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บทน า 
 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดให้มีโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 
(ลูกไก)่ เพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และเพ่ิมจ านวนนักวิจัยให้กับประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็น 1 ใน 9 ของ
มิติการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ โดยจัดอยู่ในมิติที่ ๕ กลไกและโครงสร้างเพ่ือพัฒนานักวิจัย ซึ่ง วช. ได้ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานเครือข่าย วช. รวมจ านวน 12 
หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สมาคมนักวิจัย 

การด าเนินโครงการที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2557-2558 นั้น วช. ได้มีการพิจารณาจัดท าคู่มือ
ประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และได้ปรับปรุงคู่มือเป็น 3 เล่ม 
ได้แก่ คู่มือส าหรับผู้จัด โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) คู่มือส าหรับวิทยากร โครงการ “สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่” (ลูกไก่) และคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 

ส าหรับเล่มนี้ เป็นคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
ประกอบด้วย โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) แนวปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียดของ
หมวดวิชา และแบบฟอร์มประเมินผล 

ซึ่งมีส่วนที่ส าคัญของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องทราบคือ แนวปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
รวมถึงรายละเอียดของหมวดวิชา และแบบฟอร์มปฏิบัติการต่างๆ  

 

  



 

 

บทท่ี ๑  

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติท าหน้าที่ส่งเสริม 

ประสานงาน และพัฒนาระบบวิจัยของชาติตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ด้วยความร่วมมือ
ของหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติการ ซึ่ง วช. ได้เริ่มพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน โดยได้ด าเนินการโครงการสร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย) ระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
ได้ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวน ๕๖๗ คน  

ในการพัฒนานักวิจัย ที่ผ่านมายังไม่สามารถเพ่ิมนักวิจัยให้มีจ านวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้อง
พัฒนาให้นักวิจัยที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นนั้น มีคุณภาพและสามารถน าการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ใน
ระดับประเทศหรือพ้ืนที่ ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ 
การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ภายใต้นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) วช. จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดท าหลักสูตร เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม นักวิชาการ นักวิจัย 
วิทยากรฝึกอบรม และผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยจาก วช. เช่น ต้นกล้าวิจัย ตลอดจนบุคลากรจาก
ภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสรรหา และคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ วช. ให้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และด าเนินการจัดฝึกอบรม เพ่ือพัฒนา
นักวิจัย และเป็นเครือข่ายวิทยากรจัดการฝึกอบรมร่วมกับ วช. 

ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗-2558 วช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเครือข่าย วช. รวมจ านวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักวิจัย เพ่ือสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนา
นักวิจัย ให้มีความสามารถน าหลักสูตรไปจัดการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยในพ้ืนที่ได้ 
  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือ

การพัฒนาประเทศ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดท าข้อเสนอการวิจัยได้ 
 2.3 เพ่ือบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 



 

 

3.  โครงสร้างหลักสูตร 
  ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา  จ านวน   19 ชั่วโมง ดังนี้ 

3.1.1. ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย     ๑ ชั่วโมง 
3.1.2. การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย 

ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก   2 ชั่วโมง 
3.1.3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม  ๓ ชั่วโมง 
3.1.4. การออกแบบการวิจัย       8 ชั่วโมง 

1. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การก าหนดขนาดตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล   
(๔ ชั่วโมง) 

2. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล   
(๔ ชั่วโมง) 

3.1.5 การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   3 ชั่วโมง 
                  3.1.6 หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย       2 ชั่วโมง 
 3.2 ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา  จ านวน   19 ชั่วโมง ดังนี้ 

 3.2.1 ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม  2 ชั่วโมง 
  เพ่ือก าหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัย 
  ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์   
 3.2.2 ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด   2 ชั่วโมง 
  การสังเคราะห์วรรณกรรม 
 3.2.3  ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย  ๘ ชั่วโมง 
 3.2.4 ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม  ๓ ชั่วโมง 
 2.2.5  น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม  3 ชั่วโมง 

  3.2.6 บูรณาการความรู้และน าเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม  ๑ ชั่วโมง 
* กรณี หากมีการลงพ้ืนที่ ในภาคปฏิบัติ ให้ผู้จัดรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่าย 
 3.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ  จ านวน 2 ชั่วโมง 

   ปฐมนิเทศ Homeroom แนะน าสมาชิก เลือกกรรมการรุ่น ปัจฉิมนิเทศ  รับวุฒิบัตร  และพิธีเปิด-
ปิดการฝึกอบรม 
4. วิธีการฝึกอบรม 
 4.1 การบรรยาย 
 4.2 ฝึกปฏิบัติ และท ากิจกรรมร่วมกัน 
 4.3 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
5. วิทยากร 

๑. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” จากส านักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ 

๒. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ 

 



 

 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 เป็นนักวิชาการ  นักวิจัย  ในหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

6.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี 
6.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการต่าง ๆ  
6.3 ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น 
6.4 มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 
6.5 เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม  สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอด

หลักสูตร  และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 
6.6 ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการจัด 
6.7 นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ 
   ทั้งนี้  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการฯ 
 
7. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 จ านวนรุ่นละประมาณ 50-70 คน 
 
8. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 รุ่นละ ๕ วัน จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
9. วันและสถานที่ฝึกอบรม 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเครือข่ายก าหนด 
 
10. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
  ผู้ที่สนใจ และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่  
ผู้ประสานงานเครือข่ายที่ระบุไว้หนังสือรับสมัคร 
 
11. การประเมินผล 
 11.1  ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
 11.2  ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจาก 
  11.2.1 จ านวนเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

จ านวนเวลาอบรมทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนเวลาในภาคทฤษฎี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเวลาในภาคปฏิบัติ 

  11.2.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 
  11.2.๓ ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังการ

อบรม  



 

 

12. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม 
เพ่ือการพัฒนายกระดับศักยภาพนักวิจัยไทย 

 12.1 ติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยการส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
12.2 จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรมหรือ

สร้างเครือข่ายในการท าวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยอย่างไร 
 
13. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
 13.1 เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจ านวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ของจ านวนเวลาทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนเวลาในภาคทฤษฎีและไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเวลาในภาคปฏิบัติ 

 13.2 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 
 
1๔. งบประมาณ 
 งบประมาณหมวดรายจ่ายอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับงบประมาณของหน่วยงาน/สถาบันเครือข่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการ
ฝึกอบรม 
 
15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 15.1 สร้างนักวิจัย ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างมีระบบ 
 15.2 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปท าวิจัย และปรับปรุง

กระบวนการวิจัย ที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 15.3 ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นการเพ่ิม

จ านวนนักวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ 
 15.4 เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการวิจัยของประเทศให้ผลการวิจัยตอบสนองภาคการผลิต  

และภาคบริการ  
 15.5 เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้นและสามารถใช้งานวิจัย
  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 15.6  ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีเครือข่ายการวิจัย 
 
16. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ทบ.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ 
ต่อ ๔๗๙ , ๔๘๐ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๗  www.nrct.go.th, www.training.nrct.go.th 
E-mail address: nrct.training@gmail.com 



 

 

บทท่ี 2 
แนวปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
1. ผู้เข้าอบรมต้องท าความเข้าใจรายละเอียดของแต่ละหมวดวิชา และแบบฟอร์มภาคปฏิบัติ 
2. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมให้ครบเกณฑ์ร้อยละ 80 ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมด ตามเงื่อนไขดังนี้ 

๑) ลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรม วันละ ๓ ครั้ง คือ  
- ครั้งที่ 1 เวลา 08.30-09.00 น.  
- ครั้งที่ 2 เวลา 12.45-12.00 น. 
- ครั้งที่ 3 เวลา 16.00-16.15 น. 

