
โครงการฝึกอบรม 

“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ(วช.)ในฐำนะหน่วยงำนกลำงระดับชำติท ำหน้ำท่ีส่งเสริม 

ประสำนงำน และพัฒนำระบบวิจัยของชำติตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติด้วยควำมร่วมมือของ

หน่วยงำน และภำคีเครือข่ำยท้ังในระดับนโยบำยและปฏิบัติกำรซึ่ง วช.ได้เริ่มพัฒนำบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องกับกำร

วิจัยท้ังภำครัฐ เอกชนโดยได้ด ำเนินกำรโครงกำรสร้ำงนักวิจัย (ต้นกล้ำวิจัย) ระหว่ำงปี 2552 - 2556 ได้ผลิต

นักวิจัยรุ่นใหม่ จ ำนวน 567 คน  

ส ำหรับกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2557 - 2558 วช.ได้ท ำลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำง

วิชำกำร โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร. “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่

ไก่) ร่วมกับมหำวิทยำลัย/หน่วยงำนเครือข่ำย วช.ท่ีมีควำมพร้อมในกำรจัดฝึกอบรม วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำ

นักวิ จัย จ ำนวน 12 หน่วยงำน ไ ด้แก่  มหำวิทยำลัยนเรศวร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มหำวิทยำลัยบูรพำ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง และมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี  

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และสมำคมนักวิจัย เพื่อสร้ำงวิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำ

นักวิจัยให้มีควำมสำมำรถน ำหลักสูตรไปจัดกำรฝึกอบรมสร้ำงนักวิจัยในพื้นท่ีได้  

 ภำยในปีงบประมำณ 2559 วช. มีแผนกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมโครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ 

(ลูกไก่)” ให้ได้จ ำนวนประมำณ 5,000 คนโดยใช้วิทยำกรท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรม “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำ

นักวิจัย” ท่ีมีควำมพร้อม และเช่ียวชำญในหมวดวิชำต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรมสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเรียนรู้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรวิจัยเพื่อ

กำรพัฒนำประเทศ 

 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัยได้ 

 2.3 เพื่อบูรณำกำรเครือข่ำยนักวิจัย จำกหน่วยรำชกำร องค์กรกำรวิจัยต่ำงๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 



3.  โครงสร้างหลักสูตร 

  ประกอบด้วยภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ และภำคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 ช่ัวโมง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

  3.1  ภาคทฤษฎีประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน 19 ชั่วโมง ดังนี้ 

3.1.1. ปรัชญำกำรวิจัย และจรรยำบรรณกำรวิจัย      1 ช่ัวโมง 

3.1.2. กำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัยแบบบูรณำกำรท่ีสอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัย 

ของประเทศตำมบริบทของชุมชน และงำนตำมภำรกิจหลัก    2 ช่ัวโมง 

3.1.3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดงำน กำรสังเครำะห์วรรณกรรม   2 ช่ัวโมง 

3.1.4. กำรออกแบบกำรวิจัย        8 ช่ัวโมง 

1. รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำง และกำรวิเครำะห์ข้อมูล         

(4 ช่ัวโมง) 

2. รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

(4 ช่ัวโมง) 

3.1.5 กำรวัด กำรสร้ำงเครื่องมือ และกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ    3 ช่ัวโมง 

3.1.6 หลักกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย  2 ช่ัวโมง 

 

 3.2  ภาคปฏิบัติประกอบด้วยเนื้อหา  จ านวน  19 ชั่วโมง ดังนี้ 

 3.2.1 ก ำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกในกลุ่ม   2 ช่ัวโมง 

  เพื่อก ำหนดปัญหำวิจัยในแต่ละพื้นท่ี และสรุปกำรก ำหนดโจทย์วิจัย 

  ค ำถำมวิจัย วัตถุประสงค์   

 3.2.2 ฝึกปฏิบัติเขียนทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดกำร   2 ช่ัวโมง 

  กำรสังเครำะห์วรรณกรรม    

 3.2.3 ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย   8 ช่ัวโมง 

 3.2.4 ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม   3 ช่ัวโมง 

 3.2.5. น ำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม   3 ช่ัวโมง 

 3.2.6. บูรณำกำรควำมรู้และกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยจำกกำรอบรม   1 ช่ัวโมง 

 

 3.3  กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ  จ านวน 2 ชั่วโมง 

  ปฐมนิเทศ Homeroom แนะน ำสมำชิก เลือกกรรมกำรรุ่น ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตร และพิธีเปิด – ปิด

กำรฝึกอบรม 

 



