
โครงการฝึกอบรม 
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลกูไก)่ รุ่นที่ ๕ 

ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม PJ ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ป ี(ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
จัดโดย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับมหำวิทยำลัยบูรพำ 
******************************** 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในฐำนะหน่วยงำนกลำงระดับชำติ ท ำหน้ำที่ 
เป็นหน่วยนโยบำยระบบวิจัยของประเทศ ตำมแบบกำรขับเคลื่อนและปฏิบัติและปฏิรูประบบวิจัย   
แบบบูรณำกำรของประเทศ และกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปี มีหน้ำทีเ่ป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล  
ศึกษำ วิจัยเกี่ยวกับนโยบำย เป้ำหมำยทิศทำง ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัยในภำพรวม รำยประเด็น   
รำยอุตสำหกรรม และรำยเทคโนโลยี แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรวิจัยที่เหมำะสม แนวทำง 
กำรก ำกบัดูแลด้ำนมำตร จริยธรรม กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพนักวิจัยตลอดจนติดตำม วิเครำะห์แนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรวิจัยและเทคโนโลยี กำรจัดท ำดัชนีต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตำมและประเมินผล
กำรบริหำรงำนวิจัยของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพนักวิจัยนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ (วช.)  ไดม้ีกำรสร้ำงวิทยำกรวิจัยที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ต่ำงๆ   
ด้ำนกำรวิจัยเพื่อสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงกำรพัฒนำทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีควำม 
เป็นมืออำชีพในด้ำนกำรวิจัยเพ่ิมมำกข้ึน 
 ในกำรพัฒนำนักวิจัย ที่ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถเพ่ิมนักวิจัยให้มีจ ำนวนมำกอย่ำงรวดเร็ว อีกทั้ง 
ต้องพัฒนำให้นักวิจัยที่มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภำพและสำมำรถน ำกำรวิจัยมำประยุกต์ใช้สู่กำรใช้ประโยชน์
ในระดับประเทศหรือพ้ืนที่ ดังนั้น ตั้งแตป่ีงบประมำณ 2557 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  
จึงได้พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดท ำหลักสูตร   
เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม นักวิชำกำร นักวิจัย ตลอดจนบุคลำกรจำกภำคส่วนอ่ืนๆ ที่เหมำะสม ซึ่งสรรหำและ
คัดเลือกโดยมหำวิทยำลัย/หน่วยงำนที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  ในกำรเข้ำอบรมให้เป็นวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และด ำเนินกำร 
จัดฝึกอบรม เพ่ือพัฒนำนักวิจัย ในโครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ร่วมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.1  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเรียนรู้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรวิจัย
เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ 
 ๒.2  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมรม สำมำรถจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัยได้ 
 ๒.3  เพ่ือบูรณำกำรเครือข่ำยนักวิจัยจำกหนว่ยรำชกำร  องค์กรกำรวิจัยต่ำงๆ ให้เข้มแข็งและ 
ยั่งยืนต่อไป 
 
 