 ๒) ขาดการฝึกอบรมภาคทฤษฏี ไม่เกิน 4 ชั่วโมง  
 ๓) ขาดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 
 ๔) เข้าสายภาคทฤษฎีมากกว่า ๓๐ นาที ทุกๆ ๒ ครั้ง คิดเป็นขาดภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง 
 5) เข้าสายภาคปฏิบัติมากกว่า ๓๐ นาที ทุกๆ ๒ ครั้ง คิดเป็นขาดภาคปฏิบัติ 1 ชั่วโมง 
 6) เข้าสายมากกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที ขึ้นไป ให้นับชั่วโมงท่ีขาดการฝึกอบรมตามจริง  
3. ผู้เข้าอบรมต้องส่งแบบประเมินที่ผู้จัดหลังการฝึกอบรมในวันนั้นๆ  
 

  



 

 

บทท่ี 3 
รายละเอียดของหมวดวิชา 

 
หมวด 1  

ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย (1 ชั่วโมง) 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันนี้บุคคลในวงการต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจกับการวิจัยมากขึ้น เพราะผลส าเร็จของงานวิจัยสามารถ
สร้างองค์ความรู้ให้แก่วงการวิชาการและสามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององค์การต่างๆ ได้ การท าความเข้าใจปรัชญาการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ การยึดถือจรรยาบรรณ
การวิจัยและปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการวิจัย เป็นสิ่งที่นักวิจัยทุกคนต้องให้ความส าคัญ การ
เชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้จริงก็ถือเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้ เพราะ
งานวิจัยถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะน าไปสู่การสรรค์สร้างนวัตกรรม ที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติได้ 

 

2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ 
2.1  อธิบายปรัชญาการวิจัย 
2.2  ระบุจรรยาบรรณการวิจัยและแนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ 

 
3. เนื้อหาบรรยาย: ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
3.1 ปรัชญาการวิจัย (ปฏิฐานนิยม ปรากฏการณนิยม) 

3.1.1 การคิดสู่การวิจัยเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ ชุมชน และพันธกิจของหน่วยงาน 
3.1.2 วิธีแสวงหาความจริง ตามแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) และแนวคิดปรากฏการณ์นิยม 

(Phenomenology) 
3.1.3 ขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญในการแสวงหาความจริงทั้งสองแนวคิด 

 
3.2  จรรยาบรรณการวิจัยและแนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ 

3.2.1 หลักการของจรรยาบรรณการวิจัย  
3.2.2 แนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ 

 

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน     
     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวิธีการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based) การเรียนรู้
แบบร่ วมมือ  (Collaborative learning) และการ เรียนรู้ เ ชิ งประสบการณ์  (Experiential learning) 
ประกอบด้วย การบรรยาย โดยผู้บรรยายและผู้เข้าอบรมต้องกระท าบทบาทดังต่อไปนี้               

4.1 บทบาทผู้บรรยาย 
4.1.1 ศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน 



 

 

4.1.2 บรรยายเนื้อหาครอบคลุมตามหัวข้อที่ก าหนด และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้า
อบรม 

4.2 บทบาทผู้เข้าอบรม 
 4.2.1 รับผิดชอบต่อตนเองในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือร่วมตอบค าถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าอบรม 
 
5.  สื่อการสอน 
    5.1 สื่อน าเสนอในรูปแบบ Power point 
    5.2 ต าราวิจัย  
 
6. หนังสือและต าราอ่านประกอบ 
     ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2557). ต าราชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”ฉบับปรับปรุง 

กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
     ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2552). คู่มือนักวิจัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัทวงศ์

สว่างการพิมพ์ จ ากัด.  
  



 

 

หมวด 2 
การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ  

ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก (2 ชั่วโมง) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  โจทย์การวิจัย คือ การระบุว่า สิ่งที่วิจัย (งาน) นั้น มีลักษณะปัญหาและความส าคัญ เป็นอย่างใร จาก
อดีต ถึง ปัจจุบัน และ แนวโน้มในอนาคต และ แนวทาง/วิธีการ ในการแก้ปัญหา ควรท าอย่างไร จึงจะดีที่สุด  
  โจทย์การวิจัย ประกอบด้วย ปัญหาวิจัย (Research Problems: RP) และ ค าถามวิจัย (Research 
Questions: RQ) ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective) และ การตั้งชื่อเรื่อง
วิจัย (Research Topic) ที่กระชับ ชัดเจน และสอดคล้องกัน 
  การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของ
ชุมชน เป็นกระบวนการตั้งต้นที่ส าคัญของการวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ
มวลหมู่มนุษยชาติ นอกจากนี้บางหน่วยงานอาจเน้นการวิจัยงานตามภารกิจหลัก เพ่ือความคงอยู่และการ
พัฒนา ของต าแหน่ง/หน่วยงาน/องค์การ ตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้ก าหนดไว้ มุ่งให้การท างานตามภารกิจหลัก
เป็นงานสร้างความรู้ที่มีคุณค่า อย่างต่อเนื่อง สู่ความม่ันคงอย่างยั่งยืนของชาติ 
  
2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ 

 2.1 ก าหนดโจทย์การวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และ
หรือการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
 2.2 เขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย ที่กระชับ ชัดเจน และ สอดคล้องกัน ตาม
โจทย์การวิจัย 
 2.3  ก าหนดประเด็นค าถาม เขียนชื่อเรื่องวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์การวิจัย 
  

3.  เนื้อหาบรรยาย 
เนื้อหาบรรยายครอบคลุมหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

 3.1 การก าหนดปัญหาวิจัย (Research Problems: RP) และ ค าถามวิจัย (Research Questions: RQ) 
ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน หรือการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
 3.2 หลักการเขียนชื่อเรื่องการวิจัย แบบบูรณาการ หรือการวิจัยงานตามภารกิจหลัก 
 3.3 เทคนิคการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
 3.4 การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective) ที่สอดคล้องกับค าถามวิจัย (Research 
Questions: RQ)  
 3.5 กรณีตัวอย่างการก าหนดโจทย์การวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบท
ของชุมชน รวมทั้งการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน     
     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวิธีการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based) การเรียนรู้
แบบร่ วมมือ  (Collaborative learning) และการ เรียนรู้ เ ชิ งประสบการณ์  (Experiential learning) 



 

 

ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย และ กิจกรรมกลุ่มย่อย โดยผู้บรรยายและผู้เข้าอบรม ต้องกระท า
บทบาทดังต่อไปนี้               

4.1 บทบาทผู้บรรยาย 
4.1.1 ศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน 
4.1.2 บรรยายเนื้อหาครอบคลุมตามหัวข้อที่ก าหนด และสรุปบทเรียนในแต่ละช่วง รวมทั้งสังเกต 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม 
4.1.3 มอบหมายใบงานให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันค้นคว้าและหาค าตอบ โดยเขียนค าชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงานและกิจกรรมที่ใช้ในการค้นคว้าค าตอบให้ชัดเจน รวมทั้งก าหนดเวลาท ากิจกรรม  
4.1.4 สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม อ านวยความสะดวก อธิบายให้เกิดความกระจ่างในกรณีที่ผู้

เข้าอบรมสงสัยต้องการความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เข้าอบรม
รวมทั้งให้สมาชิกกลุ่มประเมินผลพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  

4.1.5 ประเมินผลงานจากใบงานที่มอบหมาย ป้อนกลับในทางสร้างสรรค์ (Creative feedback) 
4.1.6 อธิบายเพ่ิมเติมในกรณีที่พบว่า ผู้เข้าอบรมยังเข้าใจเนื้อหาบทเรียนไม่ถูกต้อง โดยประเมิน

จากค าถาม/ความเห็น ในการอภิปราย และ ค าตอบของผู้เข้าอบรมในใบงานที่ยังไม่ถูกต้อง 
4.1.7 น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมในขณะฟังการ

บรรยาย การท างานกลุ่ม และการอภิปราย/ซักถาม และความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของกิจกรรม แล้วน ามาปรับให้เหมาะสมยิ่งๆขึ้น 

4.1.8 ซักถามและเสนอแนะการน าเสนอผลงานกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดความกระจ่างใน
บทเรียน  

