
   
 

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) มีหน้ำที่และอ ำนำจ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๑๓ เกี่ยวกับกำรให้ทุนวิจัยและ
นวัตกรรม กำรจัดท ำฐำนข้อมูลและดัชนีด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ กำรริเริ่ม ขับเคลื่อน
และประสำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ส ำคัญของประเทศ กำรจัดท ำมำตรฐำนและจริยธรรม
กำรวิจัย กำรส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร  
ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมและกำรให้รำงวัล ประกำศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือ หน่วยงำนด้ำนกำร
วิจัยและนวัตกรรม และ วช. ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย
และนวัตกรรม โดยเห็นควรให้มีหลักสูตรฝึกอบรมส ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และหลักสูตรกำรสร้ำงวิทยำกรที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ด้ำนกำรวิจัย เพ่ือสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีจ ำนวนทวีคูณ  
รวมถึงส่งเสริมพัฒนำทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีควำมเป็นมืออำชีพ ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้งนโยบำยและยุทธศำสตร์กำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ แผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2566-2570 และแผนยุทธศำสตร์กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภำพสูง 
เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศโดย วช. ร่วมกับหน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยหรือเครือข่ำย
ด้ำนกำรวิจัย ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรวิจัยและนวัตกรรม : บุคลำกรด้ำนกำรวิจัย 
เพ่ือสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเรียนรู้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำ
ประเทศ รวมทั้งเพ่ิมนักวิจัยให้มีจ ำนวนมำกอย่ำงรวดเร็ว มีคุณภำพและสำมำรถน ำกำรวิจัยมำประยุกต์สู่กำรใช้
ประโยชน์ในระดับพ้ืนที่หรือประเทศ 

ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2557 เป็นต้นมำ วช. ได้ร่วมกับหน่วยงำนเครือข่ำยด ำเนินโครงกำร
ฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เพ่ือสร้ำง พัฒนำ และยกระดับศักยภำพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยอย่ำงมีระบบมำกขึ้น ทั้งในเชิงคุณภำพและปริมำณ เพื่อสร้ำงและพัฒนำผลงำนวิจัย
และนวัตกรรม และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเรียนรู้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรวิจัย
และนวัตกรรม ตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้งนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ แผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแผนยุทธศำสตร์กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

/2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม... 
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๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัยและนวัตกรรมที่มีกำรบูรณำกำร

ระหว่ำงสำขำและตอบโจทย์กำรท้ำทำยของสังคม รวมทั้งสอดคล้องกับกำรวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ได้ 
๒.๓ เพ่ือบูรณำกำรเครือข่ำยนักวิจัย จำกหน่วยรำชกำร องค์กรกำรวิจัยต่ำงๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

 
๓.  โครงสร้างหลักสูตร 

3.1 ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา  จ านวน   ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที่ ๑  ปรัชญำกำรวิจัย จรรยำบรรณนักวิจัย และจริยธรรมวิจัย ๑ ชั่วโมง 
หมวดที่ ๒ กำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัย ๒ ชั่วโมง 
หมวดที่ ๓ กำรทบทวนวรรณกรรม กำรสังเครำะห์วรรณกรรม กรอบแนวคิด กรอบตัวแปร 

ระดับมำตรวัด และสมมติฐำนกำรวิจัย 
๒ ชั่วโมง 

หมวดที่ ๔ กำรออกแบบกำรวิจัย  9 ชั่วโมง 
 ๑. รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๒. รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล   
๓. รูปแบบกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) และกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 
    ทั้งนี้ก ำหนดเป็น ๓-๓-3 

 

หมวดที่ ๕ แนวคิดเก่ียวกับกำรวัด ปัจจัยที่มีผลต่อควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรวัดและกำร
ตรวจสอบคุณภำพควำมตรงและควำมเท่ียงของเครื่องมือ (เน้นเครื่องมือวัดเชิง
ปริมำณ) 

2 ชั่วโมง 

หมวดที่ ๖  
 

หลักกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยและนวัตกรรม และหลักกำรประยุกต์งำนวิจัย
และนวัตกรรมไปสู่กำรใช้ประโยชน ์

๓ ชั่วโมง 

 3.2 ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา  จ านวน   ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้ 
ปฏิบัติการที่ ๑  ก ำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกในกลุ่มเพ่ือก ำหนดปัญหำ

วิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปกำรก ำหนดโจทย์วิจัย ค ำถำมวิจัย วัตถุประสงค์   
๒ ชั่วโมง 

