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ท่ี สนว. ๒๕๕๘/ ว.   

      ๓  ธันวาคม   ๒๕๕๘ 

เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นท่ี ๑  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด   

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการ
ฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) กับสมาคมนักวิจัย เพื่อเป็นวิทยากรหลักสูตรการ
พัฒนานักวิจัยท่ีสามารถน าหลักสูตรไปจัดการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้นท้ังปริมาณและ
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีได้ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้
มีแผนการฝึกอบรมโครงการ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) โดยใช้วิทยากรท่ีผ่านการฝึกอบรม “วิทยากร
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”ท่ีมีความพร้อมและเช่ียวชาญในหมวดวิชาต่างๆ ในการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่ นั้น  

  สมาคมนักวิจัย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดท าโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่”(ลูกไก่) รุ่นท่ี ๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาเครือข่ายโดยโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่นี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สามารถจัดท าข้อเสนอ
การวิจัยและบูรณาการเครื่อข่ายงานวิจัย จากหน่วยราชการและองค์กรวิจัยต่างๆให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
ท้ังนี้สมาคมนักวิจัยและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะด าเนินการจัดโครงการดังกล่าว รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑ 
– ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู 
อาจารย์และนักวิจัยท่ีอยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน ๕๐ คน สมาคมนักวิจัยและมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ขอส่งโครงการเพื่อขออนุมัติมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีส่งมาพร้อมนี้  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                 

 ขอแสดงความนับถือ 

                        

(ดร.อ านวย  เถาตระกูล)  
                 เลขาธิการสมาคมนักวิจัย 
                ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมสมาคมนักวิจัย 
                  ผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรม”วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” 
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๑ 

โครงการฝึกอบรม 
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑ 

โดย สมาคมนักวิจัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติท าหน้าท่ีส่งเสริม 

ประสานงาน และพัฒนาระบบวิจัยของชาติตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ด้วยความร่วมมือ
ของหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ท้ังในระดับนโยบาย และปฏิบัติการ ซึ่ง วช. ได้เริ่มพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
กับการวิจัยท้ังภาครัฐ เอกชน โดยได้ด าเนินการโครงการสร้างนักวิจัยต้นกล้าวิจัย ระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ได้
ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวน ๕๖๗ คน  

ในการพัฒนานักวิจัย ท่ีผ่านมายังไม่สามารถเพิ่มนักวิจัยให้มีจ านวนมากอย่างรวดเร็ว อีกท้ังต้อง
พัฒนาให้นักวิจัยท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภาพและสามารถน าการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ใน
ระดับประเทศหรือพื้นท่ี ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๔ 
การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ภายใต้นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) วช. จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดท าหลักสูตร เพื่อใช้ในการฝึกอบรม นักวิชาการ นักวิจัย 
วิทยากรฝึกอบรม และผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยจาก วช. เช่น ต้นกล้าวิจัย ตลอดจนบุคคลจากภาค
ส่วนอื่นๆ ท่ีเหมาะสม ซึ่งสรรหา และคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย/หน่วยงานท่ีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ วช. ให้เป็นวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และด าเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักวิจัย 
และเป็นเครือข่ายวิทยากรจัดการฝึกอบรมร่วมกับ วช. 

ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ วช. ได้ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/
หน่วยงานท่ีมีความพร้อมในการจัดฝึกอบรม วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย จ านวน 9 มหาวิทยาลัย 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักวิจัย โดยได้ด าเนินการ
จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถน าหลักสูตรไปจัดการฝึกอบรม
สร้างนักวิ จัยได้ ซึ่งในเบื้องต้นมี ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมจากโครงการดังกล่าวท้ังส้ิ น ๙๘๔  คน ภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วช. มีแผนการด าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” ให้ได้
จ านวนประมาณ ๕,๐๐๐ คน โดยใช้วิทยากรท่ีผ่านการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ท่ีมี
ความพร้อม และเช่ียวชาญในหมวดวิชาต่างๆ ในการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป ซึ่งสมาคมนักวิจัย ได้
ร่วมมือกับเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นท่ี ๑ ขึ้นเพื่อ 
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในเครือข่ายของ 



                                                                                                        /มหาวิทยาลัย... 
๒ 

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศ 
 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดท าข้อเสนอการวิจัยได้ 
 2.3 เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

3.  โครงสร้างหลักสูตร 
  ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา  จ านวน   19 ชั่วโมง ดังนี้ 

3.1.1. ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย     1 ช่ัวโมง 
3.1.2. การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการท่ีสอดคล้องกับนโยบายการวิจัย 

ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก   2 ช่ัวโมง 
3.1.3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม  3 ช่ัวโมง 
3.1.4. การออกแบบการวิจัย       8 ช่ัวโมง 

1. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล           (4 ช่ัวโมง) 
2. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล         (4 ช่ัวโมง) 

3.1.5 การวัด การสร้างเครื่องมือ         3 ช่ัวโมง 
                   3.1.6. หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย       2 ช่ัวโมง 
 3.2 ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา  จ านวน   19 ชั่วโมง ดังนี้ 

 3.2.1 ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม  2 ช่ัวโมง 
  เพื่อก าหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นท่ี และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัย 
  ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์   
 3.2.2 ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด   2 ช่ัวโมง 
  การสังเคราะห์วรรณกรรม 
 3.2.3  ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย   8 ช่ัวโมง 
 3.2.4 ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม   3 ช่ัวโมง 
 2.2.5  น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม   3 ช่ัวโมง 

  3.2.6 บูรณาการความรู้และน าเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม   1 ช่ัวโมง 
 3.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ  จ านวน 2 ชั่วโมง 

    ปฐมนิเทศ Homeroom แนะน าสมาชิก  ปัจฉิมนิเทศ  รับวุฒิบัตร  และพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม 

4. วิธีการฝึกอบรม 
 4.1 การบรรยาย 
 4.2 ฝึกปฏิบัติ และท ากิจกรรมร่วมกัน 
 4.3 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

5. วิทยากร 
๑. ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” จากส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ  มหาวิทยาลัย และสมาคมนักวิจัย เครือข่าย วช. ท่ีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ   



                     /๒.วิทยากร... 
๓ 

 
๒. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ

มหาวิทยาลัย สมาคมนักวิจัย เครือข่าย วช. ท่ีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ 
 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 เป็นนักวิชาการ  นักวิจัย  ในหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

6.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี 
6.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการต่าง ๆ  
6.3 ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น 
6.4 มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 
6.5 เป็นผู้ท่ีสนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม  สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอด

หลักสูตร  และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 
6.6 ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยท่ีด าเนินการจัด 
6.7 นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยและสมาคมนักวิจัย เครือข่ายวช. ท่ีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
   ท้ังนี้  ผู้ท่ีสนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ท่ี สมาคมนักวิจัย เครือข่าย วช. ท่ีลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการฯ 
 

7. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 จ านวนรุ่นละประมาณ 50 คน 
 

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 รุ่นละ 5 วัน จ านวน  40 ช่ัวโมง 
 

9. วันและสถานที่ฝึกอบรม 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเครือข่ายและสมาคมนักวิจัย ดังนี ้
9.1 รุ่นท่ี 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคม วันท่ี 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดมหาสารคาม /หรือสถานท่ี

แห่งอื่นท่ีเหมาะสม  
หมายเหตุ สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ สมาคมนักวิจัยสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
 

10. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
          ผู้ท่ีสนใจ และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ท่ี ผู้
ประสานงานเครือข่าย นายพิษณุ คุณช่ืน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง 
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3408, 3410 โทรสาร  0-
4375-4422 อีเมล์  : www.msu.ac.th  โทร: 081 6610475 

11. การประเมินผล 
 11.1  ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
 11.2  ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจาก 
  11.2.1 จ านวนเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

จ านวนเวลาอบรมท้ังหมดท่ีก าหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
เวลาในภาคทฤษฎี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเวลาในภาคปฏิบัติ 

  11.2.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 
           /๑๑.๒.๓ ประเมิน... 

http://www.msu.ac.th/


๔ 
 
  11.2.3 ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังการอบรม  
 

12. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม 
เพื่อการพัฒนายกระดับศักยภาพนักวิจัยไทย 

 12.1 ติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังส้ินสุดการฝึกอบรม โดยการส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
12.2 จัดให้มีการสัมมนาเพื่อติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรมหรือ

สร้างเครือข่ายในการท าวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยอย่างไร 
 

13. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
 13.1 เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจ านวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของ

จ านวนเวลาท้ังหมดท่ีก าหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
เวลาในภาคทฤษฎีและไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเวลาในภาคปฏิบัติ 

 13.2 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 
 

14. งบประมาณ 
 งบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) จ านวนเงิน 150,600- บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ร่วมกับงบประมาณของ
สถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคม ๔๒,๔๐๐.-บาท (ส่ีหมื่นสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ งบประมาณ 
หมวดค่าตอบแทน  

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคทฤษฏี จ านวน ๑๙ ช่ัวโมงๆละ ๖๐๐ บาท ๑๑,๔๐๐.- 
๒. ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคปฏิบัติ จ านวน ๓ คน ๆละ ๑๙ ช่ัวโมงๆละ ๖๐๐ บาท ๓๔,๒๐๐.- 

