โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;
คณะครุศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม -๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๓๘ หมู่ ๘ ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในฐำนะหน่วยงำนกลำงระดับชำติทำหน้ำที่ส่งเสริม
ประสำนงำน และพัฒนำระบบวิจัยของชำติตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติด้วยควำมร่วมมือของ
หน่วยงำน และภำคีเครือข่ำยทั้งในระดับนโยบำยและปฏิบัติกำร ซึ่ง วช. ได้เริ่มพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรวิจัยทั้งภำครัฐ เอกชนโดยได้ดำเนินกำรโครงกำรสร้ำงนักวิจัยต้นกล้ำวิจัยระหว่ำงปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ ได้
ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน ๕๖๗ คน
ในกำรพัฒ นำนั กวิจั ย ที่ ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถเพิ่มนักวิจัยให้ มีจำนวนมำกอย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งต้อง
พัฒนำให้นักวิจัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภำพและสำมำรถนำกำรวิจัยมำประยุกต์ใช้สู่กำรใช้ประโยชน์ใน
ระดับประเทศหรือพื้นที่ ดังนั้น ในปีงบประมำณ ๒๕๕๗ เพื่อเร่งรัดกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ ๔
กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมและบุคลำกรทำงกำรวิจัย ภำยใต้นโยบำยและ
ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรวิจั ย ของชำติ ฉบั บ ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) วช. จึ งมี กำรพั ฒ นำหลั กสู ตรกำรฝึ กอบรม
“วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิ จัย” (แม่ไก่) โดยจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้ในกำรฝึกอบรมนักวิชำกำร นักวิจัย
วิทยำกรฝึกอบรม และผู้สำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยจำก วช. เช่น ต้นกล้ำวิจัย ตลอดจนบุคคลจำกภำค
ส่วนอื่นๆ ที่เหมำะสม ซึ่งสรรหำและคัดเลือกโดยมหำวิทยำลัย/หน่วยงำนที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรกับ วช. ให้เป็นวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และดำเนินกำรจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนำนักวิจัย และ
เป็นเครือข่ำยวิทยำกรจัดกำรฝึกอบรมร่วมกับ วช.
สำหรับกำรดำเนินกำรในปีงบประมำณ ๒๕๕๗ วช.ได้ทำควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย/หน่วยงำนที่มี
ควำมพร้อมในกำรจัดฝึ กอบรมวิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒ นำนักวิจัย โดยได้ทำควำมร่วมมือกับ มหำวิทยำลั ย
จ ำนวน 9 แห่ ง ได้ แ ก่ มหำวิท ยำลั ย นเรศวร มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ พิ บู ล สงครำม มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มหำวิทยำลัยบูรพำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง และมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี โดยได้ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมเพื่อสร้ำง
วิทยำกรหลั กสูตรกำรพัฒ นำนั กวิจั ยให้ มีควำมสำมำรถนำหลั กสู ตรไปจัดกำรฝึกอบรมสร้ำงนักวิจัยได้ ซึ่งใน
เบื้องต้นมีผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกโครงกำรดังกล่ำวทั้งสิ้น 441 คน
ภำยในปีงบประมำณ 255๙ วช. มีแผนกำรดำเนินกำรจัดฝึกอบรมโครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่
(ลูกไก่)” ให้ได้จำนวนประมำณ ๕,๐๐๐ คน โดยใช้วิทยำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำ
นักวิจัย” ที่มีควำมพร้อม และเชี่ยวชำญในหมวดวิชำต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรมสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเรียนรู้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรวิจัยเพื่อ
กำรพัฒนำประเทศ
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถจัดทำข้อเสนอกำรวิจัยได้
2.3 เพื่อบูรณำกำรเครือข่ำยนักวิจัยจำกหน่วยรำชกำร องค์กรกำรวิจัยต่ำงๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
3. โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ และภำคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 ชั่วโมง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
3.1 ภาคทฤษฎีประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 19 ชั่วโมง ดังนี้
๓.๑.๑ ปรัชญำกำรวิจัยและจรรยำบรรณกำรวิจัย
๑ ชั่วโมง
๓.๑.๒ กำรกำหนดโจทย์กำรวิจัยแบบบูรณำกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัย
ของประเทศตำมบริบทของชุมชน และงำนตำมภำรกิจหลัก
2 ชั่วโมง
๓.๑.๓ กำรทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด กำรสังเครำะห์วรรณกรรม
๓ ชั่วโมง
๓.๑.๔ กำรออกแบบกำรวิจัย
8 ชั่วโมง
1. รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรสุ่มตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
(๔ ชั่วโมง)
๒. รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรเลือกตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล (๔ ชั่วโมง)
๓.๑.๕ กำรวัด กำรสร้ำงเครื่องมือ
๓ ชั่วโมง
3.1.6 หลักกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย
2 ชั่วโมง
3.2 ภาคปฏิบัติประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 19 ชั่วโมง ดังนี้
3.2.1 กำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกในกลุ่ม
2 ชั่วโมง
เพื่อกำหนดปัญหำวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปกำรกำหนดโจทย์วิจัย
คำถำมวิจัย วัตถุประสงค์
3.2.2 ฝึกปฏิบัติเขียนกำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
2 ชั่วโมง
กำรสังเครำะห์วรรณกรรม
3.2.3 ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย
๘ ชั่วโมง
3.2.4 ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม
๓ ชั่วโมง
2.2.5 นำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม
๓ ชั่วโมง
3.2.5 นำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม
3 ชั่วโมง
3.2.6 บูรณำกำรควำมรู้และกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยจำกกำรอบรม
3 ชั่วโมง
3.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ จานวน 2 ชั่ วโมง
ปฐมนิเทศ Homeroom แนะนำสมำชิก ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตร และพิธีเปิด-ปิดกำรฝึกอบรม
4. วิธีการฝึกอบรม
4.1 กำรบรรยำยและอภิปรำย
4.2 ฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรมร่วมกัน
4.3 ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง

