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บทน ำ 
 

ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในฐำนะหน่วยงำนกลำงระดับชำติ ท ำหน้ำที่เป็นหน่วย
นโยบำยในระบบวิจัยของประเทศ ตำมแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณำกำรของประเทศ และ
กรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ๒๐ ปี มีหน้ำที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิจัยเกี่ยวกับนโยบำย เป้ำหมำย 
ทิศทำง ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัยในภำพรวม รำยประเด็น รำยอุตสำหกรรม และรำยเทคโนโลยี แนวทำงกำรจัดสรร
งบประมำณด้ำนกำรวิจัยที่เหมำะสม แนวทำงกำรก ำกับดูแลด้ำนมำตร จริยธรรม กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ
นักวิจัยตลอดจนติดตำม วิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรวิจัยและเทคโนโลยี กำรจัดท ำดัชนีต่ำงๆ  
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนวิจัยของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ
นักวิจัยนั้น วช. ได้มีกำรสร้ำงวิทยำกรวิจัยที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ด้ำนกำรวิจัย
เพ่ือสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงกำรพัฒนำทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีควำมเป็นมืออำชีพในด้ำน
กำรวิจัยเพ่ิมมำกขึ้น 

วช. ได้จัดท ำคู่มือประกอบกำรฝึกอบรม โครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ๓ เล่ม 
ได้แก่ คู่มือส ำหรับผู้จัด โครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) คู่มือส ำหรับวิทยำกร โครงกำร “สร้ำงนักวิจัย
รุ่นใหม่” (ลูกไก่) และคู่มือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 

ส ำหรับเล่มนี้ เป็นคู่มือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
ประกอบด้วย โครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) แนวปฏิบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม รำยละเอียดของ
หมวดวิชำ และแบบฟอร์มประเมินผล 

ซึ่งมีส่วนที่ส ำคัญของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องทรำบคือ แนวปฏิบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
รวมถึงรำยละเอียดของหมวดวิชำ และแบบฟอร์มปฏิบัติกำรต่ำงๆ  
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บทท่ี ๑  

โครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
 

๑.  หลักกำรและเหตุผล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในฐำนะหน่วยงำนกลำงระดับชำติ ท ำหน้ำที่เป็นหน่วย

นโยบำยในระบบวิจัยของประเทศ ตำมแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณำกำรของประเทศ และ
กรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ๒๐ ปี มีหน้ำที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิจัยเกี่ยวกับนโยบำย เป้ำหมำย 
ทิศทำง ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัยในภำพรวม รำยประเด็น รำยอุตสำหกรรม และรำยเทคโนโลยี แนวทำงกำรจัดสรร
งบประมำณด้ำนกำรวิจัยที่เหมำะสม แนวทำงกำรก ำกับดูแลด้ำนมำตร จริยธรรม กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ
นักวิจัยตลอดจนติดตำม วิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรวิจัยและเทคโนโลยี กำรจัดท ำดัชนีต่ำงๆ  
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนวิจัยของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ
นักวิจัยนั้น วช. ได้มีกำรสร้ำงวิทยำกรวิจัยที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ด้ำนกำรวิจัย
เพ่ือสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงกำรพัฒนำทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีควำมเป็นมืออำชีพในด้ำน
กำรวิจัยเพ่ิมมำกขึ้น  

ในกำรพัฒนำนักวิจัย ที่ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถเพ่ิมนักวิจัยให้มีจ ำนวนมำกอย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งต้อง
พัฒนำให้นักวิจัยที่มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นนั้น มีคุณภำพและสำมำรถน ำกำรวิจัยมำประยุกต์ใช้สู่กำรใช้ประโยชน์ใน
ระดับประเทศหรือพ้ืนที่ ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ วช. จึงได้พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม“วิทยำกร
หลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดท ำหลักสูตร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม นักวิชำกำร นักวิจัย ตลอดจน
บุคลำกรจำกภำคส่วนอ่ืนๆ ที่เหมำะสม ซึ่งสรรหำ และคัดเลือกโดยมหำวิทยำลัย/หน่วยงำนที่ลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ วช. ในกำรเข้ำอบรมให้เป็นวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม เพ่ือพัฒนำนักวิจัย ในโครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ร่วมกับ วช.  
  
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเรียนรู้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรวิจัยเพ่ือ

กำรพัฒนำประเทศ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัยได้ 
 ๒.๓ เพ่ือบูรณำกำรเครือข่ำยนักวิจัย จำกหน่วยรำชกำร องค์กรกำรวิจัยต่ำงๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
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๓.  โครงสร้ำงหลักสูตร 
  ประกอบด้วย ภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ และภำคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม ๔๐ ชั่วโมง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ภำคทฤษฎี  
หมวดที่ ๑ ปรัชญำกำรวิจัย และจรรยำบรรณกำรวิจัย และ over view (๑ ชั่วโมง) 
หมวดที่ ๒ กำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัยแบบบูรณำกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัยของประเทศ  

 ตำมบริบทของชุมชน และงำนตำมภำรกิจหลัก  (๒ ชั่วโมง) 
 หมวดที่ ๓ กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด กำรสังเครำะห์วรรณกรรม (๒ ชั่วโมง) 
 หมวดที่ ๔ กำรออกแบบกำรวิจัย  (๘ ชั่วโมง) 

๑. รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล   
๒. รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๓. รูปแบบกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) และกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 

ทั้งนี้ก ำหนดเป็นทั้ง ๓ รูปแบบกำรวิจัยดังนี้ (๔-๒-๒) หรือ (๒-๔-๒) หรือ (๒-๒-๔) 
หรือ (๒-๓-๓) หรือ (๓-๒-๓) หรือ (๓-๓-๒) 

หมวดที่ ๕ กำรวัด กำรสร้ำงเครื่องมือ และกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ (๓ ชั่วโมง) 
 หมวดที่ ๖ หลักกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย และหลักกำรประยุกต์งำนวิจัยและนวัตกรรม 

   ไปสู่กำรใช้ประโยชน์ (๓ ชั่วโมง) 
   

 ภำคปฏิบัติ  
ปฏิบัติกำรที่ ๑ ก ำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกในกลุ่ม  

เพ่ือก ำหนดปัญหำวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปกำรก ำหนดโจทย์วิจัย  
ค ำถำมวิจัย วัตถุประสงค์ (๒ ชั่วโมง) 

 ปฏิบัติกำรที่ ๒ ฝึกปฏิบัติเขียนกำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดกำรสังเครำะห์วรรณกรรม (๒ ชั่วโมง) 
 ปฏิบัติกำรที่ ๓ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย (๘ ชั่วโมง)  

(ก่อนเริ่มปฏิบัติออกแบบกำรวิจัย จัดให้มีกำรน ำเสนอโจทย์วิจัย ค ำถำมวิจัย วัตถุประสงค์ 
กลุ่มละ ๕ นำที และวิพำกษ์โดยวิทยำกร และผู้ทรงคุณวุฒิประมำณ ๕ นำที) 

 ปฏิบัติกำรที่ ๔ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และกำรขยำยผลกำรน ำผลงำนวิจัยต่อยอด 
ไปสู่กำรใช้ประโยชน์ (๓ ชั่วโมง) 

 ปฏิบัติกำรที่ ๕ น ำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และน ำเสนอช่องทำงกำรน ำผลงำนวิจัยต่อยอด 
ไปสู่กำรใช้ประโยชน์ (๓ ชั่วโมง) 

 ปฏิบัติกำรที่ ๖ บูรณำกำรควำมรู้และน ำเสนอกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยจำกกำรอบรม  (๑ ชั่วโมง) 
* กรณี หำกมีกำรลงพ้ืนที่ ในภำคปฏิบัติ ให้ผู้จัดรับผิดชอบในส่วนของค่ำใช้จ่ำย 
 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ  จ ำนวน ๒ ชั่วโมง 

   ปฐมนิเทศ Homeroom แนะน ำสมำชิก เลือกกรรมกำรรุ่น ปัจฉิมนิเทศ  รับวุฒิบัตร  และพิธีเปิด-
ปิดกำรฝึกอบรม 
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๔. วิธีกำรฝึกอบรม 
 ๔.๑ กำรบรรยำย 
 ๔.๒ ฝึกปฏิบัติ และท ำกิจกรรมร่วมกัน 
 ๔.๓ ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
 

๕. วิทยำกร 
๑. ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (แม่ไก่) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

วิจัยแห่งชำติ และมหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำรฯ 
๒. วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และ

มหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำรฯ 
 

๖. คุณสมบัติ และกำรพิจำรณำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
 ๑. วุฒิกำรศึกษำ   ปริญญำตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ 

๒. อำยุ    ไม่เกิน ๕๐ ปี ณ ปีที่สมัคร 

๓. สัญชำต ิ   ไทย 
๔. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงำนท้องถิ่น 

๕. ประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัย  มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัย ไม่เกิน ๒ ปี 
ไม่เคยเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย 

๖. คุณสมบัติเฉพำะด้ำน  ๖.๑ กรณีเป็นอำจำรย์จำกสถำบันอุดมศึกษำ  
ต้องไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือสูงกว่ำ  
๖.๒ กรณีเป็นบุคลำกรภำครัฐ/สถำบันกำรศึกษำ  
ต้องไม่มีต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษหรือเทียบเท่ำ หรือสูงกว่ำ 
๖.๓ กรณีอ่ืนๆ ที่ไม่ก ำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะท ำงำนฯ ของ วช. 
พิจำรณำเป็นรำยกรณี 

๗. ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำโทหรือเอก ในมหำวิทยำลัยที่ด ำเนินกำรจัด 

๘. กำรพิจำรณำ หน่วยงำนเครือข่ำยรับสมัครและพิจำรณำคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
และประกำศรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 
๗. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 จ ำนวนรุ่นละประมำณ ๕๐-๗๐ คน 
 
๘. ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
 รุ่นละ ๕ วัน จ ำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
๙. วันและสถำนที่ฝึกอบรม 

ตำมท่ีมหำวิทยำลัยเครือข่ำยก ำหนด 
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๑๐. กำรสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
  ผู้ที่สนใจ และได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัดให้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถสมัครได้ที่  
ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยที่ระบุไว้หนังสือรับสมัคร 
 
๑๑. กำรประเมินผล 
 ๑๑.๑  ประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม 
 ๑๑.๒  ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยพิจำรณำจำก 
  ๑๑.๒.๑ จ ำนวนเวลำกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของ

จ ำนวนเวลำอบรมทั้งหมดที่ก ำหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของ
จ ำนวนเวลำในภำคทฤษฎี และไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนเวลำในภำคปฏิบัติ 

  ๑๑.๒.๒ ข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม 
  ๑๑.๒.๓ ประเมินควำมรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยกำรประเมินตนเองก่อนและหลังกำร

อบรม  
 
๑๒. กำรติดตำมและประเมินผลภำยหลังกำรฝึกอบรม 

เพ่ือกำรพัฒนำยกระดับศักยภำพนักวิจัยไทย 
 ๑๒.๑ ติดตำมผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลังสิ้นสุดกำรฝึกอบรม โดยกำรส่งแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ 

๑๒.๒ จัดให้มีกำรสัมมนำเพ่ือติดตำมผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนภำยหลังจัดอบรมหรือ
สร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำวิจัยและกำรสร้ำงผลงำนวิจัยอย่ำงไร 

 
๑๓. เกณฑ์กำรมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 
 โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑๓.๑ เข้ำรับกำรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจ ำนวนเวลำเข้ำฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  

ของจ ำนวนเวลำทั้งหมดที่ก ำหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของ
จ ำนวนเวลำในภำคทฤษฎีและไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนเวลำในภำคปฏิบัติ 

 ๑๓.๒ ส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม 
 
๑๔. งบประมำณ 
 งบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับงบประมำณของหน่วยงำน
เครือข่ำย/หน่วยงำนผู้จัด หรืองบประมำณหน่วยงำนผู้จัด เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนกำรฝึกอบรม 
 
๑๕. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๕.๑ สร้ำงนักวิจัย ให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยอย่ำงมีระบบ 
 ๑๕.๒ ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปท ำวิจัย และปรับปรุง

