โครงการฝึกอบรม
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่ง ชำติ (วช.)ในฐำนะหน่วยงำนกลำงระดั บชำติท ำหน้ำที่ ส่ง เสริ ม
ประสำนงำน และพัฒนำระบบวิจัยของชำติตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติด้วยควำมร่วมมือของ
หน่วยงำน และภำคีเครือข่ำยทั้งในระดับนโยบำยและปฏิบัติกำรซึ่ง วช.ได้เริ่มพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำร
วิจัยทั้งภำครัฐ เอกชนโดยได้ดำเนินกำรโครงกำรสร้ำงนักวิจัย (ต้นกล้ำวิจัย) ระหว่ำงปี 2552 - 2556 ได้ผลิต
นักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 567 คน
สำหรับกำรดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2557 - 2558 วช.ได้ทำลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร. “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่
ไก่) ร่วมกับมหำวิทยำลัย/หน่วยงำนเครือข่ำย วช.ที่มีควำมพร้อมในกำรจัดฝึกอบรม วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำ
นั ก วิ จั ย จ ำนวน 12 หน่ ว ยงำน ได้ แ ก่ มหำวิ ท ยำลั ย นเรศวร มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ พิ บู ล สงครำม
มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ล ำปำง และมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และสมำคมนักวิจัย เพื่อสร้ำงวิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำ
นักวิจัยให้มีควำมสำมำรถนำหลักสูตรไปจัดกำรฝึกอบรมสร้ำงนักวิจัยในพื้นทีไ่ ด้
ภำยในปีงบประมำณ 2559 วช. มีแผนกำรดำเนินกำรจัดฝึกอบรมโครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่
(ลูกไก่)” ให้ได้จำนวนประมำณ 5,000 คนโดยใช้วิทยำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำ
นักวิจัย” ที่มีควำมพร้อม และเชี่ยวชำญในหมวดวิชำต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรมสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเรียนรู้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรวิจัยเพื่อ
กำรพัฒนำประเทศ
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถจัดทำข้อเสนอกำรวิจัยได้
2.3 เพื่อบูรณำกำรเครือข่ำยนักวิจัย จำกหน่วยรำชกำร องค์กรกำรวิจัยต่ำงๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

3. โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ และภำคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 ชั่วโมง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
3.1 ภาคทฤษฎีประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 19 ชั่วโมง ดังนี้
3.1.1. ปรัชญำกำรวิจัย และจรรยำบรรณกำรวิจัย

1 ชั่วโมง

3.1.2. กำรกำหนดโจทย์กำรวิจัยแบบบูรณำกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัย
ของประเทศตำมบริบทของชุมชน และงำนตำมภำรกิจหลัก
3.1.3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดงำน กำรสังเครำะห์วรรณกรรม

2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

3.1.4. กำรออกแบบกำรวิจัย

8 ชั่วโมง

1. รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรกำหนดขนำดตัวอย่ำง และกำรวิเครำะห์ข้อมูล
(4 ชั่วโมง)
2. รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
(4 ชั่วโมง)
3.1.5 กำรวัด กำรสร้ำงเครื่องมือ และกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ

3 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 ฝึกปฏิบัติเขียนทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดกำร
กำรสังเครำะห์วรรณกรรม

2 ชั่วโมง

3.2.3 ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย
3.2.4 ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม

8 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

3.2.5. นำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม

3 ชั่วโมง

3.2.6. บูรณำกำรควำมรู้และกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยจำกกำรอบรม

1 ชั่วโมง

3.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ จานวน 2 ชั่วโมง
ปฐมนิเทศ Homeroom แนะนำสมำชิก เลือกกรรมกำรรุ่น ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตร และพิธีเปิด – ปิด
กำรฝึกอบรม

4. วิธีการฝึกอบรม
4.1 กำรบรรยำย
4.2 ฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรมร่วมกัน
4.3 ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
5. วิทยากร
1. ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม“วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (แม่ไก่) จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และมหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำง
วิชำกำร
2.

วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และ
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำร

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นนักวิชำกำร นักวิจัย ในหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

มีสัญชำติไทย อำยุไม่เกิน 50 ปี
สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำกำรต่ำง ๆ
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงำนท้องถิ่น
มีควำมรู้ และทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต
เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ตลอด
หลักสูตร และได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
6.6 ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษำที่กำลังศึกษำในระดับปริญญำโทหรือเอกในมหำวิทยำลัยที่ดำเนินกำรจัด
6.7 นอกเหนือจำกคุณสมบัติข้ำงต้นกำรพิจำรณำคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำร
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรฯ
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดโครงกำรและสมัครได้ที่ มหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรฯ
7. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวนรุ่นละประมำณ 60 - 70 คน
8. ระยะเวลาการฝึกอบรม
รุ่นละ 5 วันจำนวน 40 ชั่วโมง