4.2 บทบาทผู้เข้าอบรม 
 4.2.1 รับผิดชอบต่อตนเองในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือร่วมตอบค าถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนผู้เข้าอบรม 
 4.2.2 รับผิดชอบต่องานกลุ่ม โดยร่วมกันค้นหาค าตอบตามใบงานที่ผู้บรรยายมอบหมาย 
 4.2.3 ร่วมน าเสนอผลงานกลุ่มจากใบงานที่ผู้บรรยายมอบหมาย และช่วยจัดท ารายงานผลงานกลุ่ม 
 4.2.4 ซักถามและเสนอแนะผลงานกลุ่ม ที่แต่ละกลุ่มน าเสนอ เพ่ือเสริมสร้างให้เพ่ือนผู้เรียนเกิด

ความกระจ่างในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาพฤติกรรมกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertiveness)  

 

5.  สื่อการสอน 
    5.1 สื่อน าเสนอในรูปแบบ Power point 
    5.2 ต าราวิจัย บทความวิจัย รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ 

บริบทของชุมชน และ การด าเนินงานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย (R2R) 
    5.3 ใบงานแบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๑ ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือก าหนด

ปัญหาวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปการก าหนดชื่อเรื่องวิจัย ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์     
 

6.  การมอบหมายงาน 
6.1 ใบงานแบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๑ ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือก าหนด

ปัญหาวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปการก าหนดชื่อเรื่องวิจัย ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์     



 

 

6.2 ชี้แจง แบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 5 คน ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์ที่หลากหลาย 
โดยให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเก่ียวกับโจทย์การวิจัยตามใบงาน ปฏิบัติการ และน าเสนอ ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
 

7. หนังสือและต าราอ่านประกอบ 
     ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2557). ต าราชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”ฉบับปรับปรุง 

กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
     ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2552). คู่มือนักวิจัยมือใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัทวงศ์
สว่างการพิมพ์ จ ากัด.  



 

 

หมวด 3 
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม (3 ชั่วโมง) 

 
1. หลักการและเหตุผล 
       การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยมีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัย 
เนื่องจากช่วยให้ผู้วิจัยทราบว่า ปัญหาวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจศึกษามีความซ้ าซ้อนกับงานวิจัยอ่ืนๆที่ตีพิมพ์เผยแพร่
แล้วหรือไม่ รวมทั้งช่วยให้ผู้วิจัยรวบรวมผลงานวิจัยและความรู้ ใหม่ๆที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป ส าหรับส าหรับน ามาใช้ประโยชน์ในการท าวิจัย อาทิ เพิ่มความชัดเจนของปัญหา
วิจัย ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปราย
ผลการวิจัย เป็นต้น 

 
2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถ 

2.1 อธิบายความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ระบุวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง 

 2.3 อธิบายหลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมได้ถูกต้อง 
2.4 ระบุแหล่งสืบค้นวรรณกรรมที่นิยมแพร่หลายได้ถูกต้อง 
2.5 แยกแยะ และวิพากษ์วรรณกรรมที่ดีและวรรณกรรมที่เรียบเรียงไม่ถูกต้องได้ 
2.6 อธิบายความหมายของกรอบแนวคิดการวิจัยได้ถูกต้อง  
2.7 แยกแยะความแตกต่างระหว่างความหมายกรอบทฤษฎีและความหมายกรอบแนวคิดการวิจัยได้

ถูกต้อง 
 

3.   เนื้อหาบรรยาย 
เนื้อหาบรรยายครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
3.1  ความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
3.2  วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
3.3  หลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม 
3.4  แหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพร่หลาย 
3.5  การเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีดี 
3.6 ความหมายของกรอบแนวคิดการวิจัย  
3.7 ความแตกต่างระหว่างความหมายกรอบทฤษฎีและความหมายกรอบแนวคิดการวิจัย 
3.8 สมมติฐาน ตัวแปร และระดับมาตรวัด (Level of scale) 
             
 
 
          



 

 

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน     
     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวิธีการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based) การเรียนรู้
แบบร่ วมมือ  (Collaborative learning) และการ เรียนรู้ เ ชิ งประสบการณ์  (Experiential learning) 
ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายและกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยผู้บรรยายและผู้เข้าอบรมต้องกระท า
บทบาท ดังต่อไปนี้     
           

4.1 บทบาทผู้บรรยาย 
 4.1.1 ศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน  
 4.1.2 บรรยายเนื้อหาครอบคลุมตามหัวข้อที่ก าหนด และสรุปบทเรียนในแต่ละวัน รวมทั้งสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม 
 4.1.3 มอบหมายใบงานให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันค้นคว้า และหาค าตอบ โดยเขียนค าชี้แจงรูปแบบและ

กิจกรรมที่ใช้ในการค้นคว้าค าตอบให้ชัดเจน รวมทั้งก าหนดเวลาท ากิจกรรม  
 4.1.4 สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม อ านวยความสะดวก อธิบายให้เกิดความกระจ่างในกรณีที่ผู้

เข้าอบรมสงสัยต้องการความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เข้าอบรม  
 4.1.5 ประเมินผลงานจากใบงานที่มอบหมาย ป้อนกลับในทางสร้างสรรค์ (Creative feedback) 
 4.1.6 อธิบายเพ่ิมเติมในกรณีที่พบว่า ผู้เข้าอบรมยังเข้าใจเนื้อหาบทเรียนไม่ถูกต้อง โดยประเมิน

จากค าตอบที่ผู้เข้าอบรมตอบค าถามในใบงานไม่ถูกต้อง 
 4.1.7 น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมในขณะฟังการ

บรรยาย การท างานกลุ่ม และการซักถามผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของกิจกรรม มา
ปรับให้เหมาะสมยิ่งๆ ขึ้น 

 4.1.8 ซักถามและเสนอแนะการน าเสนอผลงานกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดความกระจ่างใน
บทเรียน  

4.2 บทบาทผู้เข้าอบรม 
 4.2.1 รับผิดชอบต่อตนเองในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือร่วมตอบค าถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรม 
 4.2.2 รับผิดชอบต่องานกลุ่ม โดยร่วมกันค้นหาค าตอบตามใบงานที่ผู้บรรยายมอบหมาย 
 4.2.3 น าเสนอผลงานกลุ่มจากใบงานที่ผู้บรรยายมอบหมาย และรายงานผลงานกลุ่ม  
 4.2.4 ซักถามและเสนอแนะผลงานกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้น เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม

เกิดความกระจ่างในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
(Assertiveness) 

 
5.  สื่อการสอน 
 5.1 สื่อน าเสนอในรูปแบบ Power Points 
 5.2 ต าราวิจัย บทความวิจัย รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
 5.3 ใบงานแบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๒ ฝึกปฏิบัติเขียนทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การ

สังเคราะห์วรรณกรรม 
 
 



 

 

 
6.  การมอบหมายงาน 
 6.1 ใบงานแบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๒ ฝึกปฏิบัติเขียนทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อ

ตอบโจทย์วิจัย 
 6.2 ชี้แจง ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มผู้เข้าอบรมที่มีประสบการณ์การวิจัยคละกันระหว่าง

ประสบการณ์การวิจัยมาก ปานกลาง และน้อย เพ่ือวิพากษ์การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดีและเรียบ
เรียงวรรณกรรมให้ถูกต้อง เขียนกรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย  

 
7.  หนังสือและต าราอ่านประกอบ 
     บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.  (2553). ระเบียบวิธีการวิจัย: แนวทางปฏิบัติสู่ความส าเร็จ.  พิมพ์ครั้งทึ่ 2.  

