              ๓. รศ.ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี   

๑ 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีปิด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร   ๒ 

                                                                                                             
 

  
(ดร อ านวย  เถาตระกลู) 
เลขาธิการสมาคมนกัวิจยั 


