
โครงการ “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ระหวาง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กับมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)ในฐานะหนวยงานกลางระดับชาติ ทําหนาที่เปนหนวย

นโยบายในระบบวิจัยของประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศ และ
กรอบยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ๒๐ ป มีหนาที่เปนหนวยรวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย เปาหมาย 
ทิศทาง ยุทธศาสตรดานการวิจัยในภาพรวม รายประเด็น รายอุตสาหกรรม และรายเทคโนโลยี แนวทางการจัดสรร
งบประมาณดานการวิจัยที่เหมาะสม แนวทางการกํากับดูแลดานมาตร จริยธรรม การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
นักวิจัยตลอดจนติดตาม วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานการวิจัยและเทคโนโลยี การจัดทําดัชนีตางๆ  
ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิจัยของหนวยงานตางๆในการพัฒนาและสงเสรมิอาชีพ
นักวิจัยน้ันวช. ไดมีการสรางวิทยากรวิจัยที่มีความรูความสามารถในการถายทอดองคความรูตางๆ ดานการวิจยัเพือ่
สรางนักวิจัยรุนใหม รวมถึงการพัฒนาทักษะสงเสริมนักวิจัยที่อยูในระบบวิจัยใหมีความเปนมืออาชีพในดานการ
วิจัยเพิ่มมากข้ึน 

ในการพัฒนานักวิจัย ที่ผานมายังไมสามารถเพิ่มนักวิจัยใหมีจํานวนมากอยางรวดเร็ว อีกทั้งตอง
พัฒนาใหนักวิจัยที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนน้ัน มีคุณภาพและสามารถนําการวิจัยมาประยุกตใชสูการใชประโยชนใน
ระดับประเทศหรือพื้นที่ ดังน้ัน ต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๕๗ วช. จึงไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม“วิทยากร
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แมไก) โดยจัดทําหลักสูตร เพื่อใชในการฝกอบรม นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจน
บุคลากรจากภาคสวนอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสรรหา และคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย/หนวยงานที่ลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ วช. ในการเขาอบรมใหเปนวิทยากรที่มีความรู ความสามารถ และ
ดําเนินการจัดฝกอบรม เพื่อพัฒนานักวิจัย ในโครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก)รวมกับ วช. 
  
๒.  วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจ และเรียนรูประสบการณเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศ 
 ๒.๒ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม สามารถจัดทําขอเสนอการวิจัยได 
 ๒.๓ เพื่อบูรณาการเครือขายนักวิจัย จากหนวยราชการ องคกรการวิจัยตางๆ ใหเขมแข็งและย่ังยืนตอไป 
 
๓.  โครงสรางหลักสูตร 

  ๑. ภาคทฤษฎี ประกอบดวยเน้ือหา  จํานวน   ๑๙ ชั่วโมง ดังน้ี 
หมวดท่ี ๑ ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัยและ over view ๑ ช่ัวโมง 
หมวดท่ี ๒ การกําหนดโจทยการวิจัยแบบบรูณาการที่สอดคลองกบันโยบายการวิจัย 
ของประเทศ ตามบรบิทของชุมชน และงานตามภารกจิหลัก 

๒ ช่ัวโมง 

หมวดท่ี ๓การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสงัเคราะหวรรณกรรม ๒ช่ัวโมง 
หมวดท่ี ๔ การออกแบบการวิจัย     

๑. รูปแบบการวิจัยเชิงปรมิาณ การกําหนดขนาดตัวอยางและการวิเคราะหขอมลู 
๒. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดกลุมเปาหมายและการวิเคราะหขอมลู  
๓. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D)และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม 
ทั้งน้ีกําหนดเปนทั้ง ๓ รูปแบบการวิจัยดังน้ี (๔-๒-๒) หรือ (๒-๔-๒) หรอื (๒-๒-๔)  
หรือ (๒-๓-๓) หรือ (๓-๒-๓) หรือ (๓-๓-๒) 
 
