โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในฐำนะหน่วยงำนกลำงระดับชำติ ทำหน้ำที่เป็นหน่วย
นโยบำยในระบบวิจัยของประเทศ ตำมแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณำกำรของประเทศ และ
กรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ๒๐ ปี มีหน้ำที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิจัยเกี่ยวกับนโยบำย เป้ำหมำย
ทิศทำง ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัยในภำพรวม รำยประเด็น รำยอุตสำหกรรม และรำยเทคโนโลยี แนวทำงกำรจัดสรร
งบประมำณด้ำนกำรวิจัยที่เหมำะสม แนวทำงกำรกำกับดูแลด้ำนมำตร จริยธรรม กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ
นักวิจัยตลอดจนติดตำม วิเครำะห์แนวโน้ มกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรวิจัยและเทคโนโลยี กำรจัดทำดัชนี ต่ ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนวิจัยของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ
นักวิจัยนั้น วช. ได้มีกำรสร้ำงวิทยำกรวิจัยที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ด้ำนกำรวิจัย
เพื่อสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงกำรพัฒนำทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีควำมเป็นมืออำชีพในด้ำน
กำรวิจัยเพิ่มมำกขึ้น
ในกำรพัฒนำนั กวิจั ย ที่ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถเพิ่มนักวิจัยให้มีจำนวนมำกอย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งต้อง
พัฒนำให้นักวิจัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภำพและสำมำรถนำกำรวิจัยมำประยุกต์ใ ช้สู่กำรใช้ประโยชน์ใน
ระดับประเทศหรือพื้นที่ ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ วช. จึงได้พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม“วิทยำกร
หลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดทำหลักสูตร เพื่อใช้ในกำรฝึกอบรม นักวิชำกำร นักวิจัย ตลอดจน
บุคลำกรจำกภำคส่วนอื่นๆ ที่เหมำะสม ซึ่งสรรหำ และคัดเลือกโดยมหำวิทยำลัย /หน่วยงำนที่ลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่ วมมือทำงวิชำกำรกับ วช. ในกำรเข้ำอบรมให้ เป็นวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ดำเนินกำรจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนำนักวิจัย ในโครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ร่วมกับ วช.
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเรียนรู้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรวิจัยเพื่อ
กำรพัฒนำประเทศ
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถจัดทำข้อเสนอกำรวิจัยได้
๒.๓ เพื่อบูรณำกำรเครือข่ำยนักวิจัย จำกหน่วยรำชกำร องค์กรกำรวิจัยต่ำงๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

๑

๓. โครงสร้างหลักสูตร
๑. ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้
หมวดที่ ๑ ปรัชญำกำรวิจัย และจรรยำบรรณกำรวิจัย และ over view
หมวดที่ ๒ กำรกำหนดโจทย์กำรวิจัยแบบบูรณำกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัย
ของประเทศ ตำมบริบทของชุมชน และงำนตำมภำรกิจหลัก
หมวดที่ ๓ กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด กำรสังเครำะห์วรรณกรรม
หมวดที่ ๔ กำรออกแบบกำรวิจัย
๑. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกาหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
๒. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
๓. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ทั้งนี้กำหนดเป็นทั้ง 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
หมวดที่ ๖ หลักกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย และหลักกำรประยุกต์งำนวิจัยและนวัตกรรม
ไปสู่กำรใช้ประโยชน์
๒. ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้
ปฏิบัติการที่ ๑ กำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกในกลุ่ม เพื่อกำหนด
ปัญหำวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปกำรกำหนดโจทย์วิจัย คำถำมวิจัย
วัตถุประสงค์
ปฏิบัติการที่ ๒ ฝึกปฏิบัติเขียนกำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดกำรสังเครำะห์
วรรณกรรม
ปฏิบัติการที่ ๓ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย
ปฏิบัติการที่ ๔ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และกำรขยำยผลกำรนำผลงำนวิจัย
ต่อยอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์
ปฏิบัติการที่ ๕ นำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และนำเสนอช่องทำงกำรนำผลงำนวิจัย
ต่อยอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์
ปฏิบัติการที่ ๖ บูรณำกำรควำมรู้และนำเสนอกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยจำกกำรอบรม

๑ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
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 แนะนำสมำชิก เลือกกรรมกำรรุ่น ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตร และพิธีเปิด-ปิดกำร
ฝึกอบรม