ปฏิบัติการที่ ๒ ฝึกปฏิบัติเขียนกำรทบทวนวรรณกรรม กำรสังเครำะห์วรรณกรรม กรอบ
แนวคิด และสมมติฐำนกำรวิจัย 

๒ ชั่วโมง 

ปฏิบัติการที่ ๓ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย ๘ ชั่วโมง 
ปฏิบัติการที่ ๔ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และกำรขยำยผลกำรน ำผลงำนวิจัยต่อ

ยอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
๓ ชั่วโมง 

ปฏิบัติการที่ ๕ น ำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และน ำเสนอช่องทำงกำรน ำผลงำนวิจัยต่อยอด
ไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 

๓ ชั่วโมง 

ปฏิบัติการที่ ๖ บูรณำกำรควำมรู้และน ำเสนอกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยจำกกำรอบรม ๑ ชั่วโมง 
 
๓.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  จ านวน ๒ ชั่วโมง 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ   
- พิธีเปิด-ปิดกำรฝึกอบรม 
- กำรปฐมนิเทศผู้เข้ำอบรม  แนะน ำสมำชิก และปัจฉิมนิเทศ  
- โฮมรูม (Homeroom) ประจ ำวัน 
- เลือกกรรมกำรรุ่น 

/- กำรประชุมกลุ่มเฉพำะ... 
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- กำรประชุมกลุ่มเฉพำะเพ่ือพัฒนำหลักสูตร 
- รับวุฒิบัตร 
- อ่ืน ๆ เช่น สันทนำกำรหรือกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ 

 

๔. วิธีการฝึกอบรม 
๔.๑ กำรฝึกอบรมในรูปแบบออนไซต์ (Onsite) ทั้งภำคบรรยำยและแบ่งกลุ่มภำคปฏิบัติในแบบ 

Onsite - Classroom 
๔.๒ กำรฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทั้งภำคบรรยำยและแบ่งกลุ่มภำคปฏิบัติในแบบ 

Online ทั้งหมด 
๔.๓ กำรฝึกอบรมในรูปแบบผสม (Onsite - Classroom) และ (Online) ทั้งภำคบรรยำยและ

แบ่งกลุ่มภำคปฏิบัติในรูปแบบผสม (Onsite - Classroom) และ (Online) 
 

๕. วิทยากร 
๕.๑ ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (แม่ไก่) จำกส ำนักงำนกำรวิจัย

แห่งชำติ และหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัยที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำรร่วมกัน โดยมีอัตรำส่วน 
“วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (แม่ไก่) ที่ผ่ำนกำรรับรองต่อ “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” 
(แม่ไก)่ ที่ยังไม่ผ่ำนกำรรับรอง เป็น 70:30 

๕.๒ วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ  (วช.) และ
หน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัยที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำรร่วมกัน 

 
๖. คุณสมบัติ และการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 6.1 คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
6.1.๑ วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ 
6.1.2 อำยุ ไม่เกิน ๕๐ ปี ณ ปีที่สมัคร 
6.1.3 สัญชำติ ไทย 
6.1.4 คุณสมบัติเฉพำะ     (1) ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงำน

ท้องถิ่น 
(2) ไม่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัย หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำร

วิจัยไม่เกิน ๒ ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย 
(3) กรณีเป็นอำจำรย์จำกสถำบันอุดมศึกษำ ต้องไม่มีต ำแหน่งทำง

วิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์หรือสูงกว่ำ 
(4) กรรีเป็นบุคลำกรของรัฐ/สถำบันกำรศึกษำ ต้องไม่มีต ำแหน่ง

ระดับช ำนำญกำรพิเศษหรือเทียบเท่ำ หรือสูงกว่ำ 
(5) กรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ระบุ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ วช. โดย

คณะท ำงำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
“โครงกำรพัฒนำวิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย 
(Training for the trainers) และโครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่น
ใหม่” พิจำรณำให้กำรรับรองและให้ควำมเห็นชอบก่อน
น ำเสนอ วช. ก่อนจัดอบรม อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ 

(6) วช. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกก่อนจัดอบรม 
/-7. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม... 
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๗. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ ำนวนรุ่นละประมำณ ๕๐-6๐ คน 
พิจำรณำจ ำนวนผู้เข้ำอบรมให้เหมำะกับขนำดห้องบรรยำยและห้องฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

- กรณีใช้งบประมำณร่วมจำก วช. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำน
กำรวิจัย (ผู้จัด) ไม่เกินร้อยละ 50 

