โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว่าง สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติ ทาหน้าที่เป็นหน่วยนโยบาย
ในระบบวิจัยของประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศ และกรอบ
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี มีหน้าที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในภาพรวม รายประเด็น รายอุตสาหกรรม และรายเทคโนโลยี แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการวิจัยที่เหมาะสม แนวทางการกากับดูแลด้านมาตร จริยธรรม การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยตลอดจน
ติ ด ตาม วิ เคราะห์ แนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงด้ านการวิ จั ย และเทคโนโลยี การจั ดท าดั ชนี ต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
นักวิจัยนั้น วช. ได้มีการสร้างวิทยากรวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการวิจัยเพื่อ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัย
เพิ่มมากขึ้น
ในการพัฒนานักวิจยั ที่ผ่านมายังไม่สามารถเพิ่มนักวิจัยให้มีจานวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องพัฒนาให้
นักวิจัยที่มีจานวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภาพและสามารถนาการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศ
หรือพื้นที่ ดังนั้น ตัง้ แต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วช. จึงได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนา
นักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดทาหลักสูตร เพื่อใช้ในการฝึกอบรม นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรจากภาคส่วนอืน่ ๆ
ที่เหมาะสม ซึ่งสรรหา และคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
วช. ในการเข้าอบรมให้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และดาเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักวิจัย ใน
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ร่วมกับ วช.
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศ
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทาข้อเสนอการวิจัยได้
๒.๓ เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
๓. โครงสร้างหลักสูตร
๑. ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้
หมวดที่ ๑ ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view
หมวดที่ ๒ การกาหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย
ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
หมวดที่ ๓ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม

๑ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง

หมวดที่ ๔ การออกแบบการวิจัย
๑. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกาหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
๒. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
๓. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
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 ฝึกปฏิบัตกิ ารออกแบบการวิจัย
ปฏิบัติการที่ ๔ ฝึกปฏิบัตเิ ขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนาผลงานวิจัย
ต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์
ปฏิบัติการที่ ๕ นาเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุม่ และนาเสนอช่องทางการนาผลงานวิจัย
ต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์
ปฏิบัติการที่ ๖ บูรณาการความรู้และนาเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม

๘ ชั่วโมง

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง

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

๓. กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ จานวน ๒ ชั่วโมง
ปฐมนิเทศ Homeroom แนะนาสมาชิก เลือกกรรมการรุ่น ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒบิ ัตร และพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
๔. วิธีการฝึกอบรม
๔.๑ การบรรยาย
๔.๒ ฝึกปฏิบัติ และทากิจกรรมร่วมกัน
๔.๓ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๕. วิทยากร
๕.๑ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่)
จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย วช.
ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ ร่วมกัน
๕.๒ วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

และมหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ
๖. คุณสมบัติ และการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
๒. อายุ
ไม่เกิน ๕๐ ปี ณ ปีที่สมัคร
๓. สัญชาติ
ไทย
๔. ประสบการณ์การทางาน
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
๕. ประสบการณ์ด้านการวิจัย 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. หน่วยงานเครือข่ายรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการฯ
๗. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวนรุ่นละประมาณ ๖๐ คน
๘. ระยะเวลาการฝึกอบรม
รุ่นละ ๕ วัน เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น. จานวน ๔๐ ชั่วโมง
๙. วันและสถานที่ฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Reiche Scenic Hall ชั้น 8 โรงแรมเนคก้า ไรเฌอ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
๑๐. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารั บการฝึกอบรม
สามารถสมัครได้ที่ ผู้ประสานงานเครือข่ายที่ระบุไว้หนังสือรับสมัครของแต่ละรุ่น

โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ส่วนงบประมาณในการเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรม เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ ให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
(กรณี ใช้งบประมาณในการจัดฝึกอบรมจากหน่วยงานผู้จัด อาจจะมีค่าลงทะเบียน หรือค่าประกันในการ
เข้ารับการฝึกอบรมในบางรุ่น ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมติดตามรายละเอียดโครงการของแต่ละ
รุ่นอีกครั้ง)
๑๑. การประเมินผล
๑๑.๑ ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
๑๑.๒ ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจาก
๑๑.๒.๑ จานวนเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จานวนเวลาอบรมทั้งหมดทีก่ าหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวน
เวลาในภาคทฤษฎี และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนเวลาในภาคปฏิบัติ
๑๑.๒.๒ ข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม
๑๑.๒.๓ ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังการอบรม
๑๒. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนายกระดับศักยภาพนักวิจัยไทย
๑๒.๑ ติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยการส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์
๑๒.๒ จัดให้มีการสัมมนาเพื่อติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรมหรือสร้าง
เครือข่ายในการทาวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยอย่างไร
๑๓. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
๑๓.๑ เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจานวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จานวนเวลาทั้งหมดที่กาหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนเวลา
ในภาคทฤษฎีและไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนเวลาในภาคปฏิบัติ
๑๓.๒ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม
๑๔. งบประมาณ
งบประมาณสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
๑๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๕.๑ สร้างนักวิจัย ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทาวิจัยอย่างมีระบบ

๑๕.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปทาวิจัย และปรับปรุงกระบวนการวิจัย
ที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๕.๓ ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นการเพิ่ม
จานวนนักวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
๑๕.๔ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และยกระดั บ การวิ จั ย ของประเทศให้ ผ ลการวิ จั ย ตอบสนองภาคการผลิ ต
และภาคบริการ
๑๕.๕ เพื่อพัฒ นาผลงานวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภาพและปริม าณมากขึ้นและสามารถใช้ง านวิจัย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑๕.๖ ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีเครือข่ายการวิจัย
๑๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้จัด)
ที่อยู่
สานักวิจัยและพัฒนา ชั้น ๑๑ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์
๐ ๗๔๒๘ ๖๙๕๕
โทรสาร
๐ ๗๔๒๘ ๖๙๖๑
เว็บไซต์
http://rdo.psu.ac.th
อีเมล์
arunwan.s@psu.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