กระบวนกำรวิจัย ที่หน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 ๑๕.๓ ช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถสร้ำงผลงำนวิจัยอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นกำรเพ่ิม
จ ำนวนนักวิจัยที่มีคุณภำพให้แก่ประเทศ 

 ๑๕.๔ เพ่ือส่งเสริมและยกระดับกำรวิจัยของประเทศให้ผลกำรวิจัยตอบสนองภำคกำรผลิต  
และภำคบริกำร  

 ๑๕.๕ เพ่ือพัฒนำผลงำนวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภำพและปริมำณมำกขึ้นและสำมำรถใช้งำนวิจัย
  เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 ๑๕.๖  ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล และมีเครือข่ำยกำรวิจัย 
 
๑๖. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ชื่อหน่วยงำนเครือข่ำย (ผู้จัด) 

 ที่อยู ่   
  โทรศัพท ์   
 โทรสำร      
 เว็บไซต์   

อีเมล์   
  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

 ที่อยู ่  งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กลุ่มทรัพยำกรบุคคล ชั้น ๒ อำคำร วช. ๒ 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว  
   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
  โทรศัพท ์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๘๓๕ , ๘๓๘  
 โทรสำร   ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๗   
 เว็บไซต์  http://www.nrct.go.th/training.aspx 

อีเมล์  hrd@nrct.go.th 
  



7 
 

บทท่ี ๒ 
แนวปฏิบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

 
๑. ผู้เข้ำอบรมต้องท ำควำมเข้ำใจรำยละเอียดของแต่ละหมวดวิชำ และแบบฟอร์มภำคปฏิบัติ 
๒. ผู้เข้ำอบรมต้องเข้ำอบรมให้ครบเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของเวลำฝึกอบรมทั้งหมด ตำมเงื่อนไขดังนี้ 

๑) ลงชื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรม วันละ ๓ ครั้ง คือ  
- ครั้งที ่๑ เวลำ ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  
- ครั้งที่ ๒ เวลำ ๑๒.๔๕-๑๓.๐๐ น. 
- ครั้งที่ ๓ เวลำ ๑๖.๐๐-๑๖.๑๕ น. 

 ๒) ขำดกำรฝึกอบรมภำคทฤษฏี ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง  
 ๓) ขำดกำรฝึกอบรมภำคปฏิบัติ ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง 
 ๔) เข้ำสำยภำคทฤษฎีมำกกว่ำ ๓๐ นำที ทุกๆ ๒ ครั้ง คิดเป็นขำดภำคทฤษฎี ๑ ชั่วโมง 
 ๕) เข้ำสำยภำคปฏิบัติมำกกว่ำ ๓๐ นำที ทุกๆ ๒ ครั้ง คิดเป็นขำดภำคปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง 
 ๖) เข้ำสำยมำกกว่ำ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นำที ขึ้นไป ให้นับชั่วโมงท่ีขำดกำรฝึกอบรมตำมจริง  
๓. ผู้เข้ำอบรมต้องส่งแบบประเมินที่ผู้จัดหลังกำรฝึกอบรมในวันนั้นๆ  
 

เงื่อนไขและหลักกำรซ่อมเสริมของผู้ไม่ผ่ำนกำรฝึกอบรม โครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
 
ผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดสำมำรถอบรมซ่อมเสริมได้ภำยใต้เงื่อนไข และหลักปฏิบัติต่อไปนี้ 

๑. ต้องเข้ำรับกำรอบรมภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ของแต่ละภำค  
๒. ให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมซ่อมเสริมในหัวข้อที่ขำดกำรอบรมของรุ่นอ่ืนๆ ที่ วช. ก ำหนดจัด 
๓. ให้ประสำนหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม เพื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
๔. ในกรณีที่หน่วยงำนจัดฝึกอบรมเห็นชอบให้เข้ำฝึกอบรมซ่อมเสริม ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแจ้งต่อ วช. ทรำบ 
๕. ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดข้ึน ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมซ่อมเสริม เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
 
สำมำรถโหลดแบบฟอร์มแจ้งควำมจ ำนงอบรมซ่อมได้ที่  
https://goo.gl/2VLBYR (ตัวอักษรพมิพใ์หญ่)  
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บทท่ี ๓ 
รำยละเอียดของหมวดวิชำ 

 
หมวด ๑  

ปรัชญำกำรวิจัย และจรรยำบรรณกำรวิจัย (๑ ชั่วโมง) 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันนี้บุคคลในวงกำรต่ำง ๆ ได้ให้ควำมสนใจกับกำรวิจัยมำกข้ึน เพรำะผลส ำเร็จของงำนวิจัยสำมำรถ
สร้ำงองค์ควำมรู้ให้แก่วงกำรวิชำกำรและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ และพัฒนำปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรต่ำงๆ ได้ กำรท ำควำมเข้ำใจปรัชญำกำรวิจัยในรูปแบบต่ำง ๆ กำรยึดถือจรรยำบรรณ
กำรวิจัยและปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยำบรรณกำรวิจัย เป็นสิ่งที่นักวิจัยทุกคนต้องให้ควำมส ำคัญ กำร
เชื่อมโยงควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในทำงปฏิบัติได้จริงก็ถือเป็นสิ่งส ำคัญ ทั้งนี้ เพรำะ
งำนวิจัยถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะน ำไปสู่กำรสรรค์สร้ำงนวัตกรรม ที่จะช่วยพัฒนำและยกระดับควำม
เจริญก้ำวหน้ำของประเทศชำติได ้

 

2. วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถ 
2.1  อธิบำยปรัชญำกำรวิจัย 
2.2  ระบุจรรยำบรรณกำรวิจัยและแนวกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยำบรรณ 

 
3. เนื้อหำบรรยำย: ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
3.1 ปรัชญำกำรวิจัย (ปฏิฐำนนิยม ปรำกฏกำรณนิยม) 

3.1.1 กำรคิดสู่กำรวิจัยเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชำติ ชุมชน และพันธกิจของหน่วยงำน 
3.1.2 วิธีแสวงหำควำมจริง ตำมแนวคิดปฏิฐำนนิยม (Positivism) และแนวคิดปรำกฏกำรณ์นิยม 

(Phenomenology) 
3.1.3 ขั้นตอนกำรวิจัยที่ส ำคัญในกำรแสวงหำควำมจริงทั้งสองแนวคิด 

 
3.2  จรรยำบรรณกำรวิจัยและแนวกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยำบรรณ 

3.2.1 หลักกำรของจรรยำบรรณกำรวิจัย  
3.2.2 แนวกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยำบรรณ 

 

๔.  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน     
     กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรวิธีกำรสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐำน (Research Based) กำรเรียนรู้
แบบร่ วมมือ  (Collaborative learning) และกำร เรียนรู้ เ ชิ งประสบกำรณ์  (Experiential learning) 
ประกอบด้วย กำรบรรยำย โดยผู้บรรยำยและผู้เข้ำอบรมต้องกระท ำบทบำทดังต่อไปนี้               

๔.๑ บทบำทผู้บรรยำย 
๔.๑.๑ ศึกษำวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของบทเรียน 
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๔.๑.๒ บรรยำยเนื้อหำครอบคลุมตำมหัวข้อที่ก ำหนด และสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำ
อบรม 

๔.๒ บทบำทผู้เข้ำอบรม 
 ๔.๒.๑ รับผิดชอบต่อตนเองในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ือร่วมตอบค ำถำม และร่วมแสดงควำมคิดเห็น 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ำอบรม 
 
๕.  สื่อกำรสอน 
    ๕.๑ สื่อน ำเสนอในรูปแบบ Power point 
    ๕.๒ ต ำรำวิจัย  
 
๖. หนังสือและต ำรำอ่ำนประกอบ 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ. (๒๕๕๗). ต ำรำชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”ฉบับปรับปรุง 

กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ. (๒๕๕๒). คู่มือนักวิจัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: บริษัทวงศ์

สว่ำงกำรพิมพ์ จ ำกัด.  
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หมวด ๒ 
กำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัยแบบบูรณำกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัยของประเทศ  

ตำมบริบทของชุมชน และงำนตำมภำรกิจหลัก (๒ ชั่วโมง) 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  โจทย์กำรวิจัย คือ กำรระบุว่ำ สิ่งที่วิจัย (งำน) นั้น มีลักษณะปัญหำและควำมส ำคัญ เป็นอย่ำงใร จำก
อดีต ถึง ปัจจุบัน และ แนวโน้มในอนำคต และ แนวทำง/วิธีกำร ในกำรแก้ปัญหำ ควรท ำอย่ำงไร จึงจะดีที่สุด  
  โจทย์กำรวิจัย ประกอบด้วย ปัญหำวิจัย (Research Problems: RP) และ ค ำถำมวิจัย (Research 
Questions: RQ) ซึ่งจะน ำไปสู่กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรวิจัย (Research Objective) และ กำรตั้งชื่อเรื่อง
วิจัย (Research Topic) ที่กระชับ ชัดเจน และสอดคล้องกัน 
  กำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัยแบบบูรณำกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัยของประเทศ ตำมบริบทของ
ชุมชน เป็นกระบวนกำรตั้งต้นที่ส ำคัญของกำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชน และ
มวลหมู่มนุษยชำติ นอกจำกนี้บำงหน่วยงำนอำจเน้นกำรวิจัยงำนตำมภำรกิจหลัก เพ่ือควำมคงอยู่และกำร
พัฒนำ ของต ำแหน่ง/หน่วยงำน/องค์กำร ตำมบทบำทหน้ำที่ ที่ได้ก ำหนดไว้ มุ่งให้กำรท ำงำนตำมภำรกิจหลัก
เป็นงำนสร้ำงควำมรู้ที่มีคุณค่ำ อย่ำงต่อเนื่อง สู่ควำมม่ันคงอย่ำงยั่งยืนของชำติ 
  
๒. วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้  
  เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถ 
 ๒.๑ ก ำหนดโจทย์กำรวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัยของประเทศ ตำมบริบทของชุมชน และ
หรือกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก 
 ๒.๒ เขียนควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย ที่กระชับ ชัดเจน และ สอดคล้องกัน ตำม
โจทย์กำรวิจัย 
 ๒.๓  ก ำหนดประเด็นค ำถำม เขียนชื่อเรื่องวิจัยและวัตถุประสงค์กำรวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์กำรวิจัย 
  
๓.  เนื้อหำบรรยำย 

เนื้อหำบรรยำยครอบคลุมหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ กำรก ำหนดปัญหำวิจัย (Research Problems: RP) และ ค ำถำมวิจัย (Research Questions: RQ)  
ที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัยของประเทศ ตำมบริบทของชุมชน หรือกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก 
 ๓.๒ หลักกำรเขียนชื่อเรื่องกำรวิจัย แบบบูรณำกำร หรือกำรวิจัยงำนตำมภำรกิจหลัก 
 ๓.๓ เทคนิคกำรเขียนควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 
 ๓.๔ กำรเขียนวัตถุประสงค์กำรวิจัย (Research Objective) ที่สอดคล้องกับค ำถำมวิจัย (Research 
Questions: RQ)  
 ๓.๕ กรณีตัวอย่ำงกำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัยของประเทศ ตำมบริบท
ของชุมชน รวมทั้งกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก 
 
๔.  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน     
     กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรวิธีกำรสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐำน (Research Based) กำรเรียนรู้
แบบร่ วมมือ  (Collaborative learning) และกำร เรียนรู้ เ ชิ งประสบกำรณ์  (Experiential learning) 
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ประกอบด้วย กำรบรรยำย กำรอภิปรำย และ กิจกรรมกลุ่มย่อย โดยผู้บรรยำยและผู้เข้ำอบรม ต้องกระท ำ
บทบำทดังต่อไปนี้               

๔.๑ บทบำทผู้บรรยำย 
๔.๑.๑ ศึกษำวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของบทเรียน 
๔.๑.๒ บรรยำยเนื้อหำครอบคลุมตำมหัวข้อที่ก ำหนด และสรุปบทเรียนในแต่ละช่วง รวมทั้งสังเกต 

พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำอบรม 
๔.๑.๓ มอบหมำยใบงำนให้ผู้เข้ำอบรมร่วมกันค้นคว้ำและหำค ำตอบ โดยเขียนค ำชี้แจงแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนและกิจกรรมที่ใช้ในกำรค้นคว้ำค ำตอบให้ชัดเจน รวมทั้งก ำหนดเวลำท ำกิจกรรม  
๔.๑.๔ สังเกตกระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม อ ำนวยควำมสะดวก อธิบำยให้เกิดควำมกระจ่ำงในกรณีที่ผู้

เข้ำอบรมสงสัยต้องกำรควำมช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำ และเสริมสร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้เข้ำอบรม
รวมทั้งให้สมำชิกกลุ่มประเมินผลพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม  

๔.๑.๕ ประเมินผลงำนจำกใบงำนที่มอบหมำย ป้อนกลับในทำงสร้ำงสรรค์ (Creative feedback) 
๔.๑.๖ อธิบำยเพ่ิมเติมในกรณีที่พบว่ำ ผู้เข้ำอบรมยังเข้ำใจเนื้อหำบทเรียนไม่ถูกต้อง โดยประเมิน

จำกค ำถำม/ควำมเห็น ในกำรอภิปรำย และ ค ำตอบของผู้เข้ำอบรมในใบงำนที่ยังไม่ถูกต้อง 
๔.๑.๗ น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำอบรมในขณะฟังกำร

บรรยำย กำรท ำงำนกลุ่ม และกำรอภิปรำย/ซักถำม และควำมคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับ
ควำมเหมำะสมของกิจกรรม แล้วน ำมำปรับให้เหมำะสมยิ่งๆขึ้น 

๔.๑.๘ ซักถำมและเสนอแนะกำรน ำเสนอผลงำนกลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมเกิดควำมกระจ่ำงในบทเรียน  
๔.๒ บทบำทผู้เข้ำอบรม 

 ๔.๒.๑ รับผิดชอบต่อตนเองในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ือร่วมตอบค ำถำม และร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนผู้เข้ำอบรม 

 ๔.๒.๒ รับผิดชอบต่องำนกลุ่ม โดยร่วมกันค้นหำค ำตอบตำมใบงำนที่ผู้บรรยำยมอบหมำย 
 ๔.๒.๓ ร่วมน ำเสนอผลงำนกลุ่มจำกใบงำนที่ผู้บรรยำยมอบหมำย และช่วยจัดท ำรำยงำนผลงำนกลุ่ม 
 ๔.๒.๔ ซักถำมและเสนอแนะผลงำนกลุ่ม ที่แต่ละกลุ่มน ำเสนอ เพ่ือเสริมสร้ำงให้เพ่ือนผู้เรียนเกิด

ควำมกระจ่ำงในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำพฤติกรรมกล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสม (Assertiveness)  

 

๕.  สื่อกำรสอน 
    ๕.๑ สื่อน ำเสนอในรูปแบบ Power point 
    ๕.๒ ต ำรำวิจัย บทควำมวิจัย รำยงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยกำรวิจัยของประเทศ 

บริบทของชุมชน และ กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักสู่งำนวิจัย (R๒R) 
    ๕.๓ ใบงำนแบบฟอร์มปฏิบัติกำรที่ ๑ ก ำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกในกลุ่ม เพื่อก ำหนด

ปัญหำวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปกำรก ำหนดชื่อเรื่องวิจัย ค ำถำมวิจัย วัตถุประสงค์     
 

๖.  กำรมอบหมำยงำน 
๖.๑ ใบงำนแบบฟอร์มปฏิบัติกำรที่ ๑ ก ำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกในกลุ่ม เพ่ือก ำหนด

ปัญหำวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปกำรก ำหนดชื่อเรื่องวิจัย ค ำถำมวิจัย วัตถุประสงค์     
๖.๒ ชี้แจง แบ่งผู้เข้ำอบรมเป็นกลุ่มย่อย ผู้เข้ำอบรมควรมีประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย โดยให้แต่ละกลุ่มระดม

ควำมคิดเก่ียวกับโจทย์กำรวิจัยตำมใบงำน ปฏิบัติกำร และน ำเสนอ ในช่วงเวลำที่ก ำหนด 
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๗. หนังสือและต ำรำอ่ำนประกอบ 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ. (๒๕๕๗). ต ำรำชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”ฉบับปรับปรุง 

กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ. (๒๕๕๒). คู่มือนักวิจัยมือใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: บริษัทวงศ์
สว่ำงกำรพิมพ์ จ ำกัด.  
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หมวด ๓ 
กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด กำรสังเครำะห์วรรณกรรม (๒ ชั่วโมง) 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
       กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหำวิจัยมีควำมส ำคัญและเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรวิจัย 
เนื่องจำกช่วยให้ผู้วิจัยทรำบว่ำ ปัญหำวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจศึกษำมีควำมซ้ ำซ้อนกับงำนวิจัยอ่ืนๆที่ตีพิมพ์เผยแพร่
แล้วหรือไม่ รวมทั้งช่วยให้ผู้วิจัยรวบรวมผลงำนวิจัยและควำมรู้ใหม่ๆที่ได้จำกกำรทบทวนวรรณกรรมมำ
วิเครำะห์ สังเครำะห์และสรุป ส ำหรับส ำหรับน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรท ำวิจัย อำทิ เพิ่มควำมชัดเจนของปัญหำ
วิจัย ก ำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจัย กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรอภิปรำย
ผลกำรวิจัย เป็นต้น 

 
2. วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมสำมำรถ 

๒.๑ อธิบำยควำมหมำยกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒ ระบุวัตถุประสงค์ของกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง 

 ๒.๓ อธิบำยหลักกำรคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมำะสมได้ถูกต้อง 
๒.๔ ระบุแหล่งสืบค้นวรรณกรรมที่นิยมแพร่หลำยได้ถูกต้อง 
๒.๕ แยกแยะ และวิพำกษ์วรรณกรรมที่ดีและวรรณกรรมที่เรียบเรียงไม่ถูกต้องได้ 
๒.๖ อธิบำยควำมหมำยของกรอบแนวคิดกำรวิจัยได้ถูกต้อง  
๒.๗ แยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมหมำยกรอบทฤษฎีและควำมหมำยกรอบแนวคิดกำรวิจัยได้

ถูกต้อง 
 

๓.   เนื้อหำบรรยำย 
เนื้อหำบรรยำยครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
๓.๑  ควำมหมำยกำรทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
3.2  วัตถุประสงค์ของกำรทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
3.3  หลักกำรคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมำะสม 
๓.๔  แหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพร่หลำย 
๓.๕  กำรเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีดี 
๓.๖ ควำมหมำยของกรอบแนวคิดกำรวิจัย  
๓.๗ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมหมำยกรอบทฤษฎีและควำมหมำยกรอบแนวคิดกำรวิจัย 
๓.๘ สมมติฐำน ตัวแปร และระดับมำตรวัด (Level of scale) 
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๔.  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน     
     กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรวิธีกำรสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐำน (Research Based) กำรเรียนรู้
แบบร่ วมมือ  (Collaborative learning) และกำร เรียนรู้ เ ชิ งประสบกำรณ์  (Experiential learning) 
ประกอบด้วย กำรบรรยำย กำรอภิปรำยและกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยผู้บรรยำยและผู้เข้ำอบรมต้องกระท ำ
บทบำท ดังต่อไปนี้     
           

๔.๑ บทบำทผู้บรรยำย 
 ๔.๑.๑ ศึกษำวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของบทเรียน  
 ๔.๑.๒ บรรยำยเนื้อหำครอบคลุมตำมหัวข้อที่ก ำหนด และสรุปบทเรียนในแต่ละวัน รวมทั้งสังเกต

พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำอบรม 
 ๔.๑.๓ มอบหมำยใบงำนให้ผู้เข้ำอบรมร่วมกันค้นคว้ำ และหำค ำตอบ โดยเขียนค ำชี้แจงรูปแบบและ

กิจกรรมที่ใช้ในกำรค้นคว้ำค ำตอบให้ชัดเจน รวมทั้งก ำหนดเวลำท ำกิจกรรม  
 ๔.๑.๔ สังเกตกระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม อ ำนวยควำมสะดวก อธิบำยให้เกิดควำมกระจ่ำงในกรณีที่ผู้

เข้ำอบรมสงสัยต้องกำรควำมช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำ และเสริมสร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้เข้ำอบรม  
 ๔.๑.๕ ประเมินผลงำนจำกใบงำนที่มอบหมำย ป้อนกลับในทำงสร้ำงสรรค์ (Creative feedback) 
 ๔.๑.๖ อธิบำยเพ่ิมเติมในกรณีที่พบว่ำ ผู้เข้ำอบรมยังเข้ำใจเนื้อหำบทเรียนไม่ถูกต้อง โดยประเมิน

จำกค ำตอบที่ผู้เข้ำอบรมตอบค ำถำมในใบงำนไม่ถูกต้อง 
 ๔.๑.๗ น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำอบรมในขณะฟังกำร

บรรยำย กำรท ำงำนกลุ่ม และกำรซักถำมผู้เข้ำอบรมเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกิจกรรม มำ
ปรับให้เหมำะสมยิ่งๆ ขึ้น 

 ๔.๑.๘ ซักถำมและเสนอแนะกำรน ำเสนอผลงำนกลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมเกิดควำมกระจ่ำงในบทเรียน  
๔.๒ บทบำทผู้เข้ำอบรม 

 ๔.๒.๑ รับผิดชอบต่อตนเองในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ือร่วมตอบค ำถำม และร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้เข้ำอบรม 

 ๔.๒.๒ รับผิดชอบต่องำนกลุ่ม โดยร่วมกันค้นหำค ำตอบตำมใบงำนที่ผู้บรรยำยมอบหมำย 
 ๔.๒.๓ น ำเสนอผลงำนกลุ่มจำกใบงำนที่ผู้บรรยำยมอบหมำย และรำยงำนผลงำนกลุ่ม  
 ๔.๒.๔ ซักถำมและเสนอแนะผลงำนกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มน ำเสนอหน้ำชั้น เพ่ือเสริมสร้ำงให้ผู้เข้ำอบรม

เกิดควำมกระจ่ำงในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนำพฤติกรรมกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 
(Assertiveness) 

 
๕.  สื่อกำรสอน 
 ๕.๑ สื่อน ำเสนอในรูปแบบ Power Points 
 ๕.๒ ต ำรำวิจัย บทควำมวิจัย รำยงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ 
 ๕.๓ ใบงำนแบบฟอร์มปฏิบัติกำรที่ ๒ ฝึกปฏิบัติเขียนทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด กำร

สังเครำะห์วรรณกรรม 
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๖.  กำรมอบหมำยงำน 
 ๖.๑ ใบงำนแบบฟอร์มปฏิบัติกำรที่ ๒ ฝึกปฏิบัติเขียนทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดกำรวิจัยเพื่อ

ตอบโจทย์วิจัย 
 ๖.๒ ชี้แจง ผู้เข้ำอบรมแบ่งกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มผู้เข้ำอบรมที่มีประสบกำรณ์กำรวิจัยคละกันระหว่ำง

ประสบกำรณ์กำรวิจัยมำก ปำนกลำง และน้อย เพ่ือวิพำกษ์กำรเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดีและเรียบ
เรียงวรรณกรรมให้ถูกต้อง เขียนกรอบแนวคิดกำรวิจัย และสมมติฐำนกำรวิจัย  

 
๗.  หนังสือและต ำรำอ่ำนประกอบ 
     บุญใจ ศรีสถิตย์นรำกูร.  (๒๕๕๓). ระเบียบวิธีกำรวิจัย: แนวทำงปฏิบัติสู่ควำมส ำเร็จ.  พิมพ์ครั้งทึ่ ๒.  