- กรณีใช้งบประมำณของผู้จัด จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมจำกหน่วยงำนผู้จัด ไม่เกินร้อยละ 90 
ทั้งนี้ผู้เข้ำอบรมต้องเป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นำ 2019 (COVID-19) 

 
๘. ระยะเวลาการฝึกอบรม 

รุ่นละ ๕ วัน เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. จ ำนวน ๔๐ ชัว่โมง 
 
๙. วันและสถานที่ฝึกอบรม 

ระหว่ำงวันที่ 16-20 พฤษภำคม 2565 ณ วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่ำน 
 
๑๐. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้ที่สนใจสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม และได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัดให้สมัครเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม สำมำรถสมัครได้ที่ ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย (ผู้จัด) ที่ระบุไว้หนังสือรับสมัครของแต่ละรุ่น
โดยไม่มีค่ำลงทะเบียน ส่วนงบประมำณในกำรเดินทำงมำเข้ำรับกำรฝึกอบรม เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอ่ืน ๆ ให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำยจำกต้นสังกัดตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง  

(กรณี ใช้งบประมำณในกำรจัดฝึกอบรมจำกหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย (ผู้จัด) อำจจะมี
ค่ำลงทะเบียน หรือค่ำประกันในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในบำงรุ่น ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ติดตำมรำยละเอียดโครงกำรและประสำนงำนตรงกับหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย (ผู้จัด) ของแต่ละรุ่นอีก
ครั้ง) 

 
๑๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

๑๑.๑ การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
        ประเมินผลกำรมีส่วนร่วมและกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยพิจำรณำจำก (ประเมิน

โดยหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย (ผู้จัด)) 
1) จ ำนวนเวลำกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของ

จ ำนวนเวลำอบรมทั้งหมดที่ก ำหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวน
เวลำในภำคทฤษฎี และไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนเวลำในภำคปฏิบัติ 

2) ข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม 
3) ประเมินควำมรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยกำรประเมินตนเองก่อนและหลังกำร

อบรม  
 

 

/-กำรติดตำมประเมินผล... 
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กำรติดตำมและประเมินผลภำยหลังกำรฝึกอบรม (ประเมินโดยหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนกำร
วิจัย (ผู้จัด) ร่วมกับ วช.) 

1) ติดตำมผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลังสิ้นสุดกำรฝึกอบรมโดยวิธีกำรที่เหมำะสม เช่น 
กำรส่งแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรประชุมกลุ่ม 

2) จัดให้มีกำรสัมมนำหรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือติดตำมผลกำรน ำควำมรู้ ไปใช้
ในกำรปฏิบัติงำนภำยหลังจัดอบรมหรือสร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำวิจัยและสร้ำง
ผลงำนวิจัยอย่ำงไร 

เกณฑ์กำรมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม (ประเมินโดยหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย 
(ผู้จัด) ร่วมกับ วช.) 

1) เข้ำรับกำรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจ ำนวนเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของจ ำนวนเวลำอบรมทั้งหมดที่ก ำหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
๘๐ ของจ ำนวนเวลำในภำคทฤษฎี และไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนเวลำใน
ภำคปฏิบัติ 

2) ส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม 
11.2 การประเมินวิทยากร (แม่ไก่) 

ประเมินวิทยำกร (ประเมินโดยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม) 
1) ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มีต่อวิทยำกร 
2) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มีต่อวิทยำกร 

ประเมินวิทยำกร (โดยคณะท ำงำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม “โครงกำร
พัฒนำวิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย (Training for the trainers) และโครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่”) 

1) เนื้อหาบรรยาย (คะแนน 40 คะแนน) 

1.1 เนื้อหำจัดเรียงเป็นล ำดับขั้นตอน เรียงจำกง่ำยไปหำยำก 
1.2 เนื้อหำเหมำะสมกับกลุ่มผู้ฟัง น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
1.3 เนื้อหำครอบคลุมและสอดคล้องกับหัวข้อ 
1.4 เนื้อหำถูกต้อง ทันสมัย 
1.5 ยกตัวอย่ำงประกอบได้เหมำะสมกับเนื้อหำ 

2) เอกสาร สื่อการสอน (คะแนน 20 คะแนน) 

2.1 ควำมพร้อมของสื่อท่ีน ำส่งให้คณะผู้ประเมินของ วช. 
2.2 เหมำะสมกับวัย และพ้ืนควำมรู้ 
2.3 เหมำะสมกับจ ำนวนผู้ฟัง เหมำะสมกับสถำนที่ฝึกอบรม 
2.4 เหมำะสมและสัมพันธ์กับเนื้อหำ 
2.5 เร้ำควำมสนใจ 

