
 

 
โครงการ “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในฐานะหนวยงานกลางระดับชาติ ทําหนาท่ีเปนหนวย

นโยบายในระบบวิจัยของประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศ และ
กรอบยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ๒๐ ป มีหนาท่ีเปนหนวยรวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัยเก่ียวกับนโยบาย เปาหมาย 
ทิศทาง ยุทธศาสตรดานการวิจัยในภาพรวม รายประเด็น รายอุตสาหกรรม และรายเทคโนโลยี แนวทางการจัดสรร
งบประมาณดานการวิจัยท่ีเหมาะสม แนวทางการกํากับดูแลดานมาตร จริยธรรม การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
นักวิจัยตลอดจนติดตาม วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานการวิจัยและเทคโนโลยี การจัดทําดัชนีตางๆ  
ท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิจัยของหนวยงานตาง  ๆในการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
นักวิจัยนั้น วช. ไดมีการสรางวิทยากรวิจัยท่ีมีความรูความสามารถ ในการถายทอดองคความรูตางๆ ดานการวิจัย
เพ่ือสรางนักวิจัยรุนใหม รวมถึงการพัฒนาทักษะสงเสริมนักวิจัยท่ีอยูในระบบวิจัยใหมีความเปนมืออาชีพในดาน
การวิจัยเพ่ิมมากข้ึน  

ในการพัฒนานักวิจัย ท่ีผานมายังไมสามารถเพ่ิมนักวิจัยใหมีจํานวนมากอยางรวดเร็ว อีกท้ังตอง
พัฒนาใหนักวิจัยท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนนั้น มีคุณภาพและสามารถนําการวิจัยมาประยุกตใชสูการใชประโยชนใน
ระดับประเทศหรือพ้ืนท่ี ดังนั้น ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๗ วช. จึงไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม“วิทยากร
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แมไก) โดยจัดทําหลักสูตร เพ่ือใชในการฝกอบรม นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจน
บุคลากรจากภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม ซ่ึงสรรหา และคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย/หนวยงานท่ีลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ วช. ในการเขาอบรมใหเปนวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ดําเนินการจัดฝกอบรม เพ่ือพัฒนานักวิจัย ในโครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รวมกับ วช.  
  
๒.  วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจ และเรียนรูประสบการณเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือ

การพัฒนาประเทศ 
 ๒.๒ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม สามารถจัดทําขอเสนอการวิจัยได 
 ๒.๓ เพ่ือบูรณาการเครือขายนักวิจัย จากหนวยราชการ องคกรการวิจัยตางๆ ใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 
 
๓.  โครงสรางหลักสูตร 

  ๑. ภาคทฤษฎี ประกอบดวยเนื้อหา  จํานวน   ๑๙ ช่ัวโมง ดังนี้ 

หมวดท่ี ๑ ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view ๑ ชั่วโมง 

หมวดท่ี ๒ การกําหนดโจทยการวิจัยแบบบูรณาการท่ีสอดคลองกับนโยบายการวิจัย 

ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 

๒ ชั่วโมง 

หมวดท่ี ๓ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะหวรรณกรรม ๒ ชั่วโมง 

หมวดท่ี ๔ การออกแบบการวิจัย     

๑. รูปแบบการวิจัยเชิงปรมิาณ การกําหนดขนาดตัวอยางและการวิเคราะหขอมูล    
๒. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดกลุมเปาหมายและการวิเคราะหขอมูล   

๘ ชั่วโมง 



 

๓. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ท้ังนี้กําหนดเปนท้ัง ๓ รูปแบบการวิจัยดังนี้ (๔-๒-๒) หรือ (๒-๔-๒) หรือ (๒-๒-๔)  
หรือ (๒-๓-๓) หรือ (๓-๒-๓) หรือ (๓-๓-๒) 

หมวดท่ี ๕ การวัด การสรางเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ๓ ชั่วโมง 