กรุงเทพฯ: บริษัทยูแอนด์ไออินเตอร์มีเดีย จ ำกัด. 
      บุญใจ ศรีสถิตย์นรำกูร. (๒๕๕๓). ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงพยำบำลศำสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: 

บริษัท ยูแอนด์ไออินเตอร์มีเดีย จ ำกัด. 
      บุญใจ ศรีสถิตย์นรำกูร.  (๒๕๕๕). กำรพัฒนำและและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย: คุณสมบัติกำร

วัดเชิงจิตวิทยำ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ. (๒๕๕๗). ต ำรำชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”ฉบับปรับปรุง 

กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ. (๒๕๕๒). คู่มือนักวิจัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: บริษัทวงศ์

สว่ำงกำรพิมพ์ จ ำกัด.  
    Oliver, P. (๒๐๑๒). Succeeding with your literature review: a handbook for students. 

Berkshire: The McGraw-Hill companies.   
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หมวด ๔ 
กำรออกแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ (๘ ชั่วโมง) 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

กำรท ำวิจัยต้องมีแบบแผนกำรวิจัย (Research Design) ซึ่งเปรียบเสมือนแบบแปลน (Blue print) 
ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรวิจัยเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพหรือผสมทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
เพ่ือให้ได้ค ำตอบตรงกับประเด็นปัญหำที่ผู้วิจัยสงสัยหรือวัตถุประสงค์กำรวิจัย แบบแผนกำรวิจัยที่ดี ต้อง
ออกแบบให้เหมำะสมกับปัญหำกำรวิจัยและวัตถุประสงค์กำรวิจัย โดยกำรก ำหนดรูปแบบกำรวิจัยกำรเลือก
ตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล ให้เหมำะสม นอกจำกนี้ ประกำรส ำคัญที่ควรต้องค ำนึงถึงในกำรออกแบบ
แผนกำรวิจัย คือกำรควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน เพ่ือช่วยเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรวิจัย  
 
2. วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

๒.๑ จ ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ  
๒.๒  สำมำรถออกแบบกำรวิจัยได้สอดคล้องกับโจทย์กำรวิจัย ที่ต้องกำรค ำตอบ 
๒.๓ สำมำรถอธิบำยหลักกำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำงและหลักกำรสุ่มตัวอย่ำงที่เป็นตัวแทนที่ดีของ

ประชำกรได้ถูกต้อง รวมทั้งเหมำะสมกับแบบแผนกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
๒.๔ สำมำรถออกแบบแผนกำรวิจัย กำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำงและวิธีสุ่มตัวอย่ำง รวมทั้งกำรใช้สถิติที่

เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยและสมมติฐำนกำรวิจัยได้ถูกต้องกับแบบแผนกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
๒.๕ สำมำรถเลือกใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพท่ีเหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
๒.๖ สำมำรถอธิบำยวิธีกำรคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรตรวจสอบข้อมูล และ

วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพได้ถูกต้อง 
 

3. เนื้อหำโดยสังเขป 
๓.๑ ประเภทของแบบแผนกำรวิจัย (Types of  Research Design) 

๓.๑.๑ แบบแผนกำรวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง (True Experimental Research Design)  
๓.๑.๒ แบบแผนกำรวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research Design) 
3.1.3 แบบแผนกำรวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non Experimental Research Design) 

๓.๒ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงแบบแผนกำรวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง แบบแผนกำรวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และแบบ
แผนกำรวิจัยแบบไม่ทดลอง 

๓.๓ หลักกำรออกแบบแผนกำรวิจัย (Principles of Research Designs) 
๓.๓.๑ Maximization of Experimental Variance  

   ๓.๔.๑.๑ ควำมหมำยของ Maximization of Experimental Variance 
   ๓.๔.๑.๒ จุดประสงค์ของ Maximization of Experimental Variance 

๓.๓.๒ Minimization of Error Variance 
   ๓.๓.๒.๑  ควำมหมำยของ Minimization of Error Variance 
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   ๓.๓.๒.๒  จุดประสงค์ของ Minimization of Error Variance  
๓.๓.๓ Control Extraneous Variables 

 ๓.๓.๒.๑  ควำมหมำยของ Extraneous Variables 
       ๓.๓.๒.๒  ประเภทของตัวแปรแทรกซ้อน 

๓.๔.๒.๒.๑ ตวัแปรแทรกซ้อนที่เป็นปัจจัยภำยนอก (External Factors) 

   ๓.๔.๒.๒.๒ ตัวแปรแทรกซ้อนที่เป็นคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำง  
            (Intrinsic to the Subjects) 

๓.๔.๒.๒.๓ ตัวแปรแทรกซ้อนจำกผู้ทดลองและกลุ่มตัวอย่ำง 
          (Experimenter and Subjects) 

 ๓.๓.๒.๓ วิธีควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน                                          
๓.๔  กำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำง และวิธีสุ่มตัวอย่ำงที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชำกร 
๓.๕ หลักกำรออกแบบแผนกำรวิจัย รวมทั้งกำรใช้สถิติท่ีเหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยและสมมติฐำน

กำรวิจัย  
 

๑) การวิจัยเชิงปริมาณ 
๑.๑) หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงปริมาณ 

๑.๒) รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 

๑.๓) เทคนิครวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

๑.๔) ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยที่ผู้เข้าอบรมก าหนด 

๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ 

๒.๑) หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

๒.๒) รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

๒.๓) การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 

๒.๔) เทคนิครวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

๒.๕) การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

๒.๖) ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยที่ผู้เข้าอบรมก าหนด 

๓) กำรวิจัยพัฒนำและกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 

๓.๑) หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยพัฒนำและกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 

๓.๒) รูปแบบการวิจัยพัฒนำและกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 

๓.๓) เทคนิครวบรวมข้อมูลวิจัยพัฒนำและกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 

๓.๔) ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยที่ผู้เข้าอบรมก าหนด 
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๔.  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน     

     กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรวิธีกำรสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐำน (Research Based) กำรเรียนรู้
แบบร่ วมมื อ  (Collaborative learning) และกำร เ รี ยนรู้ เ ชิ งประสบกำรณ์  (Experiential learning) 
ประกอบด้วย กำรบรรยำย กำรอภิปรำยและกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยผู้บรรยำยและผู้เข้ำอบรมต้องกระท ำ
บทบำทดังต่อไปนี้               

๔.๑  บทบำทผู้บรรยำย 
๔.๑.๑  ศึกษำวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของบทเรียน  
๔.๑.๒  บรรยำยเนื้อหำครอบคลุมตำมหัวข้อที่ก ำหนด และสรุปบทเรียนในแต่ละวัน รวมทั้งสังเกต

พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำอบรม  
๔.๑.๓  มอบหมำยใบงำนให้ผู้เข้ำอบรมร่วมกันค้นคว้ำและหำค ำตอบ โดยเขียนค ำชี้แจงรูปแบบ

และกิจกรรมที่ใช้ในกำรค้นคว้ำค ำตอบให้ชัดเจน รวมทั้งก ำหนดเวลำท ำกิจกรรม  
๔.๑.๔  สังเกตกระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม อ ำนวยควำมสะดวก อธิบำยให้เกิดควำมกระจ่ำงในกรณีที่

ผู้เข้ำอบรมสงสัยต้องกำรควำมช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำ และเสริมสร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้เข้ำ
อบรมรวมทั้งให้สมำชิกกลุ่มประเมินผลพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม  

๔.๑.๕  ประเมินผลงำนจำกใบงำนที่มอบหมำย ป้อนกลับในทำงสร้ำงสรรค์ (Creative feedback) 
๔.๑.๖  อธิบำยเพ่ิมเติมในกรณีที่พบว่ำ ผู้เข้ำอบรมยังเข้ำใจเนื้อหำบทเรียนไม่ถูกต้อง โดยประเมิน

จำกค ำตอบที่ผู้เข้ำอบรมตอบค ำถำมในใบงำนไม่ถูกต้อง 
๔.๑.๗  น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำอบรมในขณะฟังกำร

บรรยำย กำรท ำงำนกลุ่มในชั้นเรียน และกำรซักถำมผู้เรียนเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของ
กิจกรรม มำปรับให้เหมำะสมยิ่งๆข้ึน 

๔.๑.๘  ซักถำมและเสนอแนะกำรน ำเสนอผลงำนกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมเกิดควำมกระจ่ำงใน
บทเรียน  

๔.๒ บทบำทผู้เข้ำอบรม 
๔.๒.๑ รับผิดชอบต่อตนเองในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ เพ่ือร่วมตอบค ำถำม และร่วมแสดงควำม

คิดเห็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ำอบรม 
๔.๒.๒ รับผิดชอบต่องำนกลุ่ม โดยร่วมกันค้นหำค ำตอบตำมใบงำนที่ผู้บรรยำยมอบหมำย   
๔.๒.๓ น ำเสนอผลงำนกลุ่มจำกใบงำนที่ผู้บรรยำยมอบหมำย และรำยงำนผลงำนกลุ่ม  
๔.๒.๔ ซักถำมและเสนอแนะผลงำนกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มน ำเสนอหน้ำชั้น เพ่ือเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนเกิด

ควำมกระจ่ำงในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนำพฤติกรรมกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 
(Assertiveness)   

๕.  สื่อกำรสอน 

๕.๑ สื่อน ำเสนอในรูปแบบ Power point 
๕.๒ ต ำรำวิจัย บทควำมวิจัย รำยงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์  
๕.๓ ใบงำนแบบฟอร์มปฏิบัติกำรที่ ๓ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย 
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๖.  กำรมอบหมำยงำน 

    ๖.๑ ปฏิบัติกำรในใบงำนแบบฟอร์มปฏิบัติกำรที่ ๓ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์
กำรวิจัย 

๖.๒ ชี้แจงเกี่ยวกับกำรออกแบบกำรวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์กำรวิจัยตำมใบงำนปฏิบัติกำร ที่ประกอบด้วย
รูปแบบกำรวิจัย ประชำกร ตัวอย่ำงหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก กำรวิเครำะห์ข้อมูล และน ำเสนอ ในช่วงเวลำ
ที่ก ำหนด 

 
๗. หนังสือและต ำรำอ่ำนประกอบ 

     บุญใจ ศรีสถิตย์นรำกูร. (๒๕๕๓). ระเบียบวิธีกำรวิจัย: แนวทำงปฏิบัติสู่ควำมส ำเร็จ.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  
กรุงเทพฯ: บริษัทยูแอนด์ไออินเตอร์มีเดีย จ ำกัด. 

     บุญใจ ศรีสถิตย์นรำกูร. (๒๕๕๓). ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงพยำบำลศำสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: 
บริษัท ยูแอนด์ไออินเตอร์มีเดีย จ ำกัด. 