 

๘ช่ัวโมง 



หมวดท่ี ๕ การวัด การสรางเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื ๓ช่ัวโมง 
หมวดท่ี ๖หลกัการเขียนขอเสนอการวิจัย และหลักการประยุกตงานวิจัยและนวัตกรรม 

ไปสูการใชประโยชน 
 

๓ช่ัวโมง 

 ๒. ภาคปฏิบัติ ประกอบดวยเน้ือหา  จํานวน   ๑๙ ชั่วโมง ดังน้ี 
ปฏิบัติการท่ี ๑ กําหนดโจทยและบูรณาการความคิดรวมกบัสมาชิกในกลุม  
เพื่อกําหนดปญหาวิจัยในแตละพื้นที่ และสรุปการกําหนดโจทยวิจัย คําถามวิจัย วัตถุประสงค  

๒ ช่ัวโมง 

ปฏิบัติการท่ี ๒ ฝกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสงัเคราะห
วรรณกรรม 

๒ ช่ัวโมง 

ปฏิบัติการท่ี ๓ฝกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย ๘ ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการท่ี ๔ฝกปฏิบัติเขียนขอเสนอการวิจัยกลุมและการขยายผลการนําผลงานวิจัย 
ตอยอดไปสูการใชประโยชน 

๓ ช่ัวโมง 

ปฏิบัติการท่ี ๕ นําเสนอขอเสนอการวิจัยกลุมและนําเสนอชองทางการนําผลงานวิจัย 
ตอยอดไปสูการใชประโยชน 

๓ ช่ัวโมง 

ปฏิบัติการท่ี ๖บูรณาการความรูและนําเสนอการสรางเครือขายวิจัยจากการอบรม ๑ ช่ัวโมง 
 
๓. กิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนๆ  จํานวน ๒ ชั่วโมง 

 ปฐมนิเทศ Homeroom แนะนําสมาชิก เลือกกรรมการรุน ปจฉิมนิเทศ  รับวุฒบิัตร  และพิธีเปด-ปดการ
ฝกอบรม 

 

๔. วิธีการฝกอบรม 
 ๔.๑ การบรรยาย 
 ๔.๒ ฝกปฏิบัติ และทํากจิกรรมรวมกัน 
 ๔.๓ ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

๕. วิทยากร 
๕.๑ ผูที่ผานการฝกอบรม“วิทยากรหลกัสตูรการพฒันานักวิจัย” (แมไก) 

จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และมหาวิทยาลัยเครือขาย วช.  
ที่ลงนามบันทกึขอตกลงทางวิชาการฯ รวมกัน 

๕.๒ วิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
และมหาวิทยาลัยเครือขาย วช. ที่ลงนามบันทึกขอตกลงทางวิชาการฯ 

 
๖. คุณสมบัติ และการพิจารณาผูเขารับการฝกอบรม 
   ๑. วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี ข้ึนไปหรือเทียบเทา 
   ๒. อายุ    ไมเกิน ๕๐ ป ณ ปที่สมัคร 
   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 กรณีอื่นๆ ที่ไมกําหนด ใหข้ึนอยูกับดุลพินิจคณะทํางานฯ  
       ของ วช. พิจารณาเปนรายกรณี 
   ๗. ตองไมเปนนิสิตหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการจัด 
   ๘. หนวยงานเครือขายรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายช่ือผูเขารับการฝกอบรม 
   ทั้งน้ี  ผูที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครไดที่ มหาวิทยาลัยเครือขาย วช. ที่ลงนามความ
รวมมือทางวิชาการฯ 
 
๗. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
 จํานวนรุนละประมาณ ๕๐-๗๐ คน 
 
๘. ระยะเวลาการฝกอบรม 
 รุนละ ๕ วัน เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น.จํานวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 
๙. วันและสถานท่ีฝกอบรม 

วันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 ณ หองศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 
๑๐. การสมัครเขารับการฝกอบรม 
  ผูที่สนใจสมัครเขารับการฝกอบรม และไดรับอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัดใหสมัครเขารับการ
ฝกอบรม สามารถสมัครไดที่ ผูประสานงานเครือขายที่ระบุไวหนังสือรับสมัครของแตละรุน 
  โดยไมมีคาลงทะเบียนสวนงบประมาณในการเดินทางมาเขารับการฝกอบรม เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ 
ใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจายจากตนสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
  (กรณี ใชงบประมาณในการจัดฝกอบรมจากหนวยงานผูจัด อาจจะมีคาลงทะเบียน หรือคาประกันใน
การเขารับการฝกอบรมในบางรุน ทั้งน้ีขอใหผูที่สนใจสมัครเขารับการฝกอบรมติดตามรายละเอียดโครงการ
ของแตละรุนอีกครั้ง)  
 
๑๑. การประเมินผล 
 ๑๑.๑  ประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการฝกอบรม 
 ๑๑.๒  ประเมินผลการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม โดยพิจารณาจาก 
  ๑๑.๒.๑ จํานวนเวลาการเขารบัการฝกอบรมในแตละกิจกรรมตองไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ

จํานวนเวลาอบรมทั้งหมดทีก่ําหนดในหลักสูตรและไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
จํานวนเวลาในภาคทฤษฎี และไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจาํนวนเวลาในภาคปฏิบัติ 

  ๑๑.๒.๒ ขอเสนอโครงการวิจัยของกลุม 
  ๑๑.๒.๓ ประเมินความรูของผูเขารับการฝกอบรมโดยการประเมินตนเองกอนและหลังการ

อบรม  
 
๑๒. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝกอบรม 

เพื่อการพัฒนายกระดับศักยภาพนักวิจัยไทย 
 ๑๒.๑ ติดตามผลผูเขารับการฝกอบรมหลังสิ้นสุดการฝกอบรมโดยการสงแบบสอบถาม การสัมภาษณ 



๑๒.๒ จัดใหมีการสัมมนาเพื่อติดตามผลการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรมหรือ
สรางเครือขายในการทําวิจัยและการสรางผลงานวิจัยอยางไร 

 
๑๓. เกณฑการมอบวุฒิบัตรใหแกผูผานการฝกอบรม 
 โดยพิจารณาจากเกณฑ ดังน้ี 
 ๑๓.๑ เขารับการฝกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจํานวนเวลาเขาฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐  

ของจํานวนเวลาทั้งหมดที่กําหนดในหลักสูตรฝกอบรม 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 ที่หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑๕.๓ ชวยใหผูเขารับการอบรมสามารถสรางผลงานวิจัยอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง จึงเปนการเพิ่ม

จํานวนนักวิจัยที่มีคุณภาพใหแกประเทศ 
 ๑๕.๔ เพื่อสงเสริมและยกระดับการวิจัยของประเทศใหผลการวิจัยตอบสนองภาคการผลิต  

และภาคบริการ  
 ๑๕.๕ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศ ใหมีคุณภาพและปริมาณมากข้ึนและสามารถใชงานวิจัย
  เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
 ๑๕.๖ ไดนักวิจัยมีวิสัยทัศนกวางไกล และมีเครือขายการวิจัย 
 
๑๖. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ีอยู  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
๒๗๒ หมู ๙ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

 โทรศัพท ๐๗๗-๙๑๓๓๔๑ 
 โทรสาร  ๐๗๗-๙๑๓๓๔๑ 
 เว็บไซต  http://www.research.sru.ac.th 

อีเมล  ird_center@hotmail.com 

   
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

 ท่ีอยู  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุมทรัพยากรบุคคล ช้ัน ๒ อาคาร วช. ๒ 
   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ๑๙๖ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  
   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
 โทรศัพท ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ตอ ๘๓๕, ๘๓๘  
 โทรสาร  ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๗   
 เว็บไซต  http://www.nrct.go.th/training.aspx 

อีเมล  hrd@nrct.go.th 