กรุงเทพฯ: บริษัทยูแอนด์ไออินเตอร์มีเดีย จ ากัด. 
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หมวด 4 
การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (8 ชั่วโมง) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การท าวิจัยต้องมีแบบแผนการวิจัย (Research Design) ซึ่งเปรียบเสมือนแบบแปลน (Blue print) 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือผสมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เพ่ือให้ได้ค าตอบตรงกับประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยสงสัยหรือวัตถุประสงค์การวิจัย แบบแผนการวิจัยที่ดี ต้อง
ออกแบบให้เหมาะสมกับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย โดยการก าหนดรูปแบบการวิจัยการเลือก
ตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ให้เหมาะสม นอกจากนี้ ประการส าคัญที่ควรต้องค านึงถึงในการออกแบบ
แผนการวิจัย คือการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน เพ่ือช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย  
 
2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 จ าแนกความแตกต่างระหว่างการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
2.2  สามารถออกแบบการวิจัยได้สอดคล้องกับโจทย์การวิจัย ที่ต้องการค าตอบ 
2.3 สามารถอธิบายหลักการค านวณขนาดตัวอย่างและหลักการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของ

ประชากรได้ถูกต้อง รวมทั้งเหมาะสมกับแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ 
2.4 สามารถออกแบบแผนการวิจัย การค านวณขนาดตัวอย่างและวิธีสุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการใช้สถิติที่

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมติฐานการวิจัยได้ถูกต้องกับแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ 
2.5 สามารถเลือกใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
2.6 สามารถอธิบายวิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ถูกต้อง 
 

3. เนื้อหาโดยสังเขป 
3.1 ประเภทของแบบแผนการวิจัย (Types of  Research Design) 

3.1.1 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง (True Experimental Research Design)  
3.1.2 แบบแผนการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research Design) 
3.1.3 แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non Experimental Research Design) 

3.2 ความแตกต่างระหว่างแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง แบบแผนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และแบบ
แผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง 

3.3 หลักการออกแบบแผนการวิจัย (Principles of Research Designs) 
3.3.1 Maximization of Experimental Variance  

   3.4.1.1 ความหมายของ Maximization of Experimental Variance 
   3.4.1.2 จุดประสงค์ของ Maximization of Experimental Variance 

3.4.2 Minimization of Error Variance 
   3.4.2.1  ความหมายของ Minimization of Error Variance 



 

 

   3.4.2.2  จุดประสงค์ของ Minimization of Error Variance  
3.4.3 Control Extraneous Variables 

 3.4.2.1  ความหมายของ Extraneous Variables 
       3.4.2.2  ประเภทของตัวแปรแทรกซ้อน 

3.4.2.2.1 ตวัแปรแทรกซ้อนที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) 

   3.4.2.2.2 ตัวแปรแทรกซ้อนที่เป็นคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  
            (Intrinsic to the Subjects) 

3.4.2.2.3 ตัวแปรแทรกซ้อนจากผู้ทดลองและกลุ่มตัวอย่าง 
          (Experimenter and Subjects) 

 3.4.2.3 วิธีควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน                                          
3.5  การค านวณขนาดตัวอย่าง และวิธีสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 
3.6 หลักการออกแบบแผนการวิจัย การค านวณขนาดตัวอย่างและวิธีสุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการใช้สถิติท่ี

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมติฐานการวิจัย  

3.7 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
3.7.1 หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
3.7.2 รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
3.7.3 การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
3.7.4 เทคนิครวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
3.7.5 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

3.8 การวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน     

     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวิธีการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based) การเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborative learning) และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) 
ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายและกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยผู้บรรยายและผู้เข้าอบรมต้องกระท า
บทบาทดังต่อไปนี้               

4.1  บทบาทผู้บรรยาย 
4.1.1  ศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน  
4.1.2  บรรยายเนื้อหาครอบคลุมตามหัวข้อท่ีก าหนด และสรุปบทเรียนในแต่ละวัน รวมทั้งสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม  
4.1.3  มอบหมายใบงานให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันค้นคว้าและหาค าตอบ โดยเขียนค าชี้แจงรูปแบบ

และกิจกรรมที่ใช้ในการค้นคว้าค าตอบให้ชัดเจน รวมทั้งก าหนดเวลาท ากิจกรรม  
4.1.4  สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม อ านวยความสะดวก อธิบายให้เกิดความกระจ่างในกรณีที่

ผู้เข้าอบรมสงสัยต้องการความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เข้า
อบรมรวมทั้งให้สมาชิกกลุ่มประเมินผลพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  



 

 

4.1.5  ประเมินผลงานจากใบงานที่มอบหมาย ป้อนกลับในทางสร้างสรรค์ (Creative feedback) 
4.1.6  อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่พบว่า ผู้เข้าอบรมยังเข้าใจเนื้อหาบทเรียนไม่ถูกต้อง โดยประเมิน

จากค าตอบที่ผู้เข้าอบรมตอบค าถามในใบงานไม่ถูกต้อง 
4.1.7  น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมในขณะฟังการ

บรรยาย การท างานกลุ่มในชั้นเรียน และการซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กิจกรรม มาปรับให้เหมาะสมยิ่งๆข้ึน 

4.1.8  ซักถามและเสนอแนะการน าเสนอผลงานกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดความกระจ่างใน
บทเรียน  

4.2 บทบาทผู้เข้าอบรม 
4.2.1 รับผิดชอบต่อตนเองในการค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือร่วมตอบค าถาม และร่วมแสดงความ

คิดเห็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าอบรม 
4.2.2 รับผิดชอบต่องานกลุ่ม โดยร่วมกันค้นหาค าตอบตามใบงานที่ผู้บรรยายมอบหมาย   
4.2.3 น าเสนอผลงานกลุ่มจากใบงานที่ผู้บรรยายมอบหมาย และรายงานผลงานกลุ่ม  
4.2.4 ซักถามและเสนอแนะผลงานกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้น เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิด

ความกระจ่างในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
(Assertiveness)   

5.  สื่อการสอน 

5.1 สื่อน าเสนอในรูปแบบ Power point 
5.2 ต าราวิจัย บทความวิจัย รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์  
5.3 ใบงานแบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๓ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย 

   
6.  การมอบหมายงาน 

    6.1 ปฏิบัติการในใบงานแบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๓ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์
การวิจัย 

6.2 ชี้แจงเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์การวิจัยตามใบงานปฏิบัติการ ที่ประกอบด้วย
รูปแบบการวิจัย ประชากร ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก การวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอ ในช่วงเวลา
ที่ก าหนด 
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หมวด 5  
การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (3 ชั่วโมง) 

 
1. หลักการและเหตุผล 
       คุณภาพของเครื่องมือวิจัย เป็นปัจจัยประการหนึ่งที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย ในกรณีที่
เครื่องมือวิจัยมีคุณภาพ รวมทั้งผู้ใช้เครื่องมือมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือวิจัยนั้นๆ ค่าที่ได้ย่อมมี
ความคลาดเคลื่อนจากการวัดน้อยมาก ซึ่งการพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพ จ าเป็นต้องพัฒนาตามขั้นตอน
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ความตรงตามเนื้อหา เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของเครื่องมือวิจัย
ทุกประเภท  ก่อนน าเครื่องมือวิจัยไปรวบรวมข้อมูล ต้องตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และวิเคราะห์คุณภาพ
ของเครื่องมือให้มีคุณภาพพร้อมน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 

2.1 ระบุปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัด และได้ถูกต้อง 
2.2 อธิบายคุณสมบัติส าคัญของเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณได้ถูกต้อง 
2.3 สามารถสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ 
2.4 สามารถอธิบายวิธีตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเนื้อหาและความเท่ียงของเครื่องมือวิจัย 
2.5 สามารถวิเคราะห์ค่าความเที่ยงโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและแปลผลได้ถูกต้อง 

 

3.   เนื้อหาบรรยาย 
เนื้อหาบรรยายครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

3.1  ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัด 
3.2  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ  
3.3  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยก่อนน าไปใช้จริง 

 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน     
     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวิธีการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based) การเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborative learning) และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) 
ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายและกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยผู้บรรยายและผู้เข้าอบรมต้องกระท า
บทบาทดังต่อไปนี้               