     บุญใจ ศรีสถิตย์นรำกูร.  (๒๕๕๕). กำรพัฒนำและและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย: คุณสมบัติกำร
วัดเชิงจิตวิทยำ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

     พันธุ์ทิพย์ รำมสูต. (๒๕๔๘). กำรวิจัยปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วม.   กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟ.วิ่ง 
     สุภำงค์ จันทรวำนิช. (๒๕๔๘). วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์แห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.  
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ. (๒๕๕๐). ต ำรำชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย.” กรุงเทพฯ: โรง

พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกัด. 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ. (๒๕๕๒). คู่มือนักวิจัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: บริษัทวงศ์

สว่ำงกำรพิมพ์ จ ำกัด.  
     Campbell, D. T. and Stanley, J. C.  (๑๙๙๙ ).  Experimental and quasi-experimental 

design for research.  Chicago: Rand McNally. 
     Hancke, B. (๒๐๐๙). Intelligent research design: a guide for beginning researchers in 

the social sciences. New York: Oxford University Press. 
     Mitchell, M.L., & Jolley, J.M. (๒๐๑๐). Research design explained. ๗th. ed. Belmont: 

Wadsworth. 
      Viswanathan, M. (๒๐๐๕). Measurement error and research design. Thousand Oaks: Sage 

Publication. 
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หมวด ๕  
กำรวัด กำรสร้ำงเครื่องมือ และกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ (๓ ชั่วโมง) 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
       คุณภำพของเครื่องมือวิจัย เป็นปัจจัยประกำรหนึ่งที่มีผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรวิจัย ในกรณีที่
เครื่องมือวิจัยมีคุณภำพ รวมทั้งผู้ใช้เครื่องมือมีควำมรู้และทักษะในกำรใช้เครื่องมือวิจัยนั้นๆ ค่ำที่ได้ย่อมมี
ควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรวัดน้อยมำก ซึ่งกำรพัฒนำเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภำพ จ ำเป็นต้องพัฒนำตำมขั้นตอน
กำรพัฒนำและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย ควำมตรงตำมเนื้อหำ เป็นคุณสมบัติที่ส ำคัญของเครื่องมือวิจัย
ทุกประเภท  ก่อนน ำเครื่องมือวิจัยไปรวบรวมข้อมูล ต้องตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ และวิเครำะห์คุณภำพ
ของเครื่องมือให้มีคุณภำพพร้อมน ำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
2. วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถ 

2.1 ระบุปัจจัยที่มีผลต่อควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรวัด และได้ถูกต้อง 
2.2 อธิบำยคุณสมบัติส ำคัญของเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภำพซึ่งใช้ในงำนวิจัยเชิงปริมำณได้ถูกต้อง 
2.3 สำมำรถสร้ำงเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภำพ 
2.4 สำมำรถอธิบำยวิธีตรวจสอบคุณภำพควำมตรงตำมเนื้อหำและควำมเท่ียงของเครื่องมือวิจัย 
2.5 สำมำรถวิเครำะห์ค่ำควำมเที่ยงโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติและแปลผลได้ถูกต้อง 

 

๓.   เนื้อหำบรรยำย 
เนื้อหำบรรยำยครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

3.1  ปัจจัยที่มีผลต่อควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรวัด 
3.2  ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภำพ  
3.3  กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือวิจัยก่อนน ำไปใช้จริง 

 
๔.  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน     
     กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรวิธีกำรสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐำน (Research Based) กำรเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborative learning) และกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ (Experiential learning) 
ประกอบด้วย กำรบรรยำย กำรอภิปรำยและกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยผู้บรรยำยและผู้เข้ำอบรมต้องกระท ำ
บทบำทดังต่อไปนี้               

๔.๑  บทบำทผู้บรรยำย 
๔.๑.๑  ศึกษำวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของบทเรียน  
๔.๑.๒  บรรยำยเนื้อหำครอบคลุมตำมหัวข้อที่ก ำหนด และสรุปบทเรียนในแต่ละวัน รวมทั้ง

สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำอบรม  
๔.๑.๓  มอบหมำยใบงำนให้ผู้เข้ำอบรมร่วมกันค้นคว้ำและหำค ำตอบ โดยเขียนค ำชี้แจงรูปแบบ

และกิจกรรมที่ใช้ในกำรค้นคว้ำค ำตอบให้ชัดเจน รวมทั้งก ำหนดเวลำท ำกิจกรรม  
๔.๑.๔  สังเกตกระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม อ ำนวยควำมสะดวก อธิบำยให้เกิดควำมกระจ่ำงในกรณี

ที่ผู้เข้ำอบรมสงสัยต้องกำรควำมช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำ และเสริมสร้ำงแรงจูงใจแก่
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ผู้เรียนรวมทั้งให้สมำชิกกลุ่มประเมินผลพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม และเสนอแนะ
แนวทำงปรับแก้ในกรณีที่พบว่ำสมำชิกกลุ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในกำร
ท ำงำนกลุ่ม 

๔.๑.๕  ประเมินผลงำนจำกใบงำนที่มอบหมำย ป้อนกลับในทำงสร้ำงสรรค์  
(Creative feedback) 

๔.๑.๖  อธิบำยเพ่ิมเติมในกรณีที่พบว่ำ ผู้เข้ำอบรมยังเข้ำใจเนื้อหำบทเรียนไม่ถูกต้อง โดย
ประเมินจำกค ำตอบที่ผู้เรียนตอบค ำถำมในใบงำนไม่ถูกต้อง 

๔.๑.๗  น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำอบรมในขณะฟัง
กำรบรรยำย กำรท ำงำนกลุ่มในชั้นเรียน และกำรซักถำมผู้เรียนเกี่ยวกับควำมเหมำะสม
ของกิจกรรม มำปรับให้เหมำะสมยิ่งๆข้ึน 

๔.๑.๘  ซักถำมและเสนอแนะกำรน ำเสนอผลงำนกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมเกิดควำมกระจ่ำงใน
บทเรียน  

๔.๒ บทบำทผู้เข้ำอบรม 
๔.๒.๑ รับผิดชอบต่อตนเองในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ เพ่ือร่วมตอบค ำถำม และร่วมแสดงควำม

คิดเห็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ำอบรม 
๔.๒.๒ รับผิดชอบต่องำนกลุ่ม โดยร่วมกันค้นหำค ำตอบตำมใบงำนที่ผู้บรรยำยมอบหมำย   
๔.๒.๓ น ำเสนอผลงำนกลุ่มจำกใบงำนที่ผู้บรรยำยมอบหมำย และรำยงำนผลงำนกลุ่ม  
๔.๒.๔ ซักถำมและเสนอแนะผลงำนกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มน ำเสนอหน้ำชั้น เพ่ือเสริมสร้ำงให้ผู้เรียน

เกิดควำมกระจ่ำงในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนำพฤติกรรมกล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม (Assertiveness)  

 
๕.  สื่อกำรสอน 

๕.๑  สื่อน ำเสนอในรูปแบบ Power point 
๕.๒  ต ำรำวิจัย บทควำมวิจัย รำยงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ 
๕.๓  ใบงำนแบบฟอร์มปฏิบัติกำรที่ ๓ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย 

 
๖.  กำรมอบหมำยงำน 

๖.๑ ปฏิบัติกำรในใบงำนแบบฟอร์มปฏิบัติกำรที่ ๓ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์
กำรวิจัย 

๖.๒ ชี้แจงเกี่ยวกับกำรออกแบบกำรวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์กำรวิจัยตำมใบงำนปฏิบัติกำร เพ่ิมเติมในส่วน
ของเครื่องมือและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือวิจัยก่อนน ำไปใช้จริง 
และน ำเสนอ ในช่วงเวลำที่ก ำหนด 

 
๗.  หนังสือและต ำรำอ่ำนประกอบ 
    บุญใจ ศรีสถิตย์นรำกูร.  (๒๕๕๓). ระเบียบวิธีกำรวิจัย: แนวทำงปฏิบัติสู่ควำมส ำเร็จ.  พิมพ์ครั้งทึ่ ๒.    

กรุงเทพฯ: บริษัทยูแอนด์ไออินเตอร์มีเดีย จ ำกัด. 
     บุญใจ ศรีสถิตย์นรำกูร. (๒๕๕๓). ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงพยำบำลศำสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: 

บริษัท ยูแอนด์ไออินเตอร์มีเดีย จ ำกัด. 
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     บุญใจ ศรีสถิตย์นรำกูร.  (๒๕๕๕). กำรพัฒนำและและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย: คุณสมบัติกำร
วัดเชิงจิตวิทยำ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ. (๒๕๕๗). ต ำรำชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”ฉบับปรับปรุง 
กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ. (๒๕๕๒). คู่มือนักวิจัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: บริษัทวงศ์
สว่ำงกำรพิมพ์ จ ำกัด.  

     Abell, N., Springer, D.W. (๒๐๐๙). Developing and validating rapid assessment 
instruments. New York: Oxford University Press. 

     Haley, D.T., Thomas, P., Peter, M., & Roeck, A.D. (๒๐๐๘). Using a new inter-rater 
reliability. United Kingdom: Department of Computing, Faculty of Mathematics, 
Computing and Technology. 

     Viswanathan, M. (๒๐๐๕). Measurement error and research design. Thousand Oaks: Sage 
Publication. 

  Waltz, C.F., Strickland, O.L., & Lenz, E.R. (๒๐๐๕ ). Measurement in nursing and health 
research.  (๓rd ed.). New York: Springer Publishing Company. 
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หมวด ๖  
หลักกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย และหลักกำรประยุกต์งำนวิจัยและนวัตกรรมไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 

(๓ ชั่วโมง) 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 เมื่อไดเ้รียนรู้กระบวนกำรวิจัยจนเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ กำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย ซึ่งเป็นกำร
จัดท ำพิมพ์เขียวเพ่ือสร้ำงงำนวิจัยที่มีคุณภำพ เป็นขั้นตอนส ำคัญที่ต้องเขียนตำมรูปแบบข้อก ำหนดของแหล่ง
ทุนวิจัย เพ่ือเสนอผู้ให้ทุนพิจำรณำเห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของโจทย์ปัญหำ และเชื่อว่ำวิธีกำรด ำเนินกำร
ที่เสนอนั้นจะสำมำรถแก้ปัญหำนั้นได้ชัดเจน  
 
2. วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

2.1  อธิบำยวิธีกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัยที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ครบถ้วนตำมกระบวนกำรวิจัย 
2.2  เพ่ือให้สำมำรถอธิบำยควำมเชื่อมโยงของแต่ละหัวข้อในกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัยทั้งหมด  

 
3. เนื้อหำบรรยำย : ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

3.1  ควำมส ำคัญของกำรจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัย 
3.2 องค์ประกอบของข้อเสนอกำรวิจัย และค ำอธิบำยในกำรเขียนแต่ละองค์ประกอบ 
3.3 เทคนิคกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัยให้น่ำสนใจและมีจุดเน้นที่เห็นควำมเชื่อมโยงกับโจทย์กำรวิจัย 
3.4 กรณีตัวอย่ำงวิธีกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย และจุดที่ควรแก้ไขท่ีพบควำมผิดพลำดบ่อย 
3.5 หลักกำรประยุกต์ งำนวิจัยและนวัตกรรมไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 

 
๔.  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน     
     กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรวิธีกำรสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐำน (Research Based) กำรเรียนรู้
แบบร่ วมมื อ  (Collaborative learning) และกำร เ รี ยนรู้ เ ชิ งประสบกำรณ์  (Experiential learning) 
ประกอบด้วย กำรบรรยำย กำรอภิปรำยและกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยผู้บรรยำยและผู้เข้ำอบรมต้องกระท ำ
บทบำทดังต่อไปนี้               
     ๔.๑ บทบำทผู้บรรยำย 
            ๔.๑.๑ ศึกษำวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของบทเรียน  
            ๔.๑.๒ บรรยำยเนื้อหำครอบคลุมตำมหัวข้อที่ก ำหนด และสรุปบทเรียนในแต่ละวัน รวมทั้งสังเกต

พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำอบรม  
            ๔.๑.๓ มอบหมำยใบงำนให้ผู้เข้ำอบรมร่วมกันค้นคว้ำและหำค ำตอบ โดยเขียนค ำชี้แจงรูปแบบและ

กิจกรรมที่ใช้ในกำรค้นคว้ำค ำตอบให้ชัดเจน รวมทั้งก ำหนดเวลำท ำกิจกรรม  
      ๔.๑.๔ สังเกตกระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม อ ำนวยควำมสะดวก อธิบำยให้เกิดควำมกระจ่ำงในกรณีที่ผู้

เข้ำอบรมสงสัยต้องกำรควำมช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำ และเสริมสร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้เข้ำอบรม
รวมทั้งให้สมำชิกกลุ่มประเมินผลพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม  

   ๔.๑.๕ ประเมินผลงำนจำกใบงำนที่มอบหมำย ป้อนกลับในทำงสร้ำงสรรค์ (Creative feedback) 
     ๔.๑.๖ อธิบำยเพิ่มเติมในกรณีท่ีพบว่ำ ผู้เข้ำอบรมยังเข้ำใจเนื้อหำบทเรียนไม่ถูกต้อง โดยประเมินจำก

ค ำตอบที่ผู้เข้ำอบรมตอบค ำถำมในใบงำนไม่ถูกต้อง 
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            ๔.๑.๗ น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำอบรมในขณะฟังกำร
บรรยำย กำรท ำงำนกลุ่มในชั้นเรียน และกำรซักถำมผู้เรียนเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของ
กิจกรรม มำปรับให้เหมำะสมยิ่งๆข้ึน 

           ๔.๑.๘ ซักถำมและเสนอแนะกำรน ำเสนอผลงำนกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมเกิดควำมกระจ่ำงในบทเรียน  
4.2  บทบำทผู้เข้ำอบรม 

