โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ระหว่างวันที่ 16 -20 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์ ชัน้ 3 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในฐำนะหน่วยงำนกลำงระดับชำติ ทำหน้ำที่เป็นหน่วย
นโยบำยระบบวิจัยของประเทศ ตำมแบบกำรขับเคลื่อนและปฏิบัติและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณำกำรของ
ประเทศ และกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปี มีหน้ำที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิจัยเกี่ยวกับ
นโยบำย เป้ำหมำยทิศทำง ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัยในภำพรวม รำยประเด็น รำยอุตสำหกรรม และรำย
เทคโนโลยี แนวทำงกำรจั ด สรรงบประมำณด้ ำ นกำรวิ จั ย ที่ เ หมำะสม แนวทำงกำรก ำกั บ ดู แ ลด้ ำ นมำตร
จริยธรรม กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพนักวิจัยตลอดจนติดตำม วิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำร
วิจัยและเทคโนโลยี กำรจัดทำดัชนีต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนวิจัยของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพนักวิจัยนั้น สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้มี
กำรสร้ำงวิทยำกรวิจัยที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ด้ำนกำรวิจัยเพื่อสร้ำงนักวิจัย
รุ่นใหม่ รวมถึงกำรพัฒนำทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีควำมเป็นมืออำชีพในด้ำนกำรวิจัยเพิ่ม
มำกขึ้นในกำรพัฒนำนักวิจัย ที่ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถเพิ่มนักวิจัยให้มีจำนวนมำกอย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งต้องพัฒนำ
ให้ นั ก วิ จั ย ที่ มี จ ำนวนเพิ่ ม ขึ้ น นั้ น มี คุ ณ ภำพและสำมำรถน ำกำรวิ จั ย มำประยุ ก ต์ ใ ช้ สู่ ก ำรใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ระดับประเทศหรือพื้นที่ ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2557 สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) จึงได้
พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย ” (แม่ไก่) โดยจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้ในกำร
ฝึกอบรม นักวิชำกำร นักวิจัย ตลอดจนบุคลำกรจำกภำคส่วนอื่นๆ ที่เหมำะสม ซึ่งสรรหำและคัดเลือกโดย
มหำวิทยำลัย/หน่วยงำนที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) ในกำรเข้ำอบรมให้เป็นวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และดำเนินกำรจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ
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นักวิจัย ในโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” ร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ (วช.)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและเรียนรู้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรวิจัยเพื่อ
กำรพัฒนำประเทศ
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถจัดทำข้อเสนอกำรวิจัยได้
2.3 เพื่อบูรณำกำรเครือข่ำยนักวิจัย จำกหน่วยรำชกำร องค์กรกำรวิจัยต่ำงๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ต่อไป
3. โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ และภำคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 ชั่วโมง โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
3.1 ภาคทฤษฎีประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 19 ชั่วโมง ดังนี้
3.1.1 ปรัชญำกำรวิจัยและจรรยำบรรณกำรวิจัย
1 ชั่วโมง
3.1.2 กำรกำหนดโจทย์กำรวิจัยแบบบูรณำกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัย
ของประเทศตำมบริบทของชุมชน และงำนตำมภำรกิจหลัก
2 ชั่วโมง
3.1.3 กำรทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด กำรสังเครำะห์วรรณกรรม
2 ชั่วโมง
3.1.4 กำรออกแบบกำรวิจัย
8 ชั่วโมง
3.1.4.1 รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรกำหนดขนำดตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล (3 ชั่วโมง)
3.1.4.2 รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล (3 ชั่วโมง)
3.1.4.3. รูปแบบกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) และกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (2 ชั่วโมง)
ทั้งนี้กำหนดเป็นทั้ง 3 รูปแบบกำรวิจัยดังนี้ (4-2-2) หรือ (2-4-2) หรือ (2-2-4)
หรือ (2-3-3) หรือ (3-2-3) หรือ (3-3-2)
3.1.5 กำรวัด กำรสร้ำงเครื่องมือ และกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
3 ชั่วโมง
3.1.6 หลักกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัยและหลักกำรประยุกต์งำนวิจัยและนวัตกรรม
ไปสู่กำรใช้ประโยชน์
3 ชั่วโมง
3.2 ภาคปฏิบัติประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 19 ชั่วโมง ดังนี้
3.2.1 กำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกในกลุ่มเพื่อกำหนดปัญหำวิจัย
ในแต่ละพื้นที่ และสรุปกำรกำหนดโจทย์วิจัย คำถำมวิจัย วัตถุประสงค์
2 ชั่วโมง
3.2.2 ฝึกปฏิบัตเิ ขียนกำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดกำรสังเครำะห์
วรรณกรรม
2 ชั่วโมง
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3.2.3 ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย
8 ชั่วโมง
3.2.4 ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่มและกำรขยำยผลกำรนำผลงำนวิจัย
ต่อยอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์
3 ชั่วโมง
3.2.5 นำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่มและนำเสนอช่องทำงกำรนำผลงำนวิจัยต่อยอด
ไปสู่กำรใช้ประโยชน์
3 ชั่วโมง
3.2.6 บูรณำกำรควำมรู้และนำเสนอกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยจำกกำรอบรม
1 ชั่วโมง
3.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ จานวน 2 ชั่วโมง
ปฐมนิเทศ Home Room แนะนำสมำชิก ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตร และพิธเี ปิด-ปิดกำรฝึกอบรม
4. วิธีการฝึกอบรม
4.1 กำรบรรยำยและอภิปรำย
