โครงการฝึกอบรม
“สร้างนักวิจัยรุน่ ใหม่”(ลูกไก่)รุ่นที่ ๔
โดย สมาคมนักวิจัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------

๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติทาหน้าที่ส่งเสริม
ประสานงาน และพัฒนาระบบวิจัยของชาติตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ด้วยความร่วมมือ
ของหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติการ ซึ่ง วช. ได้เริ่มพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน โดยได้ดาเนินการโครงการสร้างนักวิจัยต้นกล้าวิจัย ระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ได้
ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ จานวน ๕๖๗ คน
ในการพัฒนานักวิจั ย ที่ผ่ านมายังไม่สามารถเพิ่มนักวิจัยให้ มีจานวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้อง
พัฒนาให้นักวิจัยที่มีจานวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภาพและสามารถนาการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ใน
ระดับประเทศหรือพื้นที่ ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔
การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ภายใต้นโยบายและ
ยุ ทธศาสตร์ การวิ จั ย ของชาติ ฉบั บที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) วช. จึงมีการพั ฒนาหลั กสู ตรการฝึ กอบรม
“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดทาหลักสูตร เพื่อใช้ในการฝึกอบรม นักวิชาการ นักวิจัย
วิทยากรฝึกอบรม และผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยจาก วช. เช่น ต้นกล้าวิจัย ตลอดจนบุค คลจากภาค
ส่วนอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสรรหา และคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ วช. ให้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และดาเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักวิจัย
และเป็นเครือข่ายวิทยากรจัดการฝึกอบรมร่วมกับ วช.
สาหรับ การดาเนิน การในปี งบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ วช. ได้ทาความร่ว มมือกับมหาวิทยาลัย /
หน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดฝึกอบรม วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย จานวน ๙ มหาวิทยาลัย
ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักวิจัย โดยได้ดาเนินการ
จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถนาหลักสูตรไปจัดการฝึกอบรม
สร้างนักวิจัยได้ ซึ่งในเบื้องต้นมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น ๔๔๒คน
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วช. มีแผนการดาเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
(ลูกไก่)” ให้ได้จานวนประมาณ ๕,๐๐๐ คน โดยใช้วิทยากรที่ผ่านการฝึ กอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนา
นักวิจัย” ที่มีความพร้อม และเชี่ยวชาญในหมวดวิชาต่างๆ ในการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป ซึ่ง วช.
และสมาคมนักวิจัย ได้ร่วมมือกับเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรม“สร้าง
นักวิจัยรุ่ นใหม่ ” รุ่นที่ ๔ ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของ

สถานศึกษาในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทาข้อเสนอการวิจัยได้
๒.๓ เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
๓. โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม ๔๐ ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้
๓.๑.๑ปรัชญาและจรรยาบรรณการวิจัย
๒ ชั่วโมง
๓.๑.๒การกาหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย
ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
๒ ชั่วโมง
๓.๑.๓เทคนิคและการทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย
๒ ชั่วโมง
๓.๑.๔ การออกแบบการวิจัย
๘ ชั่วโมง
 รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
๔ ชัว่ โมง
 รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
๔ ชั่วโมง
๓.๑.๕การวัด การสร้างเครื่องมือ
๓ ชั่วโมง
๓.๑.๖ หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย
๒ ชั่วโมง
๓.๒ ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้
๓.๒.๑ กาหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม
๒ ชั่วโมง
เพื่อกาหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกาหนดโจทย์วิจัย
คาถามวิจัย วัตถุประสงค์
๓.๒.๒ ฝึกปฏิบัติเขียนทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อตอบโจทย์วิจัย ๒ ชั่วโมง
๓.๒.๓ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
๒ ชั่วโมง
๓.๒.๔ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม
๒ ชั่วโมง
๓.๒.๕ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนองานวิจัยรายบุคคล (R to R)
๒ ชั่วโมง
๓.๒.๕. นาเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม
๓ ชั่วโมง
๓.๒.๖. การเขียนและปรับแก้ข้อเสนอการวิจัย
๓ ชั่วโมง
๓.๒.๗. บูรณาการความรู้และการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม
๓ ชั่วโมง
๓.๓ กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ จานวน ๒ ชั่วโมง
ปฐมนิเทศ Homeroom แนะนาสมาชิก ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตร และพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม

๔. วิธีการฝึกอบรม
๔.๑ การบรรยายและอภิปราย
๔.๒ ฝึกปฏิบัติ และทากิจกรรมร่วมกัน
๔.๓ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๕. วิทยากร
๑. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” จากสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัย และสมาคมนักวิจัย เครือข่าย วช. ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทาง
วิชาการ
๒. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ
มหาวิทยาลัย สมาคมนักวิจัย เครือข่าย วช. ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ
๖. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นนักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
๖.๑ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๕๐ ปี
๖.๒สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการต่าง ๆ
๖.๓ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
๖.๔มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต
๖.๕เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด
๖.๖ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่ดาเนินการจัด
๖.๗นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
และสมาคมนักวิจัย เครือข่ายวช. ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ สมาคมนักวิจัย เครือข่าย วช. ที่ลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการฯ
๗. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวนรุ่นละประมาณ ๖๐ คน
๘. ระยะเวลาการฝึกอบรม
รุ่นละ ๕ วัน จานวน ๔๐ ชั่วโมง

๙. วันและสถานที่ฝึกอบรม
ตามที่มหาวิทยาลัย สมาคมนักวิจัย เครือข่ายกาหนด ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง เมษายน
๒๕๕๙ ดังนี้
๙.๑ รุ่นที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร /หรือสถานที่แห่งอื่นที่เหมาะสม
หมายเหตุ สถานที่ที่กาหนดไว้ สมาคมนักวิจัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็น
๑๐. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ที่สนใจ และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่
ผู้ประสานงานเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๐
๑๑. การประเมินผล
๑๑.๑ ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
๑๑.๒ ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจาก
๑๑.๒.๑ จานวนเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จานวนเวลาอบรมทั้งหมดที่กาหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จานวนเวลาในภาคทฤษฎี และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนเวลาในภาคปฏิบัติ
๑๑.๒.๒ ข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม
๑๑.๒.๓ ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังการ
อบรม
๑๒. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนายกระดับศักยภาพนักวิจัยไทย
๑๒.๑ ติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยการส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์
๑๒.๒ จัดให้มีการสัมมนาเพื่อติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรมหรือ
สร้างเครือข่ายในการทาวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยอย่างไร
๑๓. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
๑๓.๑ เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจานวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของจ านวนเวลาทั้งหมดที่กาหนดในหลั กสู ตรฝึ กอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จานวนเวลาในภาคทฤษฎีและไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนเวลาในภาคปฏิบัติ
๑๓.๒ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม

๑๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๔.๑ สร้างนักวิจัย ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทาวิจัยอย่างมีระบบ
๑๔.๒ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมสามารถน าความรู้ แ ละประสบการณ์ ไ ปท าวิ จั ย และปรั บ ปรุ ง
กระบวนการวิจัย ที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓ ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นการเพิ่ม
จานวนนักวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
๑๔.๔ เพื่ อ ส่ งเสริ มและยกระดั บการวิ จั ย ของประเทศให้ ผ ลการวิ จั ย ตอบสนองภาคการผลิ ต
และภาคบริการ
๑๔.๕ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้นและสามารถใช้งานวิจัย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑๔.๖ ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีเครือข่ายการวิจัย
๑๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๕.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ ๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒๔๗๓๗๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๐
๑๕.๒ สมาคมนักวิจัย เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙๐๗๘๗, โทรสาร ๐๒-๕๗๙๐๘๑๐ www.ar.or.th
๑๕.๓ กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ทบ.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๑๒๔๕๕ต่อ ๔๗๙ , ๔๘๐ โทรสาร ๐๒๕๗๙๐๔๕๗ www.nrct.go.th, www.training.nrct.go.th
E-mail address: nrct.training@gmail.com