           ๔.๒.๑ รับผิดชอบต่อตนเองในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ือร่วมตอบค ำถำม และร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ำอบรม 

 ๔.๒.๒ รับผิดชอบต่องำนกลุ่ม โดยร่วมกันค้นหำค ำตอบตำมใบงำนที่ผู้บรรยำยมอบหมำย   
           ๔.๒.๓ น ำเสนอผลงำนกลุ่มจำกใบงำนที่ผู้บรรยำยมอบหมำย และรำยงำนผลงำนกลุ่ม  
           ๔.๒.๔ ซักถำมและเสนอแนะผลงำนกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มน ำเสนอหน้ำชั้น เพ่ือเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนเกิด

ควำมกระจ่ำงในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนำพฤติกรรมกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 
(Assertiveness)  

๕.  สื่อกำรสอน 
    ๕.๑ สื่อน ำเสนอในรูปแบบ Power point 
    ๕.๒ ต ำรำวิจัย บทควำมวิจัย รำยงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ 
    ๕.๓ ใบงำนแบบฟอร์มปฏิบัติกำรที่ ๔ เขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม 
 
๖.  กำรมอบหมำยงำน 

๖.๑ ปฏิบัติกำรใบงำนกำรฝึกปฏิบัติกำรที่ ๔ เขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม 
๖.๒ ชี้แจงผู้เข้ำอบรมให้เข้ำใจและสำมำรถเขียนข้อเสนอกำรวิจัยครบถ้วน 
๖.๓ ผู้เข้ำรับกำรอบรมแต่ละคนแบ่งหน้ำที่กันเขียนข้อเสนอกำรวิจัย และตรวจสอบควำมสอดคล้อง และเตรียม

จัดท ำสไลด์น ำเสนอประเด็นส ำคัญของข้อเสนอกำรวิจัย ที่ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ควำม
เป็นมำควำมส ำคัญ กรอบแนวคิดกำรวิจัย นิยำมตัวแปร และวิธีด ำเนินกำรวิจัยที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และชื่อเรื่องกำรวิจัย 

 
๗. หนังสือและต ำรำอ่ำนประกอบ 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ. (๒๕๕๗). ต ำรำชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”ฉบับปรับปรุง 

กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ. (๒๕๕๒). คู่มือนักวิจัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: บริษัทวงศ์

สว่ำงกำรพิมพ์ จ ำกัด.  
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แบบฟอร์มปฏิบัติกำรที ่๑ 

ก ำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกในกลุ่ม เพื่อก ำหนดปัญหำวิจัยในแต่ละพื้นที่  
และสรุปกำรก ำหนดโจทย์วิจัย ค ำถำมวิจัย และวัตถุประสงค์กำรวิจัย( ๒ ชั่วโมง) 

 

กิจกรรม 
ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมประชุมกลุ่มร่วมกันก ำหนดโจทย์หัวข้อวิจัยค ำถำมวิจัยและวัตถุประสงค์ และ
ควำมเป็นมำควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัยของแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้บูรณำกำร
ควำมคิดระหว่ำงสหสำขำวิชำกำรเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยนักวิจัยต่ำงหน่วยงำน 

 
รำยชื่อสมำชิกในกลุ่มท่ี ........... 
๑. .............................................................. ......................................................................หัวหน้ำกลุ่ม 
๒. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 
๓. ....................................................................................................................................สมำชิกกลุ่ม 
๔. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 
๕. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 
๖. ............................................................................................................. .......................สมำชิกกลุ่ม 
๗. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 
๘. ............................................................................. .......................................................สมำชิกกลุ่ม 
๙. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 
๑๐. ....................................................................................................................................สมำชิกกลุ่ม 
๑๑. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 

 
ประเด็นปัญหำ กำรวิจัย   
 
............................................................................................................................. ................................................. 
ชื่อเรื่องวิจัย  
 
..............................................................................................................................................................................  
 
ควำมเป็นมำควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 



26 
 

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

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

ค ำถำมวิจัย วัตถุประสงค์ 
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แบบฟอร์มปฏิบัติกำรที่ ๒ 

ฝึกปฏิบัติเขียนกำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด กำรสังเครำะห์วรรณกรรม (๒ ชั่วโมง) 
กิจกรรม 

ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมประชุมกลุ่มร่วมกันก ำหนดประเด็นส ำคัญที่ต้องทบทวนวรรณกรรมค้นคว้ำให้
ครอบคลุมประเด็นส ำคัญ และเขียนทบทวนวรรณกรรมเพ่ือตอบโจทย์วิจัยของแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้ำ
รับกำรอบรมได้บูรณำกำรควำมคิดระหว่ำงสหสำขำวิชำกำรเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยนักวิจัยต่ำง
หน่วยงำน 

 

รำยชื่อสมำชิกในกลุ่มท่ี ........... 

๑.    ............................................................................................................................. .......หัวหน้ำกลุ่ม 
๒. ............................................................................................................ ........................สมำชิกกลุ่ม 
๓. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 
๔. ............................................................................ ........................................................สมำชิกกลุ่ม 
๕. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 
๖. ....................................................................................................................................สมำชิกกลุ่ม 
๗. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 
๘. ....................................................................................................................................สมำชิกกลุ่ม 
๙. ............................................................................................................................ ........สมำชิกกลุ่ม 
๑๐. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 
๑๑. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 

 
ประเด็นส ำคัญที่ต้องทบทวนวรรณกรรม 
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
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ตำรำงสรุปกำรทบทวนเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง หัวข้อวิจัย 
 
เรื่อง............................................................................................................................. ....................................... 
 
 

ชื่อเอกสาร/ผู้แต่ง 

แหล่งวรรณกรรมที่ทบทวน 
หัวข้อที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้อง 
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ต า
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สถ
าน
กา
รณ

์ปัญ
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วจิ
ัย 

ทฤ
ษฎ

ีสน
ับส

นุน
ตัว
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รต
้น 

ทฤ
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ับส

นุน
ตัว
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รต
าม

 

สนั
บส
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รส
ร้า
งเค

รื่อ
งม
ือ 
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ิจัย
ที่เ
กี่ย
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้อง
กับ

ตัว
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าม

 

งา
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กี่ย

วข
้อง
กับ
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เขียนกำรทบทวนวรรณกรรมที่มีรำยละเอียดของตัวแปรที่ใช้ในงำนวิจัย 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ...................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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............................................................................................................................. ................................................. 

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบฟอร์มปฏิบัติกำรที่ ๓ 

ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย (๘ ชั่วโมง) 
 
กิจกรรม 

ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมประชุมกลุ่มร่วมกันออกแบบกำรวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์
กำรวิจัยของแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้บูรณำกำรควำมคิดระหว่ำงสหสำขำวิชำกำรเป็น
กำรสร้ำงเครือข่ำยนักวิจัยต่ำงหน่วยงำน 

 

รำยชื่อสมำชิกในกลุ่มท่ี ........... 

๑.    ............................................................................................................................. .......หัวหน้ำกลุ่ม 
๒. ............................................................................................................. .......................สมำชิกกลุ่ม 
๓. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 
๔. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 
๕. ................................................................................................................ ....................สมำชิกกลุ่ม 
๖. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 
๗. ................................................................................ ....................................................สมำชิกกลุ่ม 
๘. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 
๙. ....................................................................................................................................สมำชิกกลุ่ม 
๑๐. ............................................................................................................................. .......สมำชิกกลุ่ม 
๑๑. ....................................................................................................................................สมำชิกกลุ่ม 

 
รูปแบบกำรวิจัย
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ประชำกร ตัวอย่ำงหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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............................................................................................................................. ................................................. 

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

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

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

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

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

 
เครื่องมือและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูล 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
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แบบฟอร์มปฏิบัติกำรที่ ๔ 

ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และกำรขยำยผลกำรน ำผลงำนวิจัยต่อยอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์  
(๓ ชั่วโมง) 

กิจกรรม 

๑. ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมประชุมกลุ่มร่วมกันเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่มโดยใช้เนื้อหำที่เขียนใน ๓ 
ปฏิบัติกำรที่ผ่ำนมำโดยใช้แบบฟอร์ม ว๑ด เป็นหลัก 

๒.ร่วมกันตรวจสอบควำมเชื่อมโยงของชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ควำมเป็นมำควำมส ำคัญ กรอบแนวคิดกำร
วิจัย นิยำมตัวแปร และวิธีด ำเนินกำรวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และชื่อเรื่องกำรวิจัย 

แบบเสนอโครงกำรวิจัย (Research Project) โครงกำรทุนสร้ำงสถำนภำพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ประกอบกำรเสนอของบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ (หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงสำมำรถติดตำม http://www.nrms.go.th/) 
------------------------------------ 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง.................................................................................. (ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 
กรอบวิจัย................................................................ .(ระบุชื่อกรอบวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 
กรอบวิจัยย่อย......................................................................................... (ระบุชื่อกรอบวิจัยย่อยข้อเดียวเท่านั้น) 
ชื่อโครงกำรวิจัย (ภำษำไทย) .......................................... ................................................ ................... 
  (ภำษำอังกฤษ) ...................................................................... .................................. 
ชื่อแผนงำนวิจัย...(ใส่ชื่อแผนงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผน
งานวิจัย) 
ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงกำรวิจัย  

๑.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบ ทั้ง “ฝ่าย
ไทย” และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 

๑.๑ หัวหน้ำโครงกำร................................................ ............................................................ 
๑.๒ ผู้ร่วมงำนวิจัย................................................................ ....................................................... 
๑.๔  หน่วยงำนหลัก........................................................... ................................................... 
๑.๕  หน่วยงำนสนับสนุน........................................................................................... .................. 

๒.  ประเภทกำรวิจัย...................................................................................... ......................................... 
๓.   สำขำวิชำกำรและกลุ่มวิชำที่ท ำกำรวิจัย......................................................................................... 
๔.  ค ำส ำคัญ (keyword) ของกำรวิจัย................................................................................................. 
๕.  ควำมส ำคัญ และที่มำของปัญหำ..................................................................................................... 
๖.  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย........................................................................... ...................................... 
๗.  ขอบเขตของกำรวิจัย........................................................ ................................................................ 
๘.  ทฤษฎี สมมติฐำนและ / หรือกรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย....................................................... 
๙.  กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง................................................. 
๑๐. เอกสำรอ้ำงอิง................................................................................................................................... 
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๑๑. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ............................................................................................................... 
๑๒. แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำยเมื่อสิ้นสุดกำรวิจัย.……………..……. 
๑๓. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย และสถำนที่ท ำกำรทดลอง/เก็บข้อมูล........................................................ 
๑๔. ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย…............................................ 
๑๕. เป้ำหมำยของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด.................................................................... ............. 
๑๖. เป้ำหมำยของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด....................................................................... ..... 
๑๗. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อกำรวิจัยที่มีอยู่.......................................................................................................... 
๑๘. งบประมำณของโครงกำรวิจัย.......................................................................................................... 

แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อย โดยแยกเป็นรายปี (ตาม แบบ 
คอบช. ๒ค) 

๑๙. ผลส ำเร็จและควำมคุ้มค่ำของกำรวิจัยตำมแผนกำรบริหำรงำนและแผนกำรด ำเนินงำน
.......................................................................................................................................................... 

    ระดับควำมส ำเร็จของงำน.......................................................................................................... 
๒๐. ข้อเสนอกำรวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอกำรวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง ๑ ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
 เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืนคือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 

๒๑. ค ำชี้แจงอ่ืนๆ.................................................................................................................................... 
๒๒. ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำโครงกำรและนักวิจัยร่วมโครงกำรเพื่อให้ค ำรับรองในกำรจัดท ำข้อเสนอ

กำรวิจัยและด ำเนินกำรวิจัยตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เรื่องกำรรับข้อเสนอ
กำรวิจัยเพื่อขอรับกำรสนับสนุนทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 

 (ลงชื่อ).......................................... 
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย 

วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. …….…. 
 

(ลงชื่อ)................................................ 
(.................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. ….……. 

(ลงชื่อ)................................................... 
(......................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. ….…..…. 