4.2 ฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรมร่วมกัน
4.3 ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
5. วิทยากร
5.1 ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ และมหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำร
5.2 วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และ
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำร
6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1) วุฒิกำรศึกษำ
2) อำยุ
3) สัญชำติ
4) ประสบกำรณ์กำรทำงำน
5) ประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัย
6) คุณสมบัติเฉพำะด้ำน

ปริญญำตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ
ไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร
ไทย
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงำนท้องถิ่น
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัย ไม่เกิน 2 ปี
ไม่เคยเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย
6.1 กรณีเป็นอำจำรย์จำกสถำบันอุดมศึกษำ
ต้องไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือสูงกว่ำ
6.2 กรณีเป็นบุคลำกรภำครัฐ/สถำบันกำรศึกษำ
ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนำญกำรพิเศษหรือเทียบเท่ำ หรือสูงกว่ำ
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6.3 กรณีอื่นๆ ที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงำนฯ
ของ วช. พิจำรณำเป็นรำยกรณี
7) ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษำที่กำลังศึกษำในระดับปริญญำโทหรือเอก ในมหำวิทยำลัยที่ดำเนินกำรจัด
8) กำรพิจำรณำ หน่วยงำนเครือข่ำยรับสมัครและพิจำรณำคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และประกำศ
รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
7. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวนรุ่นละประมำณ 60 คน
8. ระยะเวลาการฝึกอบรม
รุ่นละ 5 วันจำนวน 40 ชั่วโมง
9. วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม
วั น ที่ 16-20 กรกฎำคม 2561 เวลำ 08.30-19.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม จั น ทิ ภ ำ พุ่ ม จั น ทร์ ชั้ น 3
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
10. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ที่สนใจและได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัดให้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถสมัครได้ที่
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 034-300481-4 ต่อ 7610, 081-6824565, 086-5747464
โทรสาร 034-351402 E-mail: faastop@ku.ac.th, faaspwk@ku.ac.th
11. การประเมินผล
11.1 ประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม
11.2 ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยพิจำรณำจำก
11.2.1 จำนวนเวลำกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ของจำนวนเวลำอบรมทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนเวลำในภำคทฤษฎี
และไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนเวลำในภำคปฏิบัติ
11.2.2 ข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม
11.2.3 ประเมินควำมรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยกำรประเมินตนเองก่อนและหลังกำรอบรม
12. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม
เพื่อกำรพัฒนำยกระดับศักยภำพนักวิจัยไทย
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12.1 ติดตำมผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลังสิ้นสุดกำรฝึกอบรมโดยกำรส่งแบบสอบถำมกำรสัมภำษณ์
12.2 จัดให้มีกำรสัมมนำเพื่อติดตำมผลกำรนำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนภำยหลังจัดอบรมหรือ
สร้ำงเครือข่ำยในกำรทำวิจัยและกำรสร้ำงผลงำนวิจัยอย่ำงไร
13. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ ดังนี้
13.1 เข้ำรับกำรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจำนวนเวลำเข้ำฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
จำนวนเวลำทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนเวลำในภำคทฤษฎี
และไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนเวลำในภำคปฏิบัติ
13.2 ส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม
14. งบประมาณ
งบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับงบประมำณของหน่วยงำน
เครือข่ำย/หน่วยงำนผู้จัด หรืองบประมำณหน่วยงำนผู้จัด เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนกำรฝึกอบรม
15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 สร้ำงนักวิจัยให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรทำวิจัยอย่ำงมีระบบ
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 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และยกระดั บ กำรวิ จั ย ของประเทศให้ ผ ลกำรวิ จั ย ตอบสนองภำคกำรผลิ ต
และภำคบริกำร
15.5 เพื่อพัฒนำผลงำนวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภำพและปริ มำณมำกขึ้นและสำมำรถใช้งำนวิจัย
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
15.6 ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล และมีเครือข่ำยกำรวิจัย
16. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์
โทรศัพท์ 034-300481-4 ต่อ 7610, 081-6824565, 086-5747464
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โทรสาร 034-351402 E-mail: faastop@ku.ac.th, faaspwk@ku.ac.th
ที่อยู่ สถำบันวิทยำกำรขั้นสูงแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โทรศัพท์ 02-5788922, 02-5791491 โทรสำร ๐๒–๕๗๙-๑๑๗๐
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่ งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กลุ่มทรัพยำกรบุคคล ชั้น 2 อำคำร วช. 2 สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 5612445 ต่อ 835, 838 โทรสาร 025790457
เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/training.aspx
อีเมล์ hrd@nrct.go.th
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