4.1  บทบาทผู้บรรยาย 
4.1.1  ศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน  
4.1.2  บรรยายเนื้อหาครอบคลุมตามหัวข้อที่ก าหนด และสรุปบทเรียนในแต่ละวัน รวมทั้ง

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม  
4.1.3  มอบหมายใบงานให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันค้นคว้าและหาค าตอบ โดยเขียนค าชี้แจงรูปแบบ

และกิจกรรมที่ใช้ในการค้นคว้าค าตอบให้ชัดเจน รวมทั้งก าหนดเวลาท ากิจกรรม  
4.1.4  สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม อ านวยความสะดวก อธิบายให้เกิดความกระจ่างในกรณี

ที่ผู้เข้าอบรมสงสัยต้องการความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่



 

 

ผู้เรียนรวมทั้งให้สมาชิกกลุ่มประเมินผลพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และเสนอแนะ
แนวทางปรับแก้ในกรณีที่พบว่าสมาชิกกลุ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการ
ท างานกลุ่ม 

4.1.5  ประเมินผลงานจากใบงานที่มอบหมาย ป้อนกลับในทางสร้างสรรค์  
(Creative feedback) 

4.1.6  อธิบายเพ่ิมเติมในกรณีที่พบว่า ผู้เข้าอบรมยังเข้าใจเนื้อหาบทเรียนไม่ถูกต้อง โดย
ประเมินจากค าตอบที่ผู้เรียนตอบค าถามในใบงานไม่ถูกต้อง 

4.1.7  น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมในขณะฟัง
การบรรยาย การท างานกลุ่มในชั้นเรียน และการซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของกิจกรรม มาปรับให้เหมาะสมยิ่งๆขึ้น 

4.1.8  ซักถามและเสนอแนะการน าเสนอผลงานกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดความกระจ่างใน
บทเรียน  

4.2 บทบาทผู้เข้าอบรม 
4.2.1 รับผิดชอบต่อตนเองในการค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือร่วมตอบค าถาม และร่วมแสดงความ

คิดเห็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าอบรม 
4.2.2 รับผิดชอบต่องานกลุ่ม โดยร่วมกันค้นหาค าตอบตามใบงานที่ผู้บรรยายมอบหมาย   
4.2.3 น าเสนอผลงานกลุ่มจากใบงานที่ผู้บรรยายมอบหมาย และรายงานผลงานกลุ่ม  
4.2.4 ซักถามและเสนอแนะผลงานกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้น เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียน

เกิดความกระจ่างในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม (Assertiveness)  

 
5.  สื่อการสอน 

5.1  สื่อน าเสนอในรูปแบบ Power point 
5.2  ต าราวิจัย บทความวิจัย รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
5.3  ใบงานแบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๓ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย 

 
6.  การมอบหมายงาน 

6.1 ปฏิบัติการในใบงานแบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๓ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์
การวิจัย 

6.2 ชี้แจงเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์การวิจัยตามใบงานปฏิบัติการ เพ่ิมเติมในส่วน
ของเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยก่อนน าไปใช้จริง 
และน าเสนอ ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
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    บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.  (2553). ระเบียบวิธีการวิจัย: แนวทางปฏิบัติสู่ความส าเร็จ.  พิมพ์ครั้งทึ่ 2.    
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หมวด 6  
หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย (2 ชั่วโมง) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เมื่อไดเ้รียนรู้กระบวนการวิจัยจนเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การเขียนข้อเสนอการวิจัย ซึ่งเป็นการ
จัดท าพิมพ์เขียวเพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นขั้นตอนส าคัญที่ต้องเขียนตามรูปแบบข้อก าหนดของแหล่ง
ทุนวิจัย เพื่อเสนอผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นความส าคัญและประโยชน์ของโจทย์ปัญหา และเชื่อว่าวิธีการด าเนินการ
ที่เสนอนั้นจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้ชัดเจน  
 
2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  อธิบายวิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ครบถ้วนตามกระบวนการวิจัย 
2.2  เพ่ือให้สามารถอธิบายความเชื่อมโยงของแต่ละหัวข้อในการเขียนข้อเสนอการวิจัยทั้งหมด  

 
3. เนื้อหาบรรยาย : ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

3.1  ความส าคัญของการจัดท าข้อเสนอการวิจัย 
3.2 องค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัย และค าอธิบายในการเขียนแต่ละองค์ประกอบ 
3.3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้น่าสนใจและมีจุดเน้นที่เห็นความเชื่อมโยงกับโจทย์การวิจัย 
3.4 กรณีตัวอย่างวิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัย และจุดที่ควรแก้ไขท่ีพบความผิดพลาดบ่อย 

 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน     
     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวิธีการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based) การเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborative learning) และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) 
ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายและกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยผู้บรรยายและผู้เข้าอบรมต้องกระท า
บทบาทดังต่อไปนี้               
     4.1 บทบาทผู้บรรยาย 
            4.1.1 ศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน  
            4.1.2 บรรยายเนื้อหาครอบคลุมตามหัวข้อที่ก าหนด และสรุปบทเรียนในแต่ละวัน รวมทั้งสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม  
            4.1.3 มอบหมายใบงานให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันค้นคว้าและหาค าตอบ โดยเขียนค าชี้แจงรูปแบบและ

กิจกรรมที่ใช้ในการค้นคว้าค าตอบให้ชัดเจน รวมทั้งก าหนดเวลาท ากิจกรรม  
      4.1.4 สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม อ านวยความสะดวก อธิบายให้เกิดความกระจ่างในกรณีที่ผู้

เข้าอบรมสงสัยต้องการความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เข้าอบรม
รวมทั้งให้สมาชิกกลุ่มประเมินผลพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  

   4.1.5 ประเมินผลงานจากใบงานที่มอบหมาย ป้อนกลับในทางสร้างสรรค์ (Creative feedback) 
     4.1.6 อธิบายเพิ่มเติมในกรณีท่ีพบว่า ผู้เข้าอบรมยังเข้าใจเนื้อหาบทเรียนไม่ถูกต้อง โดยประเมินจาก

ค าตอบที่ผู้เข้าอบรมตอบค าถามในใบงานไม่ถูกต้อง 



 

 

            4.1.7 น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมในขณะฟังการ
บรรยาย การท างานกลุ่มในชั้นเรียน และการซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กิจกรรม มาปรับให้เหมาะสมยิ่งๆข้ึน 

           4.1.8 ซักถามและเสนอแนะการน าเสนอผลงานกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดความกระจ่างในบทเรียน  
4.2  บทบาทผู้เข้าอบรม 

           4.2.1 รับผิดชอบต่อตนเองในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือร่วมตอบค าถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าอบรม 

 4.2.2 รับผิดชอบต่องานกลุ่ม โดยร่วมกันค้นหาค าตอบตามใบงานที่ผู้บรรยายมอบหมาย   
           4.2.3 น าเสนอผลงานกลุ่มจากใบงานที่ผู้บรรยายมอบหมาย และรายงานผลงานกลุ่ม  
           4.2.4 ซักถามและเสนอแนะผลงานกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้น เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิด

ความกระจ่างในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
(Assertiveness)  

5.  สื่อการสอน 
    5.1 สื่อน าเสนอในรูปแบบ Power point 
    5.2 ต าราวิจัย บทความวิจัย รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
    5.3 ใบงานแบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๔ เขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม 
 
6.  การมอบหมายงาน 

6.1 ปฏิบัติการใบงานการฝึกปฏิบัติการที่ ๔ เขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม 
6.2 ชี้แจงผู้เข้าอบรมให้เข้าใจและสามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยครบถ้วน 
6.3 ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันเขียนข้อเสนอการวิจัย และตรวจสอบความสอดคล้อง และเตรียม

จัดท าสไลด์น าเสนอประเด็นส าคัญของข้อเสนอการวิจัย ที่ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ความ
เป็นมาความส าคัญ กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามตัวแปร และวิธีด าเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และชื่อเรื่องการวิจัย 

 
7. หนังสือและต าราอ่านประกอบ 
     ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2557). ต าราชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”ฉบับปรับปรุง 

กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2552). คู่มือนักวิจัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัทวงศ์

สว่างการพิมพ์ จ ากัด.  



