โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ ๗
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ - ๑๐๓ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
********************************
๑. ชื่อโครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ ๗
๒. ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
๓. ประเภทโครงการ
 อยู่ในแผน
 อยู่นอกแผน
๔. ประเภทโครงการ
 ๑. โครงการสนับสนุนนโยบาย/พันธกิจของมหาวิทยาลัย
 ๒. โครงการพัฒนาความรู้ตามสายงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 ๓. โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทั่วไป
๕. ความสอดคล้อง
๕.๑ ความสอดคล้องต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา
 ๑. ดาเนิ น การจั ดการศึ กษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมควบคู่ กับการเสริมสร้ างเสรีภ าพทาง
วิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 ๒. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ และ
ดาเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนตลอดจนสังคมชุมชนให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๓. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่ างๆโดยครอบคลุมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมศาสนาและการกีฬารวมทั้งแสดงบทบาทนาในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
๕.๒ ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยบูรพา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 กลยุทธ์ ๑.๑ การพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพ
 กลยุทธ์ ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

-๒ กลยุทธ์ ๑.๓ การพัฒนาความรู้และทักษะจากห้องเรียนสู่ชุมชน
(From Classroom to Social Engagement) และการพัฒนาการเรียนรู้
จากการปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์ (Learning by doing)
 กลยุทธ์ ๑.๔ การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานทางด้านภาษาต่างประเทศ
 กลยุทธ์ ๑.๕ การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
 กลยุทธ์ ๒.๑ การส่งเสริมและผลักดันการดาเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ
 กลยุทธ์ ๒.๒ การสร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมการทาวิจัย
 กลยุทธ์ ๒.๓ การส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือผลงานใน
รูปแบบอื่นๆไปสู่การใช้ประโยชน์
 กลยุทธ์ ๒.๔ การกาหนดภาระงานและตัวชี้วดั สาคัญ
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 กลยุทธ์ ๓.๑ การส่งเสริมและผลักดันการดาเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร
 กลยุทธ์ ๓.๒ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
 กลยุทธ์ ๓.๓ การสร้างระบบการสรรหารักษาไว้ใช้งานและพัฒนา
 กลยุทธ์ ๓.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
 กลยุทธ์ ๔.๑ การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Green University
 กลยุทธ์ ๔.๒ การส่งเสริมการวิจัยหรือการบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 กลยุทธ์ ๔.๓ การส่งเสริมกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมศาสนาและ
การกีฬา
 กลยุทธ์ ๔.๔ การส่งเสริมแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
 กลยุทธ์ ๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน
Thailand Quality Class
๕.๓ ความสอดคล้องต่อกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
 กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความประทับใจและ
เป็นที่ยอมรับ
 กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาสานักงานอธิการบดีให้เป็นองค์กรอัจฉริยะมีประสิทธิภาพสูง
๕.๔ ความสอดคล้องต่อองค์ประกอบคุณภาพและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕

-๓องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓

๖. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติ ทาหน้าที่
เป็นหน่วยนโยบายระบบวิจัยของประเทศ ตามแบบการขับเคลื่อนและปฏิบัติและปฏิรูประบบวิจัย
แบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี มีหน้าทีเ่ ป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล
ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมายทิศทาง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในภาพรวม รายประเด็น
รายอุตสาหกรรม และรายเทคโนโลยี แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที่เหมาะสม แนวทาง
การกากับดูแลด้านมาตร จริยธรรม การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยตลอดจนติดตาม วิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและเทคโนโลยี การจัดทาดัชนีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล
การบริหารงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยนั้น สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการสร้างวิทยากรวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ
ด้านการวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีความ
เป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น
ในการพัฒนานักวิจัย ที่ผ่านมายังไม่สามารถเพิ่มนักวิจัยให้มีจานวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
ต้องพัฒนาให้นักวิจัยที่มีจานวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภาพและสามารถนาการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์
ในระดับประเทศหรือพื้นที่ ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
จึงได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดทาหลักสูตร
เพื่อใช้ในการฝึกอบรม นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสรรหาและ
คัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการเข้าอบรมให้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และดาเนินการ
จัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักวิจัย ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
๗. วัตถุประสงค์
๗.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ
๗.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรม สามารถจัดทาข้อเสนอการวิจัยได้
๗.3 เพือ่ บูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป

-๔๘. โครงสร้างหลักสูตร
1. ภาคทฤษฏี ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 19 ชั่วโมง ดังนี้
หมวดที่ ๑ ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view
หมวดที่ ๒ การกาหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย
ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
หมวดที่ ๓ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม
หมวดที่ ๔ การออกแบบการวิจัย
๑. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกาหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
๒. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
๓. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ทั้งนี้กาหนดเป็นทั้ง ๓ รูปแบบการวิจัยดังนี้ (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 การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
หมวดที่ ๖ หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรม
ไปสู่การใช้ประโยชน์
๒. ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้
ปฏิบัติการที่ ๑ กาหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม
เพื่อกาหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกาหนดโจทย์วิจัย คาถามวิจัย วัตถุประสงค์
ปฏิบัติการที่ ๒ ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์
วรรณกรรม
ปฏิบัติการที่ ๓ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
ปฏิบัติการที่ ๔ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนาผลงานวิจัย
ต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์
ปฏิบัติการที่ ๕ นาเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนาเสนอช่องทางการนาผลงานวิจัย
ต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์
ปฏิบัติการที่ ๖ บูรณาการความรู้และนาเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ จานวน 2 ชั่วโมง
ปฐมนิเทศ Homeroom แนะนาสมาชิก เลือกกรรมการรุ่น ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตร
และพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
๙. วิธีการฝึกอบรม
๙.1 การบรรยาย
๙.2 ฝึกปฏิบัติ และทากิจกรรมร่วมกัน
๙.3 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

๑ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๘ ชั่วโมง

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง

๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๘ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๑ ชั่วโมง

-๕๑๐. วิทยากร
๑๐.1 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) จากสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. และมหาวิทยาลัยเครือข่ายสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ
๑๐.2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
และมหาวิทยาลัยเครือข่าย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ
๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑. วุฒิการศึกษา
๒. อายุ
๓. สัญชาติ
๔. ประสบการณ์การทางาน
๕. ประสบการณ์ด้านการวิจัย

ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ไม่เกิน ๕๐ ปี ณ ปีที่สมัคร
ไทย
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน ๒ ปี
ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
๖. คุณสมบัติเฉพาะด้าน
๖.๑ กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา
ต้องไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า
๖.๒ กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา
ต้องไม่มีตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
๖.๓ กรณีอื่นๆ ที่ไม่กาหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทางานฯ ของ วช.
พิจารณาเป็นรายกรณี
๗. ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่ดาเนินการจัด
๘. การพิจารณา หน่วยงานเครือข่ายรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๑๒. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกลุ่มเป้าหมาย
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ
๒. ผู้บริหาร
๓. วิทยากร
๔. เจ้าหน้าที่จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. เจ้าหน้าที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
รวม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๖๕
๓
๘
๕

คน
คน
คน
คน

จานวน
จานวน

๑๒ คน
๙๓ คน

๑๓. ระยะเวลาการฝึกอบรม
รุ่นละ 5 วัน จานวน 40 ชั่วโมง
๑๔. วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม
วันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 08.๐0 – 19.๓0 น. ณ ห้องประชุม ๑๐๑-๑๐๒
หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

-๖1๕. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ที่สนใจและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่
กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ทาง online ตาม link https://goo.gl/o3hE5L
โดยกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน พร้อมส่งใบสมัคร (ฉบับจริง) ที่ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และรับรอง
เอกสารหลักฐานในการสมัคร โดยให้ผู้บังคับบัญชาลงนามในใบรับรองเข้าร่วมอบรมฯ แล้วส่งมายัง
กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ตาบลแสนสุข
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 ตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๒ /หรือจนกว่าระบบ
จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อผู้สมัครครบตามจานวน สาหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ
สาหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๒
ทางเว็บไซต์ http://research.buu.ac.th และ Webpage https://www.facebook.com/BUUresearch
1๖. การประเมินผล
1๖.1 ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
1๖.2 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจาก
1๖.2.1 จานวนเวลาอบรมเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนเวลาอบรมทั้งหมดที่กาหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนเวลาในภาคทฤษฎี
และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนเวลาในภาคปฏิบัติ
1๖.2.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม
1๖.2.3 ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและ
หลังการอบรม
1๗. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนายกระดับศักยภาพนักวิจัยไทย
1๗.1 ติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยการส่งแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์
1๗.2 จัดให้มีการสัมมนาเพื่อติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรม
หรือสร้างเครือข่ายในการทาวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยอย่างไร
1๘. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
1๘.1 เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจานวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนเวลาทั้งหมดที่กาหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนเวลา
ในภาคทฤษฎีและไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนเวลาในภาคปฏิบัติ
1๘.2 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม

-๗19. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
19.1 สร้างนักวิจัย ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทาวิจัยอย่างมีระบบ
19.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปทาวิจัย และปรับปรุง
กระบวนการวิจัย ที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
19.3 ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นการ
เพิ่มจานวนนักวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
19.4 เพื่อส่งเสริมและยกระดับการวิจัยของประเทศให้ผลการวิจัยตอบสนองภาคการผลิตและ
ภาคบริการ
19.5 เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้นและสามารถใช้งานวิจัย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
19.6 ได้นักวิจัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีเครือข่ายการวิจัย
๒0. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่อยู่
กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
โทรศัพท์
0 3810 2561-2
โทรสาร
๐ ๓๘๓๙ ๐๕๒๐
เว็บไซต์
http://research.buu.ac.th
อีเมล์
research@buu.ac.th
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคาร วช. ๒
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๘๓๕ , ๘๓๘
โทรสาร
๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๗
เว็บไซต์
http://www.nrct.go.th/training.aspx
อีเมล์
hrd@nrct.go.th
**********************************