๓. โครงสร้ำงหลักสูตร 
 1.  ภำคทฤษฏี  ประกอบด้วยเนื้อหำ จ ำนวน 19 ชั่วโมง ดังนี้ 
  หมวดที ่ 1  ปรัชญำกำรวิจัย  และจรรยำบรรณกำรวิจัย  และภำพรวม    1  ชัว่โมง 
  หมวดที่  2  กำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัยแบบบูรณำกำรที่สอดคล้องกับนโยบำย   2  ชัว่โมง 
กำรวิจัยของประเทศ  ตำมบริบทของชุมชน  และงำนตำมภำรกิจหลัก 
  หมวดที่  3  กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด  กำรสังเครำะห์วรรณกรรม   3  ชัว่โมง 
  หมวดที่  4  กำรออกแบบกำรวิจัย        8  ชัว่โมง 
   4.1  รูปแบบกำรวิจัยปริมำณ (แบบไม่ทดลอง แบบทดลอง แบบกึ่งทดลอง) กำรก ำหนด
ขนำดตัวอย่ำง  และกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   4.2  รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ และกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  หมวดที่  5  กำรวัด กำรสร้ำงเครื่องมือ  และกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ   3  ชัว่โมง 
(แบบไม่ทดลอง  แบบทดลอง  แบบกึ่งทดลอง) 
  หมวดที่  6  หลักกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย       2  ชัว่โมง 
 2.  ภำคปฏิบัติ  ประกอบด้วยเนื้อหำ  จ ำนวน  19  ชั่วโมง 
  ปฏิบัติกำรที่  1  ก ำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกในกลุ่ม   2  ชัว่โมง 
เพ่ือก ำหนดปัญหำวิจัยในแต่ละพ้ืนที่  และสรุปกำรก ำหนดโจทย์วิจัย  ค ำถำมวิจัย  วัตถุประสงค์ 
  ปฏิบัติกำรที่  2  ฝึกปฏิบัติเขียนกำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด     2  ชัว่โมง
กำรสังเครำะห์วรรณกรรม 
  ปฏิบัติกำรที่  3  ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย      8  ชัว่โมง 
  ปฏิบัติกำรที่  4  ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม      3  ชัว่โมง 
  ปฏิบัติกำรที่  5  น ำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม       3  ชัว่โมง 
  ปฏิบัติกำรที่  6  บูรณำกำรควำมรู้และน ำเสนอกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัย    1  ชัว่โมง 
จำกกำรอบรม  
  *กรณี  หำกมีกำรลงพ้ืนที่  ในภำคปฏิบัติ  ให้ผู้จัดรับผิดชอบในส่วนของค่ำใช้จ่ำย* 
 3.  กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ  จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
 ปฐมนิเทศ  Homeroom  แนะน ำสมำชิกเลือกกรรมกำรรุ่น  ปัจฉิมนิเทศ  รับวุฒิบัตร   
และพิธีเปิด-ปิดกำรฝึกอบรม 
 
๔. วิธีกำรฝึกอบรม 
 ๔.1  กำรบรรยำย 
 ๔.2  ฝึกปฏิบัติ  และท ำกิจกรรมร่วมกัน 
 ๔.3  ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
 
๕. วิทยำกร 
 ๕.1  ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม  “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (แม่ไก่)  จำกส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ วช.  และมหำวิทยำลัยเครือข่ำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ วช.   
ที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำรฯ 
 
 

 
 



 ๕.2  วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ วช. 
และมหำวิทยำลัยเครือข่ำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ วช. ที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำรฯ 
 
๖. คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 เป็นนักวิชำกำร นักวิจัย ในหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๖.1  มีสัญชำติไทย  อำยุไม่เกิน  50  ปี 
 ๖.2  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำกำรต่ำงๆ 
 ๖.3  ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงำนท้องถิ่น 
 ๖.4  มีควำมรู้ และทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 
 ๖.๕  เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ได้ตลอดหลักสูตร และได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
 ๖.๖  ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำโทหรือเอก ในมหำวิทยำลัย 
ที่ด ำเนินกำรจัด 
 ๖.๗  นอกเหนือจำกคุณสมบัติข้ำงต้นกำรพิจำรณำคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำร 
มหำวิทยำลัย/หน่วยงำนเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรฯ 
 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสำมำรถดูรำยะเอียดโครงกำรและสมัครได้ที่ มหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช.   
ที่ลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรฯ 
 
๗. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 จ ำนวนรุ่นละประมำณ  ๕๐-๗0  คน 
 
๘. ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
 รุ่นละ 5 วัน จ ำนวน 40 ชั่วโมง 
 
๙. วัน  เวลำ  และสถำนที่ฝึกอบรม 

วันที่ ๗ – ๑๑ สิงหำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 08.๐0 – 19.00 น.  ณ ห้องประชุม PJ ๓๐๑  
ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุร ี
 