๒

๔. วิธีการฝึกอบรม
๔.๑ กำรบรรยำย
๔.๒ ฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรมร่วมกัน
๔.๓ ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
๕. วิทยากร
๕.๑ ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (แม่ไก่) จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ และมหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำรฯ ร่วมกัน
๕.๒ วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
และมหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำรฯ
๖. คุณสมบัติ และการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑. วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ
๒. อำยุ
ไม่เกิน ๕๐ ปี ณ ปีที่สมัคร
๓. สัญชำติ
ไทย
๔. ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงำนท้องถิ่น
๕. ประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัย มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัย ไม่เกิน ๒ ปี
ไม่เคยเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย
๖. คุณสมบัติเฉพำะด้ำน
๖.๑ กรณีเป็นอำจำรย์จำกสถำบันอุดมศึกษำ
ต้องไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือสูงกว่ำ
๖.๒ กรณีเป็นบุคลำกรภำครัฐ/สถำบันกำรศึกษำ
ต้องไม่มตี ำแหน่งระดับชำนำญกำรพิเศษหรือเทียบเท่ำ หรือสูงกว่ำ
๖.๓ กรณีอื่นๆ ที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงำนฯ
ของ วช. พิจำรณำเป็นรำยกรณี
๗. ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษำที่กำลังศึกษำในระดับปริญญำโทหรือเอก ในมหำวิทยำลัยที่ดำเนินกำรจัด
๘. หน่วยงำนเครือข่ำยรับสมัครและพิจำรณำคัดเลือกและประกำศรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดโครงกำรและสมัครได้ที่ มหำวิทยำลัยเครือข่ำย วช. ที่ลงนำมควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรฯ
๗. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รุ่นละประมำณ ๖๐ คน

๓

๘. ระยะเวลาการฝึกอบรม
รุ่นละ ๕ วัน เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. จำนวน ๔๐ ชัว่ โมง
๙. วันและสถานที่ฝึกอบรม
ระหว่ำงวันที่ ๙-๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำมศร อำคำรอเนกนิทัศน์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
๑๐. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ที่สนใจ และได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัดให้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร
และลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training_chick ระหว่ำงวันที่ ๑ มีนำคม - ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๑
๑๑. การประเมินผล
๑๑.๑ ประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม
๑๑.๒ ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยพิจำรณำจำก
๑๑.๒.๑ จำนวนเวลำกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
ของจำนวนเวลำอบรมทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
ของจำนวนเวลำในภำคทฤษฎี และไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเวลำในภำคปฏิบัติ
๑๑.๒.๒ ข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม
๑๑.๒.๓ ประเมินควำมรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยกำรประเมินตนเองก่อนและหลังกำรอบรม
๑๒. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม
เพื่อกำรพัฒนำยกระดับศักยภำพนักวิจัยไทย
๑๒.๑ ติดตำมผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลังสิ้นสุดกำรฝึกอบรม โดยกำรส่งแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์
๑๒.๒ จัดให้มีกำรสัมมนำเพื่อติดตำมผลกำรนำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนภำยหลังจัดอบรมหรื อ
สร้ำงเครือข่ำยในกำรทำวิจัยและกำรสร้ำงผลงำนวิจัยอย่ำงไร
๑๓. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ ดังนี้
๑๓.๑ เข้ำรับกำรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจำนวนเวลำเข้ำฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
ของจ ำนวนเวลำทั้งหมดที่กำหนดในหลั กสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของ
จำนวนเวลำในภำคทฤษฎีและไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเวลำในภำคปฏิบัติ
๑๓.๒ ส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยของกลุ่ม

๔

๑๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๔.๑ สร้ำงนักวิจัย ให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรทำวิจัยอย่ำงมีระบบ
๑๕.๒ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมสำมำรถน ำควำมรู้ แ ละประสบกำรณ์ ไ ปท ำวิ จั ย และปรั บ ปรุ ง
กระบวนกำรวิจัย ที่หน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑๔.๓ ช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถสร้ำงผลงำนวิจัยอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นกำรเพิ่ม
จำนวนนักวิจัยที่มีคุณภำพให้แก่ประเทศ
๑๔.๔ เพื่ อส่ งเสริ ม และยกระดั บ กำรวิ จั ย ของประเทศให้ ผ ลกำรวิ จั ย ตอบสนองภำคกำรผลิ ต
และภำคบริกำร
๑๔.๕ เพื่อพัฒนำผลงำนวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภำพและปริมำณมำกขึ้นและสำมำรถใช้งำนวิจัย
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๑๔.๖ ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล และมีเครือข่ำยกำรวิจัย
๑๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่อยู่
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช อำคำรวิชำกำร ๓ ชั้น ๒
เลขที่ ๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๑๑๑๒๐
โทรศัพท์
๐-๒๕๐๔-๗๕๙๓
โทรสาร
๐-๒๕๐๓-๔๘๙๘
เว็บไซต์
http://ird.stou.ac.th/training_chick
อีเมล์
research.stou@gmail.com
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่
งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กลุ่มทรัพยำกรบุคคล ชั้น ๒ อำคำร วช. ๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว
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

๕