9. วันและสถานที่ฝึกอบรม
25 – 29 กรกฎำคม 2559 ณ โรงแรมลำ วิลลำ จังหวัดขอนแก่น
10. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ที่สนใจและได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสัง กัดให้สมัครเข้ ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถสมัครได้ที่ ผู้
ประสำนงำนเครือข่ำยดังหนังสือรับสมัคร
11. การประเมินผล
11.1 ประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรกำรฝึกอบรม
11.2 ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยพิจำรณำจำก
11.2.1 จำนวนเวลำกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
จำนวนเวลำอบรมทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวน
เวลำในภำคทฤษฎี และไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนเวลำในภำคปฏิบัติ
11.2.2 ข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม
11.2.3 ประเมินควำมรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยกำรประเมินตนเองก่อนและหลังกำร
อบรม
12. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม
เพื่อกำรพัฒนำยกระดับศักยภำพนักวิจัยไทย
12.1 ติดตำมผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลังสิ้นสุดกำรฝึกอบรมโดยกำรส่งแบบสอบถำมกำรสัมภำษณ์
12.2 จัดให้มีกำรสัมมนำเพื่อติดตำมผลกำรนำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนภำยหลังจัดอบรมหรือ
สร้ำงเครือข่ำยในกำรทำวิจัยและกำรสร้ำงผลงำนวิจัยอย่ำงไร
13. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ ดังนี้
13.1 เข้ำรับกำรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจำนวนเวลำเข้ำฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
จำนวนเวลำทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนเวลำ
ในภำคทฤษฎีและไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนเวลำในภำคปฏิบัติ
13.2 ส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม

14. งบประมาณ
งบประมำณหมวดรำยจ่ำ ยอื่น ประจำปี ง บประมำณ 2558 ของสำนั กงำนคณะกรรมกำรวิ จั ย
แห่งชำติ (วช.) ร่วมกับงบประมำณของสถำบันเครือข่ำย เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนกำรฝึกอบรม
15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 สร้ำงนักวิจัย ให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรทำวิจัยอย่ำงมีระบบ
15.2 ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมสำมำรถน ำควำมรู้ แ ละประสบกำรณ์ ไ ปท ำวิ จั ย และปรั บ ปรุ ง
กระบวนกำรวิจัยที่หน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
15.3 ช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถสร้ำงผลงำนวิจัยอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นกำรเพิ่ม
จำนวนนักวิจัยที่มีคุณภำพให้แก่ประเทศ
15.4 เพื่อส่งเสริมและยกระดับกำรวิจัยของประเทศให้ผลกำรวิจัยตอบสนองภำคกำรผลิตและภำค
บริกำร
15.5 เพื่อพัฒนำผลงำนวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภำพและปริมำณมำกขึ้นและสำมำรถใช้งำนวิจัย
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
15.6 ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล และมีเครือข่ำยกำรวิจัย
16.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มทรัพยำกรบุคคล (ทบ.) สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (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
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กาหนดการ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมลา วิลลา จังหวัดขอนแก่น
วัน เดือน ปี
25 ก.ค. 59

26 ก.ค. 59

27 ก.ค. 59

เวลา
หลักสูตรการฝึกอบรม
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตร
09.00 – 10.00 น. ภาคทฤษฎี ปรัชญำกำรวิจัย และจรรยำบรรณกำรวิจัย
10.00 – 12.00 น. ภาคทฤษฎี กำรกำหนดโจทย์กำรวิจัยแบบบูรณำกำรที่สอดคล้องกับนโยบำย
กำรวิจัยของประเทศ ตำมบริบทของชุมชน และงำนตำมภำรกิจหลัก
13.00 – 16.00 น. ภาคทฤษฎี กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด กำรสังเครำะห์
วรรณกรรม
16.00 – 18.00 น. ภาคปฏิบัติ กำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกในกลุ่ม เพื่อ
กำหนดปัญหำวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปกำรกำหนดโจทย์วจิ ัยคำถำมวิจัย
วัตถุประสงค์
18.00 – 19.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนกำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด กำร
สังเครำะห์วรรณกรรม
08.30 – 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวันแรก
และแนะนำตัวผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมเพื่อสร้ำงเครือข่ำย)
09.00 – 12.00 น. ภาคทฤษฎี กำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรสุ่ม
ตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
13.00 – 14.00 น. ภาคทฤษฎี กำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรสุ่ม
ตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล (ต่อ)
14.00 – 16.00 น. ภาคทฤษฎี กำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ
16.00 - 17.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนกำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด กำร
สังเครำะห์วรรณกรรม (ต่อจำกวันที่ 1)
17.00 – 19.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ
08.30 – 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวันที่
สอง แนะนำตัวผู้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อสร้ำงเครือข่ำย)
09.00 – 11.00 น. ภาคทฤษฎี กำรออกแบบกำรวิจัยคุณภำพ (กำรเลือกตัวอย่ำงและกำร
วิเครำะห์ข้อมูล)
11.00 – 12.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ
13.00 –16.00 น. ภาคทฤษฎี กำรวัดกำรสร้ำงเครื่องมือ
16.00 – 19.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ
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วัน เดือน ปี
28 ก.ค. 59

29 ก.ค. 59

เวลา
หลักสูตรการฝึกอบรม
08.30 – 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวันที่
สำม และเลือกประธำนรุ่นของผู้เข้ำรับกำรอบรมเพือ่ สร้ำงเครือข่ำย)
09.00 – 11.00 น. ภาคทฤษฎี หลักกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย

ชั่วโมง

11.00 - 12.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย (สร้ำงและประเมินคุณภำพ
เครื่องมือ)
13.00 – 14.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย (สร้ำงและประเมินคุณภำพ
เครื่องมือ) (ต่อ)
14.00 – 15.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่มและเตรียมนำเสนอ
08.30 – 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวันที่ 4
และแนะนำประเด็นสำคัญในกำรรับเกียรติบัตร)
09.00 – 12.00 น. ภาคปฏิบัติ นำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม
13.00 - 14.00 น. ภาคปฏิบัติ บูรณำกำรควำมรู้และกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยจำกกำรอบรม
14.00 – 16.00 น. พิธีปิดสรุปประเมินผลและรับวุฒิบัตร
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