๕. วิทยากร
๕.๑ ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ และมหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำร
๕.๒ วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และ
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำร
๖. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นนักวิชำกำร หรือนักวิจัย ในหน่วยงำนภำครัฐ หรือภำคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
๖.1 มีสัญชำติไทย อำยุไม่เกิน 50 ปี
๖.2 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำกำรต่ำง ๆ
๖.3 ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงำนท้องถิ่น
๖.4 มีควำมรู้และทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
๖.5 เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
และได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
๖.6 ไม่ เป็ นนิ สิ ตหรื อนั กศึ กษำที่ ก ำลั งศึ กษำในระดั บปริ ญ ญำโทหรื อ ปริ ญ ญำเอก ในมหำวิ ท ยำลั ย ที่
ดำเนินกำรจัด
๖.7 นอกเหนื อ จำกคุ ณ สมบั ติ ข้ ำงต้ น กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กจะอยู่ ในดุ ล พิ นิ จของคณะกรรมกำร
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำรฯ
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดโครงกำรและสมัครได้ที่ มหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมบันทึก
ข้อตกลงทำงวิชำกำรฯ
๗. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวนรุ่นละประมำณ 50-๗๐ คน
๘. ระยะเวลาการฝึกอบรม
รุ่นละ ๕ วัน จำนวน ๔๐ ชั่วโมง
๙. วันและสถานที่ฝึกอบรม
ระหว่ำงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม -๒ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ๓๘ หมู่๘ ตำบลนำวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
๑๐. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ที่สนใจและได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัดให้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถสมัครได้ที่ คณะ
ครุศ ำสตร์ และ สถำบั น วิจั ย และส่ งเสริ มศิ ล ปวัฒ นธรรม มหำวิท ยำลั ยรำชภั ฏ เพชรบุ รี โทรศั พ ท์ ๐๓๒-