 

 

แบบฟอร์มปฏิบัติการที ่๑ 

ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อก าหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่  
และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัย ค าถามวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย( 2 ชั่วโมง) 

 

กิจกรรม 
ให้ผู้เข้ารับการอบรมประชุมกลุ่มร่วมกันก าหนดโจทย์หัวข้อวิจัยค าถามวิจัยและวัตถุประสงค์ และ
ความเป็นมาความส าคัญของปัญหาการวิจัยของแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้บูรณาการ
ความคิดระหว่างสหสาขาวิชาการเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยต่างหน่วยงาน 

 
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มท่ี ........... 
๑. ............................................................................................................................. .......หัวหน้ากลุ่ม 
๒. ............................................................................................................... .....................สมาชิกกลุ่ม 
๓. ............................................................................................................................. .......สมาชิกกลุ่ม 
๔. ............................................................................... .....................................................สมาชิกกลุ่ม 
๕. ............................................................................................................................. .......สมาชิกกลุ่ม 
๖. ....................................................................................................................................สมาชิกกลุ่ม 
๗. ............................................................................................................................. .......สมาชิกกลุ่ม 
๘. ....................................................................................................................................สมาชิกกลุ่ม 
๙. ............................................................................................................................. .......สมาชิกกลุ่ม 
๑๐. ............................................................................................................................. .......สมาชิกกลุ่ม 
๑๑. ............................................................................................... .....................................สมาชิกกลุ่ม 

 
ประเด็นปัญหา การวิจัย   
 
............................................................................................................................. ................................................. 
ชื่อเรื่องวิจัย  
 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ความเป็นมาความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 



 

 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

....................................................................................................................................................................... ....... 

........................................................................................................................... ................................................... 
 
 

ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



 

 

แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๒ 

ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม (๒ ชั่วโมง) 
กิจกรรม 

ให้ผู้เข้ารับการอบรมประชุมกลุ่มร่วมกันก าหนดประเด็นส าคัญที่ต้องทบทวนวรรณกรรมค้นคว้าให้
ครอบคลุมประเด็นส าคัญ และเขียนทบทวนวรรณกรรมเพ่ือตอบโจทย์วิจัยของแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้บูรณาการความคิดระหว่างสหสาขาวิชาการเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยต่าง
หน่วยงาน 

 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่มท่ี ........... 

๑.    ............................................................................................................................. .......หัวหน้ากลุ่ม 
๒. ............................................................................................................ ........................สมาชิกกลุ่ม 
๓. ............................................................................................................................. .......สมาชิกกลุ่ม 
๔. ............................................................................ ........................................................สมาชิกกลุ่ม 
๕. ............................................................................................................................. .......สมาชิกกลุ่ม 
๖. ....................................................................................................................................สมาชิกกลุ่ม 
๗. ............................................................................................................................. .......สมาชิกกลุ่ม 
๘. ....................................................................................................................................สมาชิกกลุ่ม 
๙. ............................................................................................................................ ........สมาชิกกลุ่ม 
๑๐. ............................................................................................................................. .......สมาชิกกลุ่ม 
๑๑. ............................................................................................ ........................................สมาชิกกลุ่ม 

 
ประเด็นส าคัญที่ต้องทบทวนวรรณกรรม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 



 

 

ตารางสรุปการทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หัวข้อวิจัย 
 
เรื่อง............................................................................................................................. ....................................... 
 
 

ช่ือเอกสาร/ผู้แต่ง 

แหล่งวรรณกรรมที่ทบทวน 
หัวข้อที่ได้จากการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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เขียนการทบทวนวรรณกรรมที่มีรายละเอียดของตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 



 

 

แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๓ 

ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย (8 ชั่วโมง) 
 
กิจกรรม 

ให้ผู้เข้ารับการอบรมประชุมกลุ่มร่วมกันออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์
การวิจัยของแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้บูรณาการความคิดระหว่างสหสาขาวิชาการเป็น
การสร้างเครือข่ายนักวิจัยต่างหน่วยงาน 

 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่มท่ี ........... 

๑.    ............................................................................................................................. .......หัวหน้ากลุ่ม 
๒. ............................................................................................................. .......................สมาชิกกลุ่ม 
๓. ............................................................................................................................. .......สมาชิกกลุ่ม 
๔. ............................................................................. .......................................................สมาชิกกลุ่ม 
๕. ............................................................................................................................. .......สมาชิกกลุ่ม 
๖. ....................................................................................................................................สมาชิกกลุ่ม 
๗. ............................................................................................................................. .......สมาชิกกลุ่ม 
๘. ....................................................................................................................................สมาชิกกลุ่ม 
๙. ............................................................................................................................. .......สมาชิกกลุ่ม 
๑๐. ............................................................................................................................. .......สมาชิกกลุ่ม 
๑๑. ............................................................................................. .......................................สมาชิกกลุ่ม 

 
รูปแบบการวิจัย
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ประชากร ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ............................................................................ 



 

 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................. ............................................. 

..................................................................................... .........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................................ ......................................................................................................  
 

 
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
...................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  



 

 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๔ 

ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม (3 ชั่วโมง) 
กิจกรรม 

๑. ให้ผู้เข้ารับการอบรมประชุมกลุ่มร่วมกันเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่มโดยใช้เนื้อหาที่เขียนใน 3 
ปฏิบัติการที่ผ่านมาโดยใช้แบบฟอร์ม ว1ด เป็นหลัก 

๒.ร่วมกันตรวจสอบความเชื่อมโยงของชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ความเป็นมาความส าคัญ กรอบแนวคิดการ
วิจัย นิยามตัวแปร และวิธีด าเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และชื่อเรื่องการวิจัย 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

------------------------------------ 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................................. 
           (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................. 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) .................................................... 
           (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................. 
ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

          โครงการวิจัยใหม่         
            โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีที่..….. รหสัโครงการวิจัย..…....….....….. 

I  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความ
สอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดใน
ผนวก 2) 

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ 
และ 1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 

III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล 

ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนที่ท า 

การวิจัย (%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 

                                                           
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเวบ็ไซต์ www.nrct.go.th 



 

 

  2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4) 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  (ผนวก 4) 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้าน

สังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง

ละเอียด) 
15. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่

ต้องการเพิ่มเติม 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณท่ี
เสนอขอ (ผนวก 5)] 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละ
ปี [กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี  (ผนวก 8)] 

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว) 

17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป 

18.1 ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริง
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอ่ืน หรือเป็น
การวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี) 

18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี     

 

 



 

 

แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 5 

น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม (3 ชั่วโมง) 

 
กิจกรรม 

ให้ผู้เข้ารับการอบรมประชุมกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมสไลด์ จัดหาผู้น าเสนอและน าเสนอข้อเสนอการวิจัยที่
ประกอบไปด้วยชื่อเรื่อง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิด  
และการออกแบบการวิจัย ในเรื่องท่ีกลุ่มรับผิดชอบ 

 
(วิทยากรเป็นผู้ก าหนด แบ่งกลุ่มการน าเสนอตามหัวข้อวิจัย โดยมีระยะเวลาน าเสนอประมาณ ๑๕ นาที 

และวิพากษ์ ๑๕ นาที) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 6 

บูรณาการความรู้และน าเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม (1 ชั่วโมง) 

กิจกรรม 

๑ ให้ผู้เข้ารับการอบรมประชุมกลุ่มร่วมกันสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการอบรม เพ่ือการน าไปสู่การบูรณาการ
การวิจัยหรือการพัฒนางาน 

2 ให้ผู้เข้ารับการอบรมประชุมกลุ่มร่วมกันเสนอวิธีการสร้างเครือข่ายงานวิจัย 

  



 

 