หมวดท่ี ๖ หลักการเขียนขอเสนอการวิจัย และหลักการประยุกตงานวิจัยและนวัตกรรม 

ไปสูการใชประโยชน 
 

๓ ชั่วโมง 

 ๒. ภาคปฏิบัติ ประกอบดวยเนื้อหา  จํานวน   ๑๙ ช่ัวโมง ดังนี้ 

ปฏิบัติการท่ี ๑ กําหนดโจทยและบูรณาการความคิดรวมกับสมาชิกในกลุม  

เพ่ือกําหนดปญหาวิจัยในแตละพ้ืนท่ี และสรุปการกําหนดโจทยวิจัย คําถามวิจัย วัตถุประสงค   

๒ ชั่วโมง 

ปฏิบัติการท่ี ๒ ฝกปฏิบัตเิขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห

วรรณกรรม 

๒ ชั่วโมง 

ปฏิบัติการท่ี ๓ ฝกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย ๘ ชั่วโมง 

ปฏิบัติการท่ี ๔ ฝกปฏิบัติเขียนขอเสนอการวิจัยกลุม และการขยายผลการนําผลงานวิจัย 

ตอยอดไปสูการใชประโยชน 

๓ ชั่วโมง 

ปฏิบัตกิารท่ี ๕ นําเสนอขอเสนอการวิจัยกลุม และนําเสนอชองทางการนําผลงานวิจัย 

ตอยอดไปสูการใชประโยชน 

๓ ชั่วโมง 

ปฏิบัติการท่ี ๖ บูรณาการความรูและนําเสนอการสรางเครือขายวิจัยจากการอบรม ๑ ชั่วโมง 

 

๓. กิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนๆ  จํานวน ๒ ช่ัวโมง 

 ปฐมนิเทศ Homeroom แนะนําสมาชิก เลือกกรรมการรุน ปจฉิมนิเทศ  รับวุฒิบัตร  และพิธีเปด-ปดการ
ฝกอบรม 

 

๔. วิธีการฝกอบรม 
 ๔.๑ การบรรยาย 
 ๔.๒ ฝกปฏิบัติ และทํากิจกรรมรวมกัน 
 ๔.๓ ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

๕. วิทยากร 
๕.๑ ผูท่ีผานการฝกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แมไก)  

จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และมหาวิทยาลัยเครือขาย วช.  
ท่ีลงนามบันทึกขอตกลงทางวิชาการฯ รวมกัน 

๕.๒ วิทยากรผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
และมหาวิทยาลัยเครือขาย วช. ท่ีลงนามบันทึกขอตกลงทางวิชาการฯ 

 
๖. คุณสมบัติ และการพิจารณาผูเขารับการฝกอบรม 
   ๑. วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี ข้ึนไปหรือเทียบเทา 



 

   ๒. อายุ    ไมเกิน ๕๐ ป ณ ปท่ีสมัคร 
   ๓. สัญชาติ   ไทย 
   ๔. ประสบการณการทํางาน ปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานทองถ่ิน 
   ๕. ประสบการณดานการวิจัย  มีประสบการณดานการวิจัย ไมเกิน ๒ ป 
       ไมเคยเปนหัวหนาโครงการวิจัย 
   ๖. คุณสมบัติเฉพาะดาน  ๖.๑ กรณีเปนอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษา  
       ตองไมมีตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย หรือสูงกวา  
       ๖.๒ กรณีเปนบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา  
       ตองไมมีตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทา หรือสูงกวา 
       ๖.๓ กรณีอ่ืนๆ ท่ีไมกําหนด ใหข้ึนอยูกับดุลพินิจคณะทํางานฯ  
       ของ วช. พิจารณาเปนรายกรณี 
   ๗. ตองไมเปนนิสิตหรือนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยท่ีดําเนินการจัด 
   ๘. หนวยงานเครือขายรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม 
   ท้ังนี้  ผูท่ีสนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครไดท่ี มหาวิทยาลัยเครือขาย วช. ท่ีลงนามความ
รวมมือทางวิชาการฯ 
 