๒๓. ค ำอนุมัติของผู้บังคับบัญชำระดับอธิบดี หรือเทียบเท่ำของภำครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ) 
หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ หรือเทียบเท่ำในส่วนของภำคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ) ในกำร
ยินยอม/อนุญำต ให้ด ำเนินกำรวิจัยรวมทั้งให้ใช้สถำนที่ อุปกรณ์ และสำธำรณูปโภคในกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
(ลงชื่อ) .......................................... 

(............................................) 
ต ำแหน่ง.......................................... 

วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. ……..…. 
หมำยเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้ำ หมำยถึงค ำอธิบำยไม่จ ำเป็นต้องระบุไว้ในแผนงำนวิจัยรำยละเอียด

งบประมำณแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัยย่อย/โครงกำรวิจัยเดี่ยว 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษำโครงกำรวิจัย 
๑. ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำไทย) นำย  นำง  นำงสำว  ยศ 

ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
๒. เลขหมำยบัตรประจ ำตัวประชำชน 
๓. ต ำแหน่งปัจจุบัน 
๔. หน่วยงำนและสถำนที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสำร  

และ e-mail 
๕. ประวัติกำรศึกษำต้องระบุสถำบันกำรศึกษำ สำขำวิชำและปีที่จบกำรศึกษำ  
๖. สำขำวิชำกำรท่ีมีควำมช ำนำญพิเศษ (แตกต่ำงจำกวุฒิกำรศึกษำ) ระบุสำขำวิชำกำร 
๗. ประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ (โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 
๗.๑ หัวหน้ำโครงกำรวิจัย : ชื่อโครงกำรวิจัย 
๗.๒ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและท ำเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่ง

ทุนย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี) 
๗.๓ งำนวิจัยที่ก ำลังท ำ : (ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย (ผู้บริหาร

โครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 
 

หมำยเหตุ : - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่ำงถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน
กำรประเมินข้อเสนอโครงกำร 

 - ส ำหรับที่ปรึกษำโครงกำรวิจัยให้ลงนำมรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. ๓ 
 
     

กรอบวิจัยสำมำรถดำวน์โหลดได้ท่ี  

http://www.nrct.go.th/training.aspx 

 

  

http://www.nrct.go.th/training.aspx
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แบบฟอร์มปฏิบัติกำรที่ ๕ 

น ำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และน ำเสนอช่องทำงกำรน ำผลงำนวิจัยต่อยอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์  
(๓ ชั่วโมง) 

 
กิจกรรม 

ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมประชุมกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมสไลด์ จัดหำผู้น ำเสนอและน ำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยที่
ประกอบไปด้วยชื่อเรื่อง ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ วัตถุประสงค์กำรวิจัย กรอบแนวคิด  
และกำรออกแบบกำรวิจัย ในเรื่องท่ีกลุ่มรับผิดชอบ 

 
(วิทยำกรเป็นผู้ก ำหนด แบ่งกลุ่มกำรน ำเสนอตำมหัวข้อวิจัย โดยมีระยะเวลำน ำเสนอประมำณ ๑๕ นำที 

และวิพำกษ์ ๑๕ นำที) 
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แบบฟอร์มปฏิบัติกำรที่ ๖ 

บูรณำกำรควำมรู้และน ำเสนอกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยจำกกำรอบรม (๑ ชั่วโมง) 

กิจกรรม 

๑ ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมประชุมกลุ่มร่วมกันสรุปเนื้อหำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม เพ่ือกำรน ำไปสู่กำรบูรณำกำร
กำรวิจัยหรือกำรพัฒนำงำน 

๒ ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมประชุมกลุ่มร่วมกันเสนอวิธีกำรสร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัย 
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บทท่ี ๔ 

แบบฟอร์มประเมินผล 
ประกอบด้วย 

1. แบบประเมินวิทยำกร ใช้ส ำหรับประเมินวิทยำกรตำมหมวดวิชำที่บรรยำย จ ำนวน ๖ ชุดแบบประเมิน 
โดยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ต้องตอบแบบประเมินให้ครบตำมที่ผู้จัดได้แจก และส่งคืนผู้จัด 

2. ประเมินผลกำรฝึกอบรม ใช้ส ำหรับประเมินภำพรวมกำรจัดฝึกอบรมในวันสุดท้ำย จ ำนวน ๑ ชุดแบบ
ประเมิน 

3. แบบประเมินกระบวนกำรจัดกำรฝึกอบรม (Focus Group Discussion) ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสรุป
ประเด็นต่ำงๆ และรวบรวมให้ผู้แทนเข้ำร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ในวันที่ ๔ ของกำรฝึกอบรม 
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แบบประเมินวิทยำกร 

หมวด ๑ ปรัชญำและหลักกำรวิจัยในรูปแบบต่ำง ๆ (๑ ชั่วโมง) 
วิทยำกร ………พิมพ์ชื่อวิทยำกร…………………………………………… 
โปรดท ำเครื่องหมำย  และกรอกข้อควำมลงช่องว่ำงตำมควำมคิดเห็นท่ำน 

ตอนที่ ๑ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 

๑. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ควำมรอบรู้ในเนื้อหำรำยวิชำของวิทยำกร           

๒ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เข้ำใจ           

๓ 
ควำมสำมำรถในกำรจัดล ำดับควำมสัมพันธ์ของ
เนื้อหำรำยวิชำที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้อวิชำ           

๕ ควำมสำมำรถถ่ำยทอดเนื้อหำวิชำที่ยำกให้ง่ำย           
๖ ควำมชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหำวิชำ           
๗ ควำมชัดเจน เหมำะสมของสื่อประกอบกำรบรรยำย           

๘ 
ควำมเหมำะสมของเทคนิค/วิธีกำรที่ใช้ในกำรกระตุ้น
กำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 

          

๙ ควำมชัดเจนในกำรตอบค ำถำม/ข้อซักถำม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
            

      

      

      

      

      

      

 

 

ตอนที่ 2 

1/2 
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ตอนที่ ๒ ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 

๑. ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 
กำรคิดสู่กำรวิจัยเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชำติ 
ชุมชน และพันธกิจของหน่วยงำน 

ก่อน      

หลัง      

๒ 
วิธีแสวงหำควำมจริง ตำมแนวคิดปฏิฐำนนิยม 
(Positivism) และแนวคิดปรำกฏกำรณ์นิยม 
(Phenomenology) 

ก่อน      

หลัง      

๓ 
ขั้นตอนกำรวิจัยที่ส ำคัญในกำรแสวงหำควำมจริงทั้ง
สองแนวคิด 

ก่อน      

หลัง      

๔ หลักกำรของจรรยำบรรณกำรวิจัย 
ก่อน      

หลัง      

๕ แนวกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยำบรรณ 
ก่อน      

หลัง      
 

๒. ท่ำนต้องกำรให้เพ่ิมเนื้อหำในส่วนใด 
 

             

       

       

       

       

       

       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในกำรตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้ำหน้ำท่ี 

 

2/2 
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แบบประเมินวิทยำกร  

หมวด ๒ กำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัยแบบบูรณำกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัยของ ประเทศตำมบริบท
ของชุมชน และงำนตำมภำรกิจหลัก (๒ ชั่วโมง) 

วิทยำกร ………พิมพช์ื่อวิทยำกร…………………………………………… 
 

ตอนที่ ๑ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 

๑. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ควำมรอบรู้ในเนื้อหำรำยวิชำของวิทยำกร           

๒ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เข้ำใจ           

๓ 
ควำมสำมำรถในกำรจัดล ำดับควำมสัมพันธ์ของ
เนื้อหำรำยวิชำที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้อวิชำ           

๕ ควำมสำมำรถถ่ำยทอดเนื้อหำวิชำที่ยำกให้ง่ำย           
๖ ควำมชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหำวิชำ           
๗ ควำมชัดเจน เหมำะสมของสื่อประกอบกำรบรรยำย           

๘ 
ควำมเหมำะสมของเทคนิค/วิธีกำรที่ใช้ในกำรกระตุ้น
กำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 

          

๙ ควำมชัดเจนในกำรตอบค ำถำม/ข้อซักถำม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
            

      

      

      

      

      

      

 

 
ตอนที่ 2 

1/2 
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ตอนที่ ๒ ควำมรู้ควำมเขำ้ใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 

๑. ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 

กำรก ำหนดปัญหำวิจัย (Research Problems: RP) 
และ ค ำถำมวิจัย (Research Questions: RQ) ที่
สอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัยของประเทศ ตำมบริบท
ของชุมชน หรือกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก 

ก่อน      

หลัง      

๒ 
หลักกำรเขียนชื่อเรื่องกำรวิจัย แบบบูรณำกำร หรือ
กำรวิจัยงำนตำมภำรกิจหลัก 

ก่อน      

หลัง      

๓ 
เทคนิคกำรเขียนควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของ
ปัญหำกำรวิจัย 

ก่อน      

หลัง      

๔ 
กำรเขียนวัตถุประสงค์กำรวิจัย (Research 
Objective) ที่สอดคล้องกับค ำถำมวิจัย (Research 
Questions: RQ) 

ก่อน      

หลัง      

๕ 
กรณีตัวอย่ำงกำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัย ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรวิจัยของประเทศ ตำมบริบทของชุมชน 
รวมทั้งกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก 

ก่อน      

หลัง      

 

๒. ท่ำนต้องกำรให้เพ่ิมเนื้อหำในส่วนใด 
 

             

       

       

       

       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในกำรตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้ำหน้ำท่ี 

 

2/2 
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แบบประเมินวิทยำกร  

หมวด ๓ กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด กำรสังเครำะห์วรรณกรรม (๒ ชั่วโมง) 
วิทยำกร  ………พิมพช์ื่อวิทยำกร…………………………………………… 
 

ตอนที่ ๑ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 

๑. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ควำมรอบรู้ในเนื้อหำรำยวิชำของวิทยำกร           

๒ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เข้ำใจ           

๓ 
ควำมสำมำรถในกำรจัดล ำดับควำมสัมพันธ์ของ
เนื้อหำรำยวิชำที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้อวิชำ           

๕ ควำมสำมำรถถ่ำยทอดเนื้อหำวิชำที่ยำกให้ง่ำย           
๖ ควำมชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหำวิชำ           
๗ ควำมชัดเจน เหมำะสมของสื่อประกอบกำรบรรยำย           

๘ 
ควำมเหมำะสมของเทคนิค/วิธีกำรที่ใช้ในกำรกระตุ้น
กำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 

          

๙ ควำมชัดเจนในกำรตอบค ำถำม/ข้อซักถำม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
            

      

      

      

      

      

      

 

 

 
ตอนที่ 2 

1/2 
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ตอนที่ ๒ ควำมรู้ควำมเขำ้ใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 

๑. ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ควำมหมำยกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ก่อน      
หลัง      

๒ วัตถุประสงค์ของกำรทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
ก่อน      
หลัง      

๓ หลักกำรคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมำะสม 
ก่อน      
หลัง      

๔ แหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพร่หลำย 
ก่อน      
หลัง      

๕ กำรเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี 
ก่อน      
หลัง      

๖ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมหมำยกรอบทฤษฎีและ
ควำมหมำยกรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ก่อน      
หลัง      

๗ สมมติฐำน ตัวแปร และระดับมำตรวัด (Level of 
scale) 

ก่อน      
หลัง      

 

๒. ท่ำนต้องกำรให้เพ่ิมเนื้อหำในส่วนใด 
 

             

       

       

       

       

       

       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในกำรตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้ำหน้ำท่ี 

 

2/2 
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แบบประเมินวิทยำกร  

หมวด ๔ กำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรสุ่มตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
(๒-๓ ชั่วโมง) 

วิทยำกร ………พิมพช์ื่อวิทยำกร…………………………………………… 
 

ตอนที่ ๑ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 

๑. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ควำมรอบรู้ในเนื้อหำรำยวิชำของวิทยำกร           

๒ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เข้ำใจ           

๓ 
ควำมสำมำรถในกำรจัดล ำดับควำมสัมพันธ์ของ
เนื้อหำรำยวิชำที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้อวิชำ           

๕ ควำมสำมำรถถ่ำยทอดเนื้อหำวิชำที่ยำกให้ง่ำย           
๖ ควำมชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหำวิชำ           
๗ ควำมชัดเจน เหมำะสมของสื่อประกอบกำรบรรยำย           