บทท่ี 6 

แบบฟอร์มประเมินผล 
ประกอบด้วย 

1. แบบประเมินวิทยากร ใช้ส าหรับประเมินวิทยากรตามหมวดวิชาที่บรรยาย จ านวน 6 ชุดแบบประเมิน 
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องตอบแบบประเมินให้ครบตามที่ผู้จัดได้แจก และส่งคืนผู้จัด 

2. ประเมินผลการฝึกอบรม ใช้ส าหรับประเมินภาพรวมการจัดฝึกอบรมในวันสุดท้าย จ านวน 1 ชุดแบบ
ประเมิน 

3. แบบประเมินกระบวนการจัดการฝึกอบรม (Focus Group Discussion) ให้ผู้เข้ารับการอบรมสรุป
ประเด็นต่างๆ และรวบรวมให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ในวันที่ 4 ของการฝึกอบรม 

 

  



 

 

แบบประเมินวิทยากร 

หมวด 1 ปรัชญาและหลักการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ (1 ชั่วโมง) 
วิทยากร ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 
โปรดท าเครื่องหมาย  และกรอกข้อความลงช่องว่างตามความคิดเห็นท่าน 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
1 ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร           

2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ           

3 
ความสามารถในการจัดล าดับความสัมพันธ์ของ
เนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

4 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา           

5 ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย           
6 ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา           
7 ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย           

8 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

          

9 ความชัดเจนในการตอบค าถาม/ข้อซักถาม           
 

2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
            

      

      

      

      

      

      

 

 

ตอนที่ 2 

1/2 



 

 

 

 
ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

1 
การคิดสู่การวิจัยเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
ชุมชน และพันธกิจของหน่วยงาน 

ก่อน      

หลัง      

2 
วิธีแสวงหาความจริง ตามแนวคิดปฏิฐานนิยม 
(Positivism) และแนวคิดปรากฏการณ์นิยม 
(Phenomenology) 

ก่อน      

หลัง      

3 
ขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญในการแสวงหาความจริงทั้ง
สองแนวคิด 

ก่อน      

หลัง      

4 หลักการของจรรยาบรรณการวิจัย 
ก่อน      

หลัง      

5 แนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ 
ก่อน      

หลัง      
 

2. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             

       

       

       

       

       

       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 

 

2/2 



 

 

แบบประเมินวิทยากร  

หมวด 2 การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของ ประเทศตามบริบท
ของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก (2 ชั่วโมง) 

วิทยากรคนที่ 1 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 
วิทยากรคนที่ 2 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 

ขอให้ท่านเขียนระดับคะแนนด้วยตัวเลข 1 2 3 4 5 โดยตัวเลขแต่ละค่ามีความหมายดังนี้  
  ๕ หมายถึง มากที่สุด ๔ หมายถึง มาก   ๓ หมายถึง ปานกลาง 

 ๒ หมายถึง น้อย  ๑ หมายถึง น้อยที่สุด 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกีย่วกับวิทยากร 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร วิทยากรคนที่ 1 วิทยากรคนที่ 2 

1 ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร     

2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ     

3 
ความสามารถในการจัดล าดับความสัมพันธ์ของเนื้อหารายวิชา
ที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

    

4 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา     

5 ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย     
6 ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา     
7 ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย     

8 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

    

9 ความชัดเจนในการตอบค าถาม/ข้อซักถาม     
 

2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
            

      

      

      

      

 

 

ตอนที่ 2 

1/2 



 

 

 

 
ตอนที่ 2 ความรู้ความเขา้ใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

1 

การก าหนดปัญหาวิจัย (Research Problems: RP) 
และ ค าถามวิจัย (Research Questions: RQ) ที่
สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบท
ของชุมชน หรือการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

ก่อน      

หลัง      

2 
หลักการเขียนชื่อเรื่องการวิจัย แบบบูรณาการ หรือ
การวิจัยงานตามภารกิจหลัก 

ก่อน      

หลัง      

3 
เทคนิคการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาการวิจัย 

ก่อน      

หลัง      

4 
การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย (Research 
Objective) ที่สอดคล้องกับค าถามวิจัย (Research 
Questions: RQ) 

ก่อน      

หลัง      

5 
กรณีตัวอย่างการก าหนดโจทย์การวิจัย ที่สอดคล้องกับ
นโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน 
รวมทั้งการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

ก่อน      

หลัง      

 

2. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             

       

       

       

       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 

 

2/2 



 

 

แบบประเมินวิทยากร  

หมวด 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม (3 ชั่วโมง) 
วิทยากรคนที่ 1 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 
วิทยากรคนที่ 2 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 
วิทยากรคนที่ 3 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 

ขอให้ท่านเขียนระดับคะแนนด้วยตัวเลข 1 2 3 4 5 โดยตัวเลขแต่ละค่ามีความหมายดังนี้  
  ๕ หมายถึง มากที่สุด ๔ หมายถึง มาก   ๓ หมายถึง ปานกลาง 

 ๒ หมายถึง น้อย  ๑ หมายถึง น้อยที่สุด 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกีย่วกับวิทยากร 

 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร วิทยากรคนที่ 1 วิทยากรคนที่ 2 วิทยากรคนที่ 3 

1 ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร      

2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ      

3 
ความสามารถในการจัดล าดับความสัมพันธ์ของ
เนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

    
 

4 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา      

5 ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย      

6 ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา      

7 
ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการ
บรรยาย 

    
 

8 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

    
 

9 ความชัดเจนในการตอบค าถาม/ข้อซักถาม      
 

2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

            

      

      

      

      

 

 

ตอนที่ 2 

1/2 



 

 

 

ตอนที่ 2 ความรู้ความเขา้ใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

1 ความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ก่อน      
หลัง      

2 วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
ก่อน      
หลัง      

3 หลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม 
ก่อน      
หลัง      

4 แหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพร่หลาย 
ก่อน      
หลัง      

5 การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี 
ก่อน      
หลัง      

6 ความแตกต่างระหว่างความหมายกรอบทฤษฎีและ
ความหมายกรอบแนวคิดการวิจัย 

ก่อน      
หลัง      

7 สมมติฐาน ตัวแปร และระดับมาตรวัด (Level of 
scale) 

ก่อน      
หลัง      

 

2. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             

       

       

       

       

       

       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 

 

2/2 



 

 

แบบประเมินวิทยากร  

หมวด 4 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล (4 ชั่วโมง) 
วิทยากรคนที่ 1 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 
วิทยากรคนที่ 2 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 
วิทยากรคนที่ 3 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 
วิทยากรคนที่ 4 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 

ขอให้ท่านเขียนระดับคะแนนด้วยตัวเลข 1 2 3 4 5 โดยตัวเลขแต่ละค่ามีความหมายดังนี้  
  ๕ หมายถึง มากที่สุด ๔ หมายถึง มาก   ๓ หมายถึง ปานกลาง 

 ๒ หมายถึง น้อย  ๑ หมายถึง น้อยที่สุด 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกีย่วกับวิทยากร 

 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร วิทยากร 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

1 ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร       

2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ       

3 
ความสามารถในการจัดล าดับความสัมพันธ์ของ
เนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

    
  

4 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา       

5 ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย       

6 ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา       

7 
ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการ
บรรยาย 

    
  

8 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

    
  

9 ความชัดเจนในการตอบค าถาม/ข้อซักถาม       
 

2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

            

      

      

      

 

 

ตอนที่ 2 
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ตอนที่ 2 ความรู้ความเขา้ใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

1 
ประเภทของแบบแผนการวิจัย (Types of  Research 
Design) 

ก่อน      

หลัง      

2 
ความแตกต่างระหว่างแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่
แท้จริง แบบแผนการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง และแบบ
แผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง 

ก่อน      

หลัง      

3 
หลักการออกแบบแผนการวิจัย (Principles of 
Research Designs) 

ก่อน      

หลัง      

4 
การค านวณขนาดตัวอย่าง และวิธีสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัว
แทนที่ดีของประชากร 