3) บุคลิกภาพและน้ าเสียงการบรรยาย (คะแนน 20 คะแนน) 

3.1 กำรเคลื่อนไหว/วำงท่ำทำงธรรมชำติ 
3.2 มีกำรประสำนสำยตำกับผู้ฟัง 
3.3 แต่งกำย (เสื้อผ้ำ หน้ำ ผม) เหมำะสมกับกำลเทศะ 
3.4 สีหน้ำยิ้มแย้ม ไม่เครียด 

/-3.5 เป็นกัลยำณมิตร... 
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3.5 เป็นกัลยำณมิตร มีสัมพันธภำพที่ดีกับผู้เรียน 
3.6 เสียงดังพอเหมำะ ฟังชัดเจน 
3.7 น้ ำเสียงไม่รำบเรียบ เร้ำควำมสนใจ (ไม่) Monotone 
3.8 จังหวะกำรพูดเหมำะสม ไม่เร็วไม่ช้ำเกินไป 
3.9 ส ำนวนและภำษำฟังเข้ำใจง่ำย 
3.10 ออกเสียงควบกล้ ำชัดเจน 

4) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (คะแนน 10 คะแนน) 

4.1 กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
4.2 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค ์
4.3 มีศิลปะเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้เรียนกล้ำแสดงออก 
4.4 ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของแต่ละบุคคล 
4.5 เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ซักถำม 

5) อ่ืน ๆ (คะแนน 10 คะแนน) 

5.1 ตอบค ำถำมได้ชัดเจน ตรงประเด็น 
5.2 ตรงต่อเวลำ บริหำรเวลำได้เหมำะสม 

เกณฑ์คะแนนประเมินผล 

ต่ ำกว่ำ 65   คะแนน  ไม่ผ่ำนไม่มีสิทธิ์ซ่อม 
65 – 74.9  คะแนน  ไม่ผ่ำนซ่อมได ้
75 – 84.9  คะแนน  ผ่ำนในระดับด ี
85 – 100  คะแนน  ผ่ำนในระดับดีมำก 

11.3 การประเมินหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด) 

กำรประเมินหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย (ประเมินโดยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม) 
1) ประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม 

1.1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1.2 ด้ำนวิชำกำร 
1.3 ควำมคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 

กำรประเมินหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย (ประเมินโดยส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ) 
1) ประเมินภำพรวมในกำรจัดกำรฝึกอบรมของหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย 

1.1  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1.2  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1.3  เอกสำรประกอบกำรอบรม 
1.4 ควำมพร้อมของสถำนที ่

 
๑2. งบประมาณ 

งบประมำณของส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับงบประมำณของหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำน
กำรวิจัย (ผู้จัด) หรืองบประมำณของหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย (ผู้จัด) 

/-13. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ... 
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13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
13.๑ สร้ำงนักวิจัย ให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยอย่ำงมีระบบ 
13.๒ ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปท ำวิจัย และปรับปรุง

กระบวนกำรวิจัย ที่หน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
16.๓ ช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถสร้ำงผลงำนวิจัยอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นกำรเพ่ิม

จ ำนวนนักวิจัยที่มีคุณภำพให้แก่ประเทศ 
16.๔ เพ่ือส่งเสริมและยกระดับกำรวิจัยของประเทศให้ผลกำรวิจัยตอบสนองภำคกำรผลิต  

และภำคบริกำร  
16.๕ เพ่ือพัฒนำผลงำนวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภำพและปริมำณมำกขึ้นและสำมำรถใช้งำนวิจัย

เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
16.๖  ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล และมีเครือข่ำยกำรวิจัย 

 
17. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ชื่อหน่วยงานเครือข่าย (ผู้จัด) : มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ที่อยู ่   เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ล ำไทร อ.วังน้อย  
  จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170  
โทรศัพท ์   พระมหำชุติภัค อภินนฺโท 082-562-3545,  
  ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 082-945-9584  
โทรสาร      
เว็บไซต์  https://bri.mcu.ac.th/ 
อีเมล์  chutipak_1@hotmail.com, akkaratv8668@gmail.com 

 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ที่อยู ่ ภำรกิจขับเคลื่อนนโยบำยโดยกำรวิจัย ชั้น ๔ อำคำร วช. ๒ 
 ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว  
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท ์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ 304, 303  
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๙๔   
อีเมล์ t4t.nrct@nrct.go.th  