4. วิธีการฝึกอบรม 

 4.1 กำรบรรยำย 

 4.2 ฝึกปฏิบัติ และท ำกิจกรรมร่วมกัน 

 4.3 ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 

 

5. วิทยากร 

1. ผู้ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรม“วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (แม่ไก่) จำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และมหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ท่ีลงนำมบันทึกข้อตกลงทำง

วิชำกำร 

2. วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และ

มหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ท่ีลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำร 

 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 เป็นนักวิชำกำร  นักวิจัย  ในหน่วยงำนภำครัฐ  ภำคเอกชน  โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

6.1 มีสัญชำติไทย อำยุไม่เกิน 50 ปี 
6.2 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำกำรต่ำง ๆ  
6.3 ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงำนท้องถิ่น 
6.4 มีควำมรู้ และทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 
6.5 เป็นผู้ท่ีสนใจจริงและมุ่งมั่นในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม  สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ตลอด

หลักสูตร และได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
6.6 ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษำท่ีก ำลังศึกษำในระดับปริญญำโทหรือเอกในมหำวิทยำลัยท่ีด ำเนินกำรจัด 
6.7 นอกเหนือจำกคุณสมบัติข้ำงต้นกำรพิจำรณำคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำร

มหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ท่ีลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรฯ 
   ท้ังนี้  ผู้ท่ีสนใจสำมำรถดูรำยละเอียดโครงกำรและสมัครได้ท่ี มหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ท่ีลงนำมควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรฯ 
 
7. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 จ ำนวนรุ่นละประมำณ 60 - 70 คน 
 
8. ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 รุ่นละ 5 วันจ ำนวน 40 ช่ัวโมง 
 



9. วันและสถานที่ฝึกอบรม 

25 – 29 กรกฎำคม 2559 ณ โรงแรมลำ วิลลำ จังหวัดขอนแก่น 
 

10. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

  ผู้ท่ีสนใจและได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัดให้สมัครเข้ ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถสมัครได้ท่ี ผู้

ประสำนงำนเครือข่ำยดังหนังสือรับสมัคร 

 

11. การประเมินผล 

 11.1  ประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
 11.2  ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยพิจำรณำจำก 
  11.2.1 จ ำนวนเวลำกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ

จ ำนวนเวลำอบรมท้ังหมดท่ีก ำหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวน
เวลำในภำคทฤษฎี และไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนเวลำในภำคปฏิบัติ 

  11.2.2 ข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม 
  11.2.3 ประเมินควำมรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยกำรประเมินตนเองก่อนและหลังกำร

อบรม 
 
12. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม 

เพื่อกำรพัฒนำยกระดับศักยภำพนักวิจัยไทย 

12.1 ติดตำมผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลังส้ินสุดกำรฝึกอบรมโดยกำรส่งแบบสอบถำมกำรสัมภำษณ์ 

12.2 จัดให้มีกำรสัมมนำเพื่อติดตำมผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนภำยหลังจัดอบรมหรือ

สร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำวิจัยและกำรสร้ำงผลงำนวิจัยอย่ำงไร 

 
13. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

 โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ ดังนี้ 

 13.1 เข้ำรับกำรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจ ำนวนเวลำเข้ำฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ

จ ำนวนเวลำท้ังหมดท่ีก ำหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนเวลำ

ในภำคทฤษฎีและไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนเวลำในภำคปฏิบัติ 

 13.2 ส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม 

 

 

 



14. งบประมาณ 

 งบประมำณหมวดรำยจ่ำยอื่น ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) ร่วมกับงบประมำณของสถำบันเครือข่ำย เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนกำรฝึกอบรม 
 
15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 15.1 สร้ำงนักวิจัย ให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยอย่ำงมีระบบ 

 15.2 ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ไปท ำวิ จัยและปรับปรุ ง

กระบวนกำรวิจัยท่ีหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 15.3 ช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถสร้ำงผลงำนวิจัยอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นกำรเพิ่ม

จ ำนวนนักวิจัยท่ีมีคุณภำพให้แก่ประเทศ 

 15.4 เพื่อส่งเสริมและยกระดับกำรวิจัยของประเทศให้ผลกำรวิจัยตอบสนองภำคกำรผลิตและภำค

บริกำร  

 15.5 เพื่อพัฒนำผลงำนวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภำพและปริมำณมำกขึ้นและสำมำรถใช้งำนวิจัย

  เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 15.6 ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล และมีเครือข่ำยกำรวิจัย 

 

16.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กลุ่มทรัพยำกรบุคคล (ทบ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) โทรศัพท์ 0-2561-2445 