๔ ๙ ๓ ๒ ๖ ๗ โท รส ำร ๐ ๓ ๒ -๔ ๙ ๓ ๒ ๖ ๗ ; ๐ ๘ ๙ - ๗ ๕ ๔ ๙ ๙ ๓ ๗ ; ๐ ๙ ๔ - ๔ ๗ ๙ ๙ ๘ ๔ ๒ ; E-mail:
monta.Jumpaluang@gmail.com; monta_Jumpaluang@hotmail.co.th; Note.KJ@ hotmail.com
1๑. การประเมินผล
1๑.1 ประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม
1๑.2 ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยพิจำรณำจำก
1๑.2.1 จำนวนเวลำกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ของจำนวนเวลำอบรมทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตร และไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ของจำนวนเวลำในภำคทฤษฎี และไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนเวลำใน
ภำคปฏิบัติ
1๑.2.2 ข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม
1๑.2.๓ ประเมินควำมรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยกำรประเมินตนเองก่อนและหลังกำร
อบรม
1๒. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม
เพื่อกำรพัฒนำยกระดับศักยภำพนักวิจัยไทย
1๒.1 ติดตำมผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลังสิ้นสุดกำรฝึกอบรม โดยกำรส่งแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์
1๒.2 จัดให้มีกำรสัมมนำเพื่อติดตำมผลกำรนำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนภำยหลังจัดอบรมหรือ
สร้ำงเครือข่ำยในกำรทำวิจัยและกำรสร้ำงผลงำนวิจัยอย่ำงไร
1๓. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ ดังนี้
1๓.1 เข้ำรับกำรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจำนวนเวลำเข้ำฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
จำนวนเวลำทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวน
เวลำในภำคทฤษฎีและไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนเวลำในภำคปฏิบัติ
1๓.2 ส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม
๑๔. งบประมาณ
ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำกเครือข่ำย
วิจัยภูมิภำค : ภำคกลำง ดังนี้
๑๔.๑ หมวดค่ำตอบแทนวิทยำกร
๔๕,๖๐๐ บำท
๑๔.๒ หมวดค่ำใช้สอย
๑๔.๒.๑ ค่ำอำหำรกลำงวัน
สำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม วิทยำกร และเจ้ำหน้ำที่
จำนวน ๕ วัน วันละ ๗๐ คน คนละ ๒๐๐ บำท
๗๐,๐๐๐ บำท
๑๔.๒.๒ ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง
สำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม วิทยำกร และเจ้ำหน้ำที่

รวม

จำนวน ๕ วัน วันละ ๗๐ คน คนละ ๒ มื้อ มื้อละ ๕๐ บำท ๓๕,๐๐๐ บำท
๑๕๐,๖๐๐ บำท

1๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1๕.1 สร้ำงนักวิจัยให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรทำวิจัยอย่ำงมีระบบ
1๕.2 ผู้ เข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมสำมำรถน ำควำมรู้ แ ละประสบกำรณ์ ไปท ำวิ จั ย และปรั บ ปรุ ง
กระบวนกำรวิจัยที่หน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1๕.3 ช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถสร้ำงผลงำนวิจัยอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นกำรเพิ่ม
จำนวนนักวิจัยที่มีคุณภำพให้แก่ประเทศ
1๕.4 เพื่ อ ส่ งเสริ ม และยกระดั บ กำรวิ จั ย ของประเทศให้ ผ ลกำรวิ จั ย ตอบสนองภำคกำรผลิ ต
และภำคบริกำร
1๕.5 เพื่อพัฒนำผลงำนวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภำพและปริมำณมำกขึ้นและสำมำรถใช้งำนวิจัย
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1๕.6 ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล และมีเครือข่ำยกำรวิจัย
1๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มทรัพยำกรบุคคล (ทบ.) สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕
ต่อ ๔๗๙, ๔๘๐ โทรสำร ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๗ www.nrct.go.th, www.training.nrct.go.th.
Email address: nrct.training@gmail.com
คณะครุศำสตร์ ร่วมกับ สถำบั น วิจัยและส่ งเสริมศิล ปวัฒ นธรรม มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ เพชรบุ รี
โทรศั พ ท์ ๐๓๒ -๔๙๓๒๖๗ โทรสำร ๐๓๒-๔๙๓๒๖๗ ; E-mail: monta.Jumpaluang@gmail.com;
monta_Jumpaluang@hotmail.co.th; และ Note.KJ@hotmail.com
สถำบันวิทยำกำรขั้นสูงแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โทรศัพท์
๐๒-๕๗๘ ๘๙๒๒, ๐๒–๕๗๙-๑๔๙๑ โทรสำร ๐๒–๕๗๙-๑๑๗๐

