
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุน่ที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการฝกึอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

2. สถานภาพของโครงการ  :   [    ] โครงการใหม ่   [   ] โครงการปกติ    

     [] โครงการต่อเนือ่ง   

 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพฒันาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

          1) สอดคล้องกับยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

[   ]   1. การผลิตและการพัฒนาบัณฑติท่ีมีคุณภาพ 

คุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ

ประเทศ 

[    ]   4. การบริการวิชาการและน้อมน าแนวพระราชด าร ิที่

ตอบสนองความตอ้งการพัฒนาของสังคมท้องถิ่น 

[]  2. การวจิัย การสร้างองคค์วามรู้และนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาสังคม 

[   ]   5. การอนุรักษ ์ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

[   ]   3. การผลิตและพัฒนาบคุลากรทางการศกึษาให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

[   ]   6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวทิยาลัย

โดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

 2) สอดคล้องกับการประกันคณุภาพภายใน (สกอ.) 

องค์ประกอบ องค์ประกอบ 

[    ] องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต [    ] องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

[] องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจัย [    ] องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

[   ] องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

 3) สอดคล้องกับการประกันคณุภาพภายนอก (สมศ.) 

ด้าน ด้าน 

[   ] ด้านผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการ [   ] ด้านผลของการประกันคณุภาพภายใน 

[   ] ด้านคุณภาพบัณฑิต (ป.ตรี /ป.โท /ป.เอก)  

[] ด้านคณุภาพงานวิจัย  

[   ] ด้านผลของการบริการวิชาการ  

 4) สอดคล้องกับการประเมนิผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (กพร.) 

มิติ มิติ 

[] มติท่ีิ 1 ดา้นประสิทธิผล [   ] มติท่ีิ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏบัิตริาชการ 

[   ] มติท่ีิ 2 ด้านคุณภาพ [   ] มติท่ีิ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน 
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 5) แผนงาน/ผลผลิต 

มิติ มิติ 

[   ] ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ [   ] การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

[   ] ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี [ ] การวจิัยและพัฒนา 

[   ] การให้บริการวิชาการ  

 

5. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติ ท าหน้าที่เป็นหน่วย

นโยบายในระบบวิจัยของประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศ  

และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี มีหน้าที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย 

เป้าหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในภาพรวม รายประเด็น รายอุตสาหกรรม และรายเทคโนโลยี    

แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที่เหมาะสม แนวทางการก ากับดูแลด้านมาตร จริยธรรม         

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยตลอดจนติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและ

เทคโนโลยี การจัดท าดัชนีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน

ต่างๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยนั้น วช. ได้มีการสร้างวิทยากรวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ      

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัย

ที่อยู่ในระบบวิจัยใหม้ีความเป็นมอือาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น  

ในการพัฒนานักวิจัย ที่ผ่านมายังไม่สามารถเพิ่มนักวิจัยให้มีจ านวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง      

ต้องพัฒนาให้นักวิจัยที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภาพและสามารถน าการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การ             

ใช้ประโยชน์ในระดับประเทศหรือพื้นที่ ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 วช. จึงได้พัฒนาหลักสูตร          

การฝึกอบรม“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดท าหลักสูตร เพื่อใช้ในการฝึกอบรม 

นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสรรหา และคัดเลือกโดย

มหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วช. ในการเข้าอบรมให้เป็น

วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และด าเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักวิจัย ในโครงการฝึกอบรม 

“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม”่ (ลูกไก่) ร่วมกับ วช. 

 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศ 

 6.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดท าข้อเสนอการวิจัยได้ 

 6.3 เพื่อบูรณาการเครือขา่ยนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ต่อไป 

 



3 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

7.1 ภาคทฤษฎี  

หมวดที่ 1 ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view (1 ช่ัวโมง) 

หมวดที่ 2 การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ  

 ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก  (2 ช่ัวโมง) 

 หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะหว์รรณกรรม (2 ช่ัวโมง) 

 หมวดที่ 4 การออกแบบการวิจัย  (8 ช่ัวโมง) 

1. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การก าหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะหข์้อมูล   

2. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม 

ทั้งนีก้ าหนดเป็นทั้ง 3 รูปแบบการวิจัยดังนี ้(4-2-2) หรอื (2-4-2) หรอื (2-2-4) 

หรอื (2-3-3) หรอื (3-2-3) หรอื (3-3-2) 

หมวดที่ 5 การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื (3 ช่ัวโมง) 

 หมวดที่ 6 หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรม 

   ไปสู่การใช้ประโยชน์ (3 ช่ัวโมง) 

 7.2 ภาคปฏิบัติ  

ปฏิบัติการที่ 1 ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดรว่มกับสมาชิกในกลุ่ม  

เพื่อก าหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพืน้ที่ และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัย  

ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ (2 ช่ัวโมง) 

 ปฏิบัติการที่ 2 ฝกึปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์ 

วรรณกรรม (2 ช่ัวโมง) 

 ปฏิบัติการที่ 3 ฝกึปฏิบัติการออกแบบการวิจัย (8 ช่ัวโมง) 

 ปฏิบัติการที่ 4 ฝกึปฏิบัติเขียนขอ้เสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการน าผลงานวิจัยต่อยอด 

ไปสู่การใช้ประโยชน์ (3 ช่ัวโมง) 

 ปฏิบัติการที่ 5 น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และน าเสนอช่องทางการน าผลงานวิจัยต่อยอด 

ไปสู่การใช้ประโยชน์ (3 ช่ัวโมง) 

 ปฏิบัติการที่ 6 บูรณาการความรู้และน าเสนอการสร้างเครือขา่ยวิจัยจากการอบรม  (1 ช่ัวโมง) 

7.3 กิจกรรมเสรมิหลักสูตรอื่นๆ  จ านวน 2 ชั่วโมง 

 ปฐมนิเทศ Homeroom แนะน าสมาชิก เลือกกรรมการรุ่น ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตร และพิธีเปิด-ปิด

การฝึกอบรม 
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8. วิธีการฝกึอบรม 

 8.1 การบรรยาย 

 8.2 ฝกึปฏิบัติ และท ากิจกรรมร่วมกัน 

 8.3 ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

9. วิทยากร 

9.1 ผูท้ี่ผ่านการฝกึอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่)  

จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเครือขา่ย วช.  

ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ รว่มกัน 

9.2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ  

และมหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ 

 

10. คุณสมบัติ และการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

   1. วุฒกิารศกึษา   ปริญญาตรี ขึ้นไปหรอืเทียบเท่า 

   2. อายุ    ไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร 

   3. สัญชาติ   ไทย 

   4. ประสบการณ์การท างาน ปฏิบัติงานในหนว่ยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานทอ้งถ่ิน 

   5. ประสบการณด์้านการวิจัย  มีประสบการณด์้านการวิจัย ไม่เกิน 2 ปี 

       ไม่เคยเป็นหัวหนา้โครงการวิจัย 

   6. คณุสมบัติเฉพาะด้าน  6.1 กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา  

       ต้องไมม่ตี าแหน่งทางวชิาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกวา่  

       6.2 กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา  

       ต้องไมมี่ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรอืสูงกว่า 

       6.3 กรณีอื่นๆ ที่ไม่ก าหนด ให้ขึน้อยู่กับดุลพินิจคณะท างานฯ  

       ของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี 

   7. ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่

ด าเนินการจัด 

   8. หนว่ยงานเครอืข่ายรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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11. ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 รุ่นละ 5 วัน จ านวน 40 ช่ัวโมง 

 

12. วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม  

 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล (ช้ัน 3)   

ศรพีฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ 

 

13. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

1) สมัครด้วยตนเอง (ใบสมัครกรอกข้อมูลโดยการพิมพ์เท่านั้น) ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ช้ัน 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

หรอื 2) สมัคร Online  

 2.1) สมคัร Online ตาม link https://goo.gl/forms/XHCmfOGP1nht4XvU2 

 2.2) ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร (ใบสมัครกรอกข้อมูลโดยการพิมพ์เท่านั้น) พร้อมรับรอง

เอกสารหลักฐานในการสมัคร  

 2.3) ส่งเอกสารใบสมัครตัวจริง มายังกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ      

ศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมอืง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ส าหรับข้าราชการ พนักงานและ

บุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ          

จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ ส าหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้ง

ให้ทราบวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ https://www.research.sskru.ac.th และ Webpage 

https://www.facebook.com/research.sskru  

** หมายเหตุ : ใบสมัครขอให้กรอกข้อมูลโดยการพิมพ์เทา่น้ัน 

  

14. การประเมินผล 

 14.1  ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

 14.2  ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจาก 

  14.2.1 จ านวนเวลาการเข้ารับการฝกึอบรมในแตล่ะกิจกรรมต้องไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ของจ านวนเวลาอบรมทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของ

จ านวนเวลาในภาคทฤษฎี และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนเวลาใน

ภาคปฏิบัติ 

  14.2.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 

  14.2.3 ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังการ

อบรม  
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15. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม 

เพื่อการพัฒนายกระดับศักยภาพนักวิจัยไทย 

15.1 ติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม  โดยการส่งแบบสอบถาม            

การสัมภาษณ์ 

15.2 จัดให้มกีารสัมมนาเพื่อติดตามผลการน าความรูไ้ปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรม   

หรอืสร้างเครือข่ายในการท าวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยอย่างไร 

 

16. เกณฑ์การมอบวุฒบิัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 

 16.1 เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจ านวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

ของจ านวนเวลาทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ

จ านวนเวลาในภาคทฤษฎีและไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนเวลาในภาคปฏิบัติ 

 16.2 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 

 

17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 17.1 สร้างนักวิจัย ให้มคีวามรูแ้ละประสบการณใ์นการท าวิจัยอย่างมรีะบบ 

 17.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปท าวิจัย และปรับปรุง

กระบวนการวิจัย ที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 17.3 ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นการ

เพิ่มจ านวนนักวิจัยที่มคีุณภาพให้แก่ประเทศ 

 17.4 เพื่อส่งเสริมและยกระดับการวิจัยของประเทศให้ผลการวิจัยตอบสนองภาคการผลิต  

และภาคบริการ  

 17.5 เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศ ให้มคีุณภาพและปริมาณมากขึ้นและสามารถใช้   

                      งานวิจัยเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 

 17.6 ได้นักวิจัยมวีิสัยทัศนก์ว้างไกล และมีเครอืข่ายการวิจัย 
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18. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

  ชื่อหน่วยงานเครอืข่าย (ผู้จัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 ที่อยู่   319 ถนนไทยพันทา ต.โพธิ์  อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ 33000 

  โทรศัพท์   045-643-600  

 โทรสาร  045-643-607   

 เว็บไซต์ http://research.sskru.ac.th  

อีเมล์  sskru.research@sskru.ac.th  

  

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 ที่อยู่   งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล ช้ัน 2 อาคาร วช. 2 

   ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  

   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  โทรศัพท์  02-561-2445 ต่อ 835, 838  

 โทรสาร  02-579-0457  

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

อีเมล์  hrd@nrct.go.th 

mailto:sskru.research@sskru.ac.th
mailto:hrd@nrct.go.th