๘ 
ควำมเหมำะสมของเทคนิค/วิธีกำรที่ใช้ในกำรกระตุ้น
กำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 

          

๙ ควำมชัดเจนในกำรตอบค ำถำม/ข้อซักถำม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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ตอนที่ ๒ ควำมรู้ควำมเขำ้ใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 

๑. ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 
ประเภทของแบบแผนกำรวิจัย (Types of  Research 
Design) 

ก่อน      

หลัง      

๒ 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงแบบแผนกำรวิจัยเชิงทดลองที่
แท้จริง แบบแผนกำรวิจัยเชิงก่ึงทดลอง และแบบ
แผนกำรวิจัยแบบไม่ทดลอง 

ก่อน      

หลัง      

๓ 
หลักกำรออกแบบแผนกำรวิจัย (Principles of 
Research Designs) 

ก่อน      

หลัง      

๔ 
กำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำง และวิธีสุ่มตัวอย่ำงที่เป็นตัว
แทนที่ดีของประชำกร 

ก่อน      

หลัง      

๕ 
หลักกำรออกแบบแผนกำรวิจัย กำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำงและ
วิธีสุ่มตัวอย่ำง รวมทั้งกำรใช้สถติิทีเ่หมำะสมกับวตัถุประสงค์
กำรวิจัยและสมมติฐำนกำรวิจัย 

ก่อน      

หลัง      
 

๒. ท่ำนต้องกำรให้เพ่ิมเนื้อหำในส่วนใด 
 

             

       

       

       

       

       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในกำรตอบแบบประเมิน 
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แบบประเมินวิทยำกร  

หมวด ๔ กำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรเลือกตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
(๒-๓ ชั่วโมง) 

วิทยำกร ………พิมพช์ื่อวิทยำกร…………………………………………… 
 

ตอนที่ ๑ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 

๑. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ควำมรอบรู้ในเนื้อหำรำยวิชำของวิทยำกร           

๒ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เข้ำใจ           

๓ 
ควำมสำมำรถในกำรจัดล ำดับควำมสัมพันธ์ของ
เนื้อหำรำยวิชำที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้อวิชำ           

๕ ควำมสำมำรถถ่ำยทอดเนื้อหำวิชำที่ยำกให้ง่ำย           
๖ ควำมชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหำวิชำ           
๗ ควำมชัดเจน เหมำะสมของสื่อประกอบกำรบรรยำย           

๘ 
ควำมเหมำะสมของเทคนิค/วิธีกำรที่ใช้ในกำรกระตุ้น
กำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 

          

๙ ควำมชัดเจนในกำรตอบค ำถำม/ข้อซักถำม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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ตอนที่ ๒ ควำมรู้ควำมเขำ้ใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 

๑. ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ หลักกำรพื้นฐำนของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
ก่อน      

หลัง      

๒ รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
ก่อน      

หลัง      

๓ กำรเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ก่อน      

หลัง      

๔ เทคนิครวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ 
ก่อน      

หลัง      

๕ กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
ก่อน      

หลัง      
 

๒. ท่ำนต้องกำรให้เพ่ิมเนื้อหำในส่วนใด 
 

             

       

       

       

       

 

 

ผู้จัดขอขอบคุณในกำรตอบแบบประเมิน 
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แบบประเมินวิทยำกร  

หมวด ๔ กำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยพัฒนำและกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม  
(๒-๓ ชั่วโมง) 

วิทยำกร ………พิมพช์ื่อวิทยำกร…………………………………………… 
 

ตอนที่ ๑ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 

๑. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ควำมรอบรู้ในเนื้อหำรำยวิชำของวิทยำกร           

๒ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เข้ำใจ           

๓ 
ควำมสำมำรถในกำรจัดล ำดับควำมสัมพันธ์ของ
เนื้อหำรำยวิชำที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้อวิชำ           

๕ ควำมสำมำรถถ่ำยทอดเนื้อหำวิชำที่ยำกให้ง่ำย           
๖ ควำมชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหำวิชำ           
๗ ควำมชัดเจน เหมำะสมของสื่อประกอบกำรบรรยำย           

๘ 
ควำมเหมำะสมของเทคนิค/วิธีกำรที่ใช้ในกำรกระตุ้น
กำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 

          

๙ ควำมชัดเจนในกำรตอบค ำถำม/ข้อซักถำม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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ตอนที่ ๒ ควำมรู้ควำมเขำ้ใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 

๑. ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 
หลักการพื้นฐานของการวิจัยพัฒนำและกำรวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 

ก่อน      

หลัง      

๒ 
รูปแบบการวิจัยพัฒนำและกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบ
มีส่วนร่วม 

ก่อน      

หลัง      

๓ 
เทคนิครวบรวมข้อมูลวิจัยพัฒนำและกำรวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 

ก่อน      

หลัง      

หลัง      
 

๒. ท่ำนต้องกำรให้เพ่ิมเนื้อหำในส่วนใด 
 

             

       

       

       

       

       

       

       

 

 

ผู้จัดขอขอบคุณในกำรตอบแบบประเมิน 
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แบบประเมินวิทยำกร  

หมวด ๕ กำรวัด กำรสร้ำงเครื่องมือ (๓ ชั่วโมง) 
วิทยำกร ………พิมพช์ื่อวิทยำกร…………………………………………… 
 

ตอนที่ ๑ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 

๑. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ควำมรอบรู้ในเนื้อหำรำยวิชำของวิทยำกร           

๒ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เข้ำใจ           

๓ 
ควำมสำมำรถในกำรจัดล ำดับควำมสัมพันธ์ของ
เนื้อหำรำยวิชำที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้อวิชำ           

๕ ควำมสำมำรถถ่ำยทอดเนื้อหำวิชำที่ยำกให้ง่ำย           
๖ ควำมชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหำวิชำ           
๗ ควำมชัดเจน เหมำะสมของสื่อประกอบกำรบรรยำย           

๘ 
ควำมเหมำะสมของเทคนิค/วิธีกำรที่ใช้ในกำรกระตุ้น
กำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 

          

๙ ควำมชัดเจนในกำรตอบค ำถำม/ข้อซักถำม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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ตอนที่ ๒ ควำมรู้ควำมเขำ้ใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 

๑. ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ปัจจัยที่มีผลต่อควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรวัด 
ก่อน      

หลัง      

๒ ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภำพ 
ก่อน      

หลัง      

๓ 
กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือวิจัยก่อน
น ำไปใช้จริง 

ก่อน      

หลัง      
 

๒. ท่ำนต้องกำรให้เพ่ิมเนื้อหำในส่วนใด 
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แบบประเมินวิทยำกร  

หมวด ๖ หลักกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย และหลักกำรประยุกต์งำนวิจัยและนวัตกรรมไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
(๓ ชั่วโมง) 

วิทยำกร ………พิมพช์ื่อวิทยำกร…………………………………………… 
 

ตอนที่ ๑ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 

๑. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ควำมรอบรู้ในเนื้อหำรำยวิชำของวิทยำกร           

๒ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เข้ำใจ           

๓ 
ควำมสำมำรถในกำรจัดล ำดับควำมสัมพันธ์ของ
เนื้อหำรำยวิชำที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้อวิชำ           

๕ ควำมสำมำรถถ่ำยทอดเนื้อหำวิชำที่ยำกให้ง่ำย           
๖ ควำมชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหำวิชำ           
๗ ควำมชัดเจน เหมำะสมของสื่อประกอบกำรบรรยำย           

๘ 
ควำมเหมำะสมของเทคนิค/วิธีกำรที่ใช้ในกำรกระตุ้น
กำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 

          

๙ ควำมชัดเจนในกำรตอบค ำถำม/ข้อซักถำม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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ตอนที่ ๒ ควำมรู้ควำมเขำ้ใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 

๑. ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ควำมส ำคัญของกำรจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัย 
ก่อน      

หลัง      

๒ 
องค์ประกอบของข้อเสนอกำรวิจัย และค ำอธิบำยใน
กำรเขียนแต่ละองค์ประกอบ 

ก่อน      

หลัง      

๓ 
เทคนิคกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัยให้น่ำสนใจและมี
จุดเน้นที่เห็นควำมเชื่อมโยงกับโจทย์กำรวิจัย 

ก่อน      

หลัง      

๔ 
กรณีตัวอย่ำงวิธีกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย และจุดที่
ควรแก้ไขท่ีพบควำมผิดพลำดบ่อย 

ก่อน      

หลัง      

๕. 
หลักกำรประยุกต์ งำนวิจัยและนวัตกรรมไปสู่กำรใช้
ประโยชน์ 

ก่อน      

หลัง      
 

๒. ท่ำนต้องกำรให้เพ่ิมเนื้อหำในส่วนใด 
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แบบประเมินภำพรวมของกำรจัดกำรฝึกอบรม 
โปรดขีดเครื่องหมำย  และกรอกข้อควำมลงช่องว่ำงตำมควำมคิดเห็นท่ำน 

ควำมคิดเห็น 

ระดับควำมคิดเห็น 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 
ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ควำมเหมำะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำคุณสมบัติผู้รับ
กำรอบรม ตำมท่ี วช. ก ำหนด 

          

๒ กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เข้ำร่วมกำรอบรม           
๓ ควำมมั่นใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย      

๔ 
ด้ำนวิชำกำร 
ควำมเหมำะสมของเอกสำร และสื่อประกอบกำรอบรม 

          

๕ ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรอบรม           
๖ ควำมเหมำะสมของสถำนที่จัดอบรม           
๗ ควำมเหมำะสมของบรรยำกำศในกำรอบรม      
๘ ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำรับกำรอบรมครั้งนี้           
 

ควำมคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรมำอบรมหลักสูตรนี้ 

๑ ประโยชน์แก่ตัวเองและสถำบัน 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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๒ ประโยชน์ในกำรสร้ำงเครือข่ำย  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

๓. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ    

    ๓.๑  เนื้อหำที่ควรเพิ่มเติม 

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

ผู้จัดขอขอบคุณในกำรตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้ำหน้ำท่ี 
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แบบประเมินกระบวนกำรจัดกำรฝึกอบรม 
(ถำมจำก Focus Group Discussion ผู้เข้ำรับกำรอบรม กับผู้ทรงคุณวุฒิ วช.) 

 
โครงกำร_________________________________________________________________________ 
 
สถำนที่จัด________________________________________________________________________ 
 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร (มหำวิทยำลัยเครือข่ำย ที่ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ วช.) 
 

________________________________________________________________________________ 
 
๑. กำรบริหำรจัดกำร  

(กำรประชำสัมพันธ์ กำรคัดเลือกวิทยำกร โครงสร้ำงกำรท ำงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
๒. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  

(สถำนที่จัดกำรฝึกอบรม อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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๓. เอกสำรประกอบกำรอบรม  
(ควำมพร้อมส่วนเนื้อหำคู่มือกำรฝึกอบรมแบบประเมินต่ำงๆ)   

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
๔. หลักสูตรกำรอบรม  

(โครงสร้ำงหลักสูตรรูปแบบกิจกรรมระยะเวลำ)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
๕. กำรจัดกำรและกำรประสำนงำนหลักสูตรระหว่ำงกำรอบรม  

(กำรให้ข้อมูลกิจกรรมเสริมเพ่ือให้เกิดควำมส ำเร็จในกำรอบรม)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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๖. กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ  
(ควำมมั่นใจควำมรู้และทักษะที่เพิ่มเติมประโยชน์ที่เกิดข้ึน เปรียบเทียบกับงบประมำณค่ำใช้จ่ำยและเวลำ) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
๗. คุณภำพข้อเสนอกำรวิจัยที่น ำเสนอ  

(ควำมชัดเจน น่ำสนใจ ควำมสอดคล้องของ ข้อเสนอ จุดเด่น จุดด้อย และควำมเป็นไปได้ในกำรได้รับกำร
สนับสนุนทุนวิจัย) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
๘. ควำมประทับใจและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหลักสูตร 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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๙. ปัญหำอื่นๆ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
๑๐. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรจัดกำรฝึกอบรมครั้งต่อไป  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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งานพัฒนาทรพัยากรบคุคล ชั้น ๒ อาคาร วช. ๒ 
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