ก่อน      

หลัง      

5 
หลักการออกแบบแผนการวิจัย การค านวณขนาดตัวอย่างและ
วิธีสุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการใช้สถติิทีเ่หมาะสมกับวตัถุประสงค์
การวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 

ก่อน      

หลัง      
 

2. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             

       

       

       

       

       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 
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แบบประเมินวิทยากร  

หมวด 4 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล (4 ชั่วโมง) 
วิทยากรคนที่ 1 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 
วิทยากรคนที่ 2 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 
วิทยากรคนที่ 3 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 
วิทยากรคนที่ 4 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 

ขอให้ท่านเขียนระดับคะแนนด้วยตัวเลข 1 2 3 4 5 โดยตัวเลขแต่ละค่ามีความหมายดังนี้  
  ๕ หมายถึง มากที่สุด ๔ หมายถึง มาก   ๓ หมายถึง ปานกลาง 

 ๒ หมายถึง น้อย  ๑ หมายถึง น้อยที่สุด 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกีย่วกับวิทยากร 

 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร วิทยากร 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

1 ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร       

2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ       

3 
ความสามารถในการจัดล าดับความสัมพันธ์ของ
เนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

    
  

4 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา       

5 ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย       

6 ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา       

7 
ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการ
บรรยาย 

    
  

8 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

    
  

9 ความชัดเจนในการตอบค าถาม/ข้อซักถาม       
 

2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

            

      

      

      

 

 

ตอนที่ 2 

1/2 



 

 

 

 
ตอนที่ 2 ความรู้ความเขา้ใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

1 หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ก่อน      

หลัง      

2 รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ก่อน      

หลัง      

3 การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ก่อน      

หลัง      

4 เทคนิครวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ก่อน      

หลัง      

5 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ก่อน      

หลัง      

6. 
การวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม 

ก่อน      

หลัง      
 

2. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             

       

       

       

       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 
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แบบประเมินวิทยากร  

หมวด 5 การวัด การสร้างเครื่องมือ (3 ชั่วโมง) 
วิทยากรคนที่ 1 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 
วิทยากรคนที่ 2 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 
วิทยากรคนที่ 3 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 

ขอให้ท่านเขียนระดับคะแนนด้วยตัวเลข 1 2 3 4 5 โดยตัวเลขแต่ละค่ามีความหมายดังนี้  
  ๕ หมายถึง มากที่สุด ๔ หมายถึง มาก   ๓ หมายถึง ปานกลาง 

 ๒ หมายถึง น้อย  ๑ หมายถึง น้อยที่สุด 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกีย่วกับวิทยากร 

 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร วิทยากรคนที่ 1 วิทยากรคนที่ 2 วิทยากรคนที่ 3 

1 ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร      

2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ      

3 
ความสามารถในการจัดล าดับความสัมพันธ์ของ
เนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

    
 

4 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา      

5 ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย      

6 ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา      

7 
ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการ
บรรยาย 

    
 

8 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

    
 

9 ความชัดเจนในการตอบค าถาม/ข้อซักถาม      
 

2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

            

      

      

      

      

 

 

ตอนที่ 2 

1/2 



 

 

 

 
ตอนที่ 2 ความรู้ความเขา้ใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

1 ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัด 
ก่อน      

หลัง      

2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ 
ก่อน      

หลัง      

3 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยก่อน
น าไปใช้จริง 

ก่อน      

หลัง      
 

2. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 

 

2/2 



 

 

แบบประเมินวิทยากร  

หมวด 6 หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย (2 ชั่วโมง) 
วิทยากรคนที่ 1 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 
วิทยากรคนที่ 2 ………พิมพ์ชื่อวิทยากร…………………………………………… 

ขอให้ท่านเขียนระดับคะแนนด้วยตัวเลข 1 2 3 4 5 โดยตัวเลขแต่ละค่ามีความหมายดังนี้  
  ๕ หมายถึง มากที่สุด ๔ หมายถึง มาก   ๓ หมายถึง ปานกลาง 

 ๒ หมายถึง น้อย  ๑ หมายถึง น้อยที่สุด 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกีย่วกับวิทยากร 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร วิทยากรคนที่ 1 วิทยากรคนที่ 2 

1 ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร     

2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ     

3 
ความสามารถในการจัดล าดับความสัมพันธ์ของเนื้อหารายวิชา
ที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

    

4 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา     

5 ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย     
6 ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา     
7 ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย     

8 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

    

9 ความชัดเจนในการตอบค าถาม/ข้อซักถาม     
 

2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
            

      

      

      

      

      

 

 

ตอนที่ 2 

1/2 



 

 

 

 
ตอนที่ 2 ความรู้ความเขา้ใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

1 ความส าคัญของการจัดท าข้อเสนอการวิจัย 
ก่อน      

หลัง      

2 
องค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัย และค าอธิบายใน
การเขียนแต่ละองค์ประกอบ 

ก่อน      

หลัง      

3 
เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้น่าสนใจและมี
จุดเน้นที่เห็นความเชื่อมโยงกับโจทย์การวิจัย 

ก่อน      

หลัง      

4 
กรณีตัวอย่างวิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัย และจุดที่
ควรแก้ไขท่ีพบความผิดพลาดบ่อย 

ก่อน      

หลัง      
 

2. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             

       

       

       

       

       

       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 
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แบบประเมินภาพรวมของการจัดการฝึกอบรม 
โปรดขีดเครื่องหมาย  และกรอกข้อความลงช่องว่างตามความคิดเห็นท่าน 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

๑ 
ด้านบริหารจัดการ 
ความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับ
การอบรม ตามท่ี วช. ก าหนด 

          

๒ การมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เข้าร่วมการอบรม           
๓ ความมั่นใจในการน าความรู้ไปใช้ในการเขียนข้อเสนอการวิจัย      

๔ 
ด้านวิชาการ 
ความเหมาะสมของเอกสาร และสื่อประกอบการอบรม 

          

๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม           
๖ ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม           
๗ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการอบรม      
8 ความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้           

 

ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการมาอบรมหลักสูตรนี้ 

๑ ประโยชน์แก่ตัวเองและสถาบัน 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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๒ ประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

๓. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ    

    ๓.1  เนื้อหาที่ควรเพิ่มเติม 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 
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แบบประเมินกระบวนการจัดการฝึกอบรม 
(ถามจาก Focus Group Discussion ผู้เข้ารับการอบรม กับผู้ทรงคุณวุฒิ วช.) 

 
โครงการ_________________________________________________________________________ 
 
สถานที่จัด________________________________________________________________________ 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ (มหาวิทยาลัยเครือข่าย ที่ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วช.) 
 

________________________________________________________________________________ 
 
๑. การบริหารจัดการ  

(การประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกวิทยากร โครงสร้างการท างาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
๒. สิ่งอ านวยความสะดวก  

(สถานที่จัดการฝึกอบรม อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 



 

 

๓. เอกสารประกอบการอบรม  
(ความพร้อมส่วนเนื้อหาคู่มือการฝึกอบรมแบบประเมินต่างๆ)   

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
๔. หลักสูตรการอบรม  

(โครงสร้างหลักสูตรรูปแบบกิจกรรมระยะเวลา)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
๕. การจัดการและการประสานงานหลักสูตรระหว่างการอบรม  

(การให้ข้อมูลกิจกรรมเสริมเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการอบรม)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



 

 

๖. การประเมินความคุ้มค่า  
(ความมั่นใจความรู้และทักษะที่เพิ่มเติมประโยชน์ที่เกิดข้ึน เปรียบเทียบกับงบประมาณค่าใช้จ่ายและเวลา) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
7. คุณภาพข้อเสนอการวิจัยที่น าเสนอ  

(ความชัดเจน น่าสนใจ ความสอดคล้องของ ข้อเสนอ จุดเด่น จุดด้อย และความเป็นไปได้ในการได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัย) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
8. ความประทับใจและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



 

 

9. ปัญหาอื่นๆ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
10. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการจัดการฝึกอบรมครั้งต่อไป  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 



 

 

ส าหรับจดบันทึก 
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