๑๐. กำรสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 ผู้ที่สนใจและได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัดให้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม  สำมำรถสมัครได้ที่  
งำนส่งเสริมกำรวิจัย กองบริกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ ต ำบลแสนสุข   
อ ำเภอเมือง จงัหวัดชลบุรี 20131  หรือสมัครทำง E-mail โดยผู้สมัครต้องลงนำมในใบสมัคร พร้อมรับรอง
เอกสำรหลักฐำนในกำรสมัคร และให้ผู้บังคับบัญชำลงนำมในใบรับรองเข้ำร่วมอบรมฯ ให้เรียบร้อยและสแกน
หรือถำ่ยภำพเอกสำรต่ำง ๆ แล้วส่งมำยัง E-mail: research@buu.acth  ตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันที่ ๑๑ 
กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ส ำหรับข้ำรำชกำร  พนักงำนและบุคลำกรของรัฐสำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้โดย 
ไม่ถือเป็นวันลำ และมีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จำกต้นสังกัดตำมระเบียบของทำงรำชกำร ส ำหรับผลกำร
พิจำรณำคัดเลือกให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะแจ้งให้ทรำบ วันที่ ๑๔ กรกฎำคม พ.ศ. 2560  ทำงเว็บไซต์  
http://research.buu.ac.th 
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1๑. กำรประเมินผล 
 1๑.1  ประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม 
 1๑.2  ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยพิจำรณำจำก 
  1๑.2.1  จ ำนวนเวลำอบรมเข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
ของจ ำนวนเวลำอบรมทั้งหมดที่ก ำหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนเวลำในภำคทฤษฎี  
และไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนเวลำในภำคปฏิบัติ 
  1๑.2.2  ข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม 
  1๑.2.3  ประเมินควำมรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยกำรประเมินตนเองก่อนและ 
หลังกำรอบรม 
 
1๒. กำรติดตำมและประเมินผลภำยหลังกำรฝึกอบรม 
 เพ่ือกำรพัฒนำยกระดับศักยภำพนักวิจัยไทย 
 1๒.1  ติดตำมผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลังสิ้นสุดกำรฝึกอบรม โดยกำรส่งแบบสอบถำม   
กำรสัมภำษณ์ 
 1๒.2  จัดให้มีกำรสัมมนำเพื่อติดตำมผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนภำยหลังจัดอบรม 
หรือสร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำวิจัยและกำรสร้ำงผลงำนวิจัยอย่ำงไร 
 
1๓. เกณฑ์กำรมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 
 โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์  ดังนี้ 
 1๓.1  เข้ำรับกำรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจ ำนวนเวลำเข้ำฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
ของจ ำนวนเวลำทั้งหมดที่ก ำหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนเวลำ 
ในภำคทฤษฎีและไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนเวลำในภำคปฏิบัติ 
 1๓.2  ส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม 
 
๑๔. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๔.1  สร้ำงนักวิจัย ให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยอย่ำงมีระบบ 
 ๑๔.2  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปท ำวิจัย และปรับปรุง
กระบวนกำรวิจัย ที่หน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๑๔.3  ช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถสร้ำงผลงำนวิจัยอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นกำร
เพ่ิมจ ำนวนนักวิจัยที่มีคุณภำพให้แก่ประเทศ 
 ๑๔.4  เพื่อส่งเสริมและยกระดับกำรวิจัยของประเทศให้ผลกำรวิจัยตอบสนองภำคกำรผลิตและ
ภำคบริกำร 
 ๑๔.5  เพื่อพัฒนำผลงำนวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภำพและปริมำณมำกขึ้นและสำมำรถใช้งำนวิจัย
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 ๑๔.6  ได้นักวิจัยที่มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล และมีเครือข่ำยกำรวิจัย 
 
๑๕. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 งำนส่งเสริมกำรวิจัย กองบริกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ 
โทรศัพท์ภำยใน  0-3810-2561-2  Website http://research.buu.ac.th  
E-mail: research@buu.ac.th 
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