๗. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
 จํานวนรุนละประมาณ ๕๐-๗๐ คน 
 
๘. ระยะเวลาการฝกอบรม 
 รุนละ ๕ วัน เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. จํานวน ๔๐ ชัว่โมง 
 
๙. วันและสถานท่ีฝกอบรม 
 วันท่ี 19-23 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 20 หมู 2 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 
 
๑๐. การสมัครเขารับการฝกอบรม 
  ผู ท่ีสนใจสมัครเขารับการฝกอบรม และไดรับอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัดใหสมัครเขารับการ
ฝกอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครเดช  พรหมกัลป  
เบอรโทรศัพท 082 945 9584  
๑๑. การประเมินผล 
 ๑๑.๑  ประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับการฝกอบรม 
 ๑๑.๒  ประเมินผลการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม โดยพิจารณาจาก 
  ๑๑.๒.๑ จํานวนเวลาการเขารับการฝกอบรมในแตละกิจกรรมตองไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ

จํานวนเวลาอบรมท้ังหมดท่ีกําหนดในหลักสูตรและไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
จํานวนเวลาในภาคทฤษฎี และไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนเวลาในภาคปฏิบัติ 

  ๑๑.๒.๒ ขอเสนอโครงการวิจัยของกลุม 



 

  ๑๑.๒.๓ ประเมินความรูของผูเขารับการฝกอบรมโดยการประเมินตนเองกอนและหลังการ
อบรม  

 
๑๒. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝกอบรม 

เพ่ือการพัฒนายกระดับศักยภาพนักวิจัยไทย 
 ๑๒.๑ ติดตามผลผูเขารับการฝกอบรมหลังสิ้นสุดการฝกอบรม โดยการสงแบบสอบถาม การสัมภาษณ 

๑๒.๒ จัดใหมีการสัมมนาเพ่ือติดตามผลการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรมหรือ
สรางเครือขายในการทําวิจัยและการสรางผลงานวิจัยอยางไร 

 
๑๓. เกณฑการมอบวุฒิบัตรใหแกผูผานการฝกอบรม 
 โดยพิจารณาจากเกณฑ ดังนี้ 
 ๑๓.๑ เขารับการฝกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจํานวนเวลาเขาฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐  

ของจํานวนเวลาท้ังหมดท่ีกําหนดในหลักสูตรฝกอบรม และไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
จํานวนเวลาในภาคทฤษฎีและไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนเวลาในภาคปฏิบัติ 

 ๑๓.๒ สงขอเสนอโครงการวิจัยของกลุม 
 
 
๑๔. งบประมาณ 
 งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับงบประมาณของหนวยงาน
เครือขาย/หนวยงานผูจัด หรืองบประมาณหนวยงานผูจัด เปนคาใชจายในการดําเนินงานการฝกอบรม 
 
๑๕. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๕.๑ สรางนักวิจัย ใหมีความรูและประสบการณในการทําวิจัยอยางมีระบบ 
 ๑๕.๒ ผู เขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูและประสบการณไปทําวิจัย และปรับปรุง

กระบวนการวิจัย ท่ีหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑๕.๓ ชวยใหผูเขารับการอบรมสามารถสรางผลงานวิจัยอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง จึงเปนการเพ่ิม

จํานวนนักวิจัยท่ีมีคุณภาพใหแกประเทศ 
 ๑๕.๔ เพ่ือสงเสริมและยกระดับการวิจัยของประเทศใหผลการวิจัยตอบสนองภาคการผลิต  

และภาคบริการ  
 ๑๕.๕ เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศ ใหมีคุณภาพและปริมาณมากข้ึนและสามารถใชงานวิจัย
  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
 ๑๕.๖  ไดนักวิจัยมีวิสัยทัศนกวางไกล และมีเครือขายการวิจัย 
 
๑๖. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  


