
โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม”่ (ลูกไก)่ 
 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. ผศ.ดร.อินทิรา  ซาฮีร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  
       ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม   

2. นางสาวนาวินี  สุตัญตั้งใจ  หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม   

3. นางสาวโฉมสอางค์  ไชยยงค์ นักวิชาการศึกษา  
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม   

2. หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติท าหน้าที่ส่งเสริม
ประสานงาน  และพัฒนาระบบวิจัยของชาติตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติด้วยความร่วมมือของ
หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ  ซึ่ง วช. ได้เริ่มพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการวิจัย
ทั้งภาครัฐ  เอกชน  โดยได้ด าเนินการโครงการพัฒนานักวิจัยต้นกล้าวิจัย ระหว่างปี 2552 – 2556  ได้ผลิต
นักวิจัยรุ่นใหม่  จ านวน 467 คน  
 การพัฒนานักวิจัยที่ผ่านมายังไม่สามารถเพ่ิมนักวิจัยให้มีจ านวนมากอย่างรวดเร็ว  อีกทั้งต้องพัฒนาให้
นักวิจัยที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นนั้น มีคุณภาพและสามารถน าการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศ
หรือพ้ืนที่  ดังนั้น ในงบประมาณปี 2558 เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การสร้าง
ศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย  ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555 – 2559) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้จัดอบรม  “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” โดยจัดท าหลักสูตรเพ่ือใช้ในการฝึกอบรม
นักวิชาการ นักวิจัย วิทยากรฝึกอบรม และผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ เช่น ต้นกล้า  ตลอดจนบุคลากรจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  ให้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และด าเนินการจัดฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาเป็นเครือข่ายวิทยากรการฝึกอบรมร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 ในการนี้  จากความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่น 4 ให้กับบุคลากรที่มีความสนใจต้องการพัฒนา
ตนเองด้านการวิจัยภายใต้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก าหนด 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดท าข้อเสนอการวิจัยได้ 
3. เพ่ือบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและ

ยั่งยืนต่อไป 



4. โครงสร้างหลักสูตร 
  ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา  จ านวน   19 ชั่วโมง ดังนี้ 

1.1  ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย     ๑ ชั่วโมง 
1.2  การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย 

ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก   2 ชั่วโมง 
1.3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม  ๓ ชั่วโมง 
1.4 การออกแบบการวิจัย        8 ชั่วโมง 

1) รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล   (๔ ชั่วโมง) 
2) รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  (๔ ชั่วโมง) 

1.5 การวัด การสร้างเครื่องมือ          3 ชั่วโมง 
1.6 หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย        2 ชั่วโมง 

 2. ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา  จ านวน   19 ชั่วโมง ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม  2 ชั่วโมง 

       เพ่ือก าหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัยค าถามวิจัย/วัตถุประสงค์   
 2.2 ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม 2 ชั่วโมง 
 2.3 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย  ๘ ชั่วโมง 
 2.4 ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม  ๓ ชั่วโมง 
 2.5 น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม  3 ชั่วโมง 

  2.6 บูรณาการความรู้และน าเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม  ๑ ชั่วโมง 
* กรณี หากมีการลงพ้ืนที่ ในภาคปฏิบัติ ให้ผู้จัดรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนๆ  จ านวน 2 ชั่วโมง 

  ปฐมนิเทศ Homeroom แนะน าสมาชิก เลือกกรรมการรุ่น ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตร และพิธีเปิด-ปิดการ
ฝึกอบรม 
5. วิธีการฝึกอบรม 
 1. การบรรยาย 
 2. ฝึกปฏิบัติ และท ากิจกรรมร่วมกัน 
 3. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
6. วิทยากร 

๑. ผู้ที่ผ่ านการฝึกอบรม“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” จากส านักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ 

๒. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  และ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

1. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม   จ านวนรุ่นละประมาณ 50-70 คน 



2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนักวิชาการ  นักวิจัย  ในหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

1) มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี 
2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการต่าง ๆ  
3) ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น 
4) มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 
5) เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม  สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอด

หลักสูตร  และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 
6) ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการจัด 
7) นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ 
   ทั้งนี้   ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ ที่ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
มหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี   ต าบลเมื องศรี ไค  อ าเภอวารินช าราบ  จั งห วั ด อุบลราชธานี  34190                 
โทรศัพท์/โทรสาร 045-353042 , โทรศัพท์มือถือ 089-5461732 http://www.ubu.ac.th/web/research     
E-mail : chomsaang.c@ubu.ac.th , chaiyang_1@hotmail.com      
8. ระยะเวลาการเข้ารับการฝึกอบรม  

1. จัดออบรมระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2. กิจกรรมและวิธีการด าเนินโครงการ  

9. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต าบลเมืองศรีไค  อ าเภอวารินช าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์/โทรสาร 045 -353042 , โทรศัพท์มือถือ 089 -5461732 
http://www.ubu.ac.th/web/research E-mail : chomsaang.c@ubu.ac.th , chaiyang_1@hotmail.com 
10. การประเมินผล 

1. ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม 
2. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจาก 

2.1   จ านวนเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนเวลาอบรมทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเวลาในภาคทฤษฎี และไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเวลาในภาคปฏิบัติ 

กิจกรรม 2558 2559 รวมเงิน 

แผนเงิน ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. (150,600 บาท) 

1. เตรียมงาน / /    19,260 

2. จัดอบรม 5 วัน  / /   119,670 

3. สรุปผลด าเนินการ   / / / 11,640 

http://www.ubu.ac.th/web/research
mailto:chomsaang.c@ubu.ac.th
mailto:chaiyang_1@hotmail.com


2.2   ข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 
2.๓   ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังการอบรม  

11. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม 
เพ่ือการพัฒนายกระดับศักยภาพนักวิจัยไทย 
1. ติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยการส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
2. จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรมหรือสร้าง

เครือข่ายในการท าวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยอย่างไร 
12. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจ านวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของ
จ านวนเวลาทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเวลาในภาคทฤษฎีและ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเวลาในภาคปฏิบัติ 
 2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. สร้างนักวิจัย ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างมีระบบ 
  2. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ ไปท าวิจัย และปรับปรุง
กระบวนการวิจัย ที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นการเพ่ิม
จ านวนนักวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ 
  4. เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการวิจัยของประเทศให้ผลการวิจัยตอบสนองภาคการผลิต  
และภาคบริการ  
  5. เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้นและสามารถใช้งานวิจัย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  6. ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีเครือข่ายการวิจัย 
14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
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