ต่อ 479,480 โทรสำร 0 2579 0457  www.nrct.go.th, www.training.nrct.go.th  

E-mail address: nrct.training@gmail.com 

 เครือข่ำยวิจัยภูมิภำค: ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำควิชำสัตวศำสตร์ คณะเกษตรศำสตร์

มหำวิทยำลัยขอนแก่น โทรศัพท์ /โทรสำร 0-4320-2362  www.nrct-ne.kku.ac.th, 

www.facebook.com/nrct.ne.kku/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nrct.training@gmail.com


ก าหนดการ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที ่4 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมลา วิลลา จังหวัดขอนแก่น 

 
วัน เดอืน ป ี เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม ช่ัวโมง 
25 ก.ค. 59 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดและปฐมนเิทศหลักสูตร  

 09.00 – 10.00 น. ภาคทฤษฎ ีปรัชญำกำรวิจัย และจรรยำบรรณกำรวิจัย 1 
 10.00 – 12.00 น. ภาคทฤษฎ ีกำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัยแบบบูรณำกำรที่สอดคล้องกับนโยบำย

กำรวิจัยของประเทศ ตำมบริบทของชุมชน และงำนตำมภำรกจิหลัก 
2 

 13.00 – 16.00 น. ภาคทฤษฎ ีกำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด กำรสังเครำะห์
วรรณกรรม 

3 

 16.00 – 18.00 น. ภาคปฏิบัต ิก ำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชกิในกลุ่ม เพื่อ
ก ำหนดปัญหำวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปกำรก ำหนดโจทย์วจิัยค ำถำมวิจัย 
วัตถุประสงค ์

2 

18.00 – 19.00 น. ภาคปฏิบัต ิฝกึปฏิบัติเขียนกำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด กำร
สังเครำะห์วรรณกรรม 

1 

26 ก.ค. 59 08.30 – 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวนัแรก 
และแนะน ำตัวผูเ้ข้ำรับกำรอบรมเพื่อสรำ้งเครือข่ำย) 

 

09.00 – 12.00 น. ภาคทฤษฎ ีกำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรสุ่ม
ตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3 

13.00 – 14.00 น. ภาคทฤษฎ ีกำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรสุ่ม
ตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล (ต่อ) 

1 

14.00 – 16.00 น. ภาคทฤษฎ ีกำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  2 

16.00 - 17.00 น. ภาคปฏิบัต ิฝกึปฏิบัติเขียนกำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด กำร
สังเครำะห์วรรณกรรม (ต่อจำกวันที่ 1) 

1 

17.00 – 19.00 น. ภาคปฏิบัต ิฝกึปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ 2 
27 ก.ค. 59 08.30 – 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวนัที่

สอง แนะน ำตัวผู้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อสร้ำงเครือข่ำย) 
 

09.00 – 11.00 น. ภาคทฤษฎ ีกำรออกแบบกำรวิจัยคุณภำพ (กำรเลือกตัวอย่ำงและกำร
วิเครำะห์ข้อมูล) 

2 

11.00 – 12.00 น. ภาคปฏิบัต ิฝกึปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 1 
13.00 –16.00 น. ภาคทฤษฎ ีกำรวัดกำรสร้ำงเครื่องมือ 3 
16.00 – 19.00 น. ภาคปฏิบัต ิฝกึปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

 
3 



วัน เดอืน ป ี เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม ช่ัวโมง 
28 ก.ค. 59 08.30 – 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวนัที่

สำม และเลือกประธำนรุ่นของผู้เข้ำรับกำรอบรมเพือ่สร้ำงเครือข่ำย) 
 

09.00 – 11.00 น. ภาคทฤษฎี หลักกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย 2 

11.00 - 12.00 น. ภาคปฏิบัต ิฝกึปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย (สรำ้งและประเมนิคุณภำพ
เครื่องมือ) 

1 

13.00 – 14.00 น. ภาคปฏิบัต ิฝกึปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย (สรำ้งและประเมนิคุณภำพ
เครื่องมือ) (ต่อ) 

1 

 14.00 – 15.00 น. ภาคปฏิบัต ิฝกึปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่มและเตรียมน ำเสนอ 3 
29 ก.ค. 59 08.30 – 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวนัที่ 4 

และแนะน ำประเด็นส ำคัญในกำรรับเกียรติบัตร) 
 

 09.00 – 12.00 น. ภาคปฏิบัต ิน ำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม 3 
 13.00 - 14.00 น. ภาคปฏิบัต ิบูรณำกำรควำมรู้และกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยจำกกำรอบรม 1 
 14.00 – 16.00 น. พิธีปิดสรุปประเมินผลและรับวุฒิบัตร 1 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 