รวม ๔๕,๖๐๐.- 
หมวดค่าใช้สอย  

๑. ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน ๕ วันๆละ ๗๐ คนๆละ ๒๐๐ บาท  ๗๐,๐๐๐.- 
๒. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรับคน ๗๐ คน ๕ วันๆ ละ ๒ มื้อๆละ๕๐ 

บาท 
๓๕,๐๐๐.- 

  ๓. ค่าท่ีพักของคณะวิทยากร ๕ วันๆ ๕ ห้อง ๆ ละ ๕๐๐บาท ๑๒,๕๐๐.- 
  ๔. ค่าประชาสัมพันธ์โครงการและค่าตกแต่งสถานท่ี ๖,๐๐๐.- 

รายการ งบประมาณ 
หมวดค่าใช้สอย  
  ๑. ค่าจัดงานประชุมเล้ียงภาคค่ า ๓๐๐ บาทต่อคน ๗๐ คน  ๒๑,๐๐๐.- 

รวม ๑๔๔.๕๐๐.- 
ค่าวัสดุ  

๑. ค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระเป๋า กระดาษ ปาก ดินสอ หมึกพิมพ์ ป้ายช่ือ ๒,๙๐๐.- 
รวม ๑๐,๐๐๐.- 

รวม  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ๑๙๓,๐๐๐.- 
 หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายการด าเนินการฝึกอบรมขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
          /๑๖.ประโยชน์...  



๕ 
 
16. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 16.1 สร้างนักวิจัย ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างมีระบบ 
 16.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปท าวิ จัย และปรับปรุง

กระบวนการวิจัย ท่ีหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 16.3 ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นการเพิ่ม

จ านวนนักวิจัยท่ีมีคุณภาพให้แก่ประเทศ 
 16.4 เพื่อส่งเสริมและยกระดับการวิ จัยของประเทศให้ผลการวิจัยตอบสนองภาคการผลิต  

และภาคบริการ  
 16.5 เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้นและสามารถใช้งานวิจัย
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 16.6  ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีเครือข่ายการวิจัย 
 

17. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๑๗.๑ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3408, 3410 โทรสาร 0-4375-4422 
อีเมล์  : www.msu.ac.th 
             ๑๗.๒ สมาคมนักวิจัย เลขท่ี ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐  
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๐๗๘๗, โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๐๘๑๐ www.ar.or.th 
  ๑๗.๓ กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ทบ.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ 
๒๔๔๕ ต่อ ๔๗๙ , ๔๘๐ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๗  www.nrct.go.th, www.training.nrct.go.th 
E-mail address: nrct.training@gmail.com 
 

----------------------------------------- 
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๖ 

รุ่นที่ ๑ 
ก าหนดการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม”่ (ลูกไก่)  

วันที่ ๑- ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ใช้ งปม.ของ วช ๑๕๐,๐๐๐.+ ม.มหาสารคาม )  
อ าเภอเมอืง จังหวัดมหาสารคาม  

………………………………………………………………………………… 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
    ๑ ภาคทฤษฎีประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้ 
 ๑.๑ ปรัชญาและจรรยาบรรณการวิจัย      ๑ ช่ัวโมง 
 ๑.๒ การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการท่ีสอดคล้องกับนโยบายการวิจัย 
ของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก     ๒  ช่ัวโมง 
 ๑.๓ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม ๓  ช่ัวโมง 
 ๑.๔ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    ๘  ช่ัวโมง 
  ๑) รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  (๔ ช่ัวโมง) 
  ๒) รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล (๔ ช่ัวโมง) 
 ๑.๕ การวัด การสร้างเครื่องมือ           ๓  ช่ัวโมง 
 ๑.๖ หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย      ๒  ช่ัวโมง 
    ๒ ภาคปฏิบัติประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน ๑๙ ชั่วโมง 
 ๒.๑ ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อก าหนดปัญหาวิจัย 
ในแต่ละพื้นท่ี และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัย ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย   ๒  ช่ัวโมง 
 ๒.๒  ฝึกปฏิบัติเขียนทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ๒  ช่ัวโมง 
 ๒.๓  ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย      ๘  ช่ัวโมง 
                      ๒.๓.๑ ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ                        (๔)  ช่ัวโมง 
                  ๒.๓.๒ ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ              (๔)  ช่ัวโมง 
 ๒.๔  ฝึกปฎิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม                ๓  ช่ัวโมง 
 ๒.๕  น าเสนอข้อเสนอการวิจัย                 ๓  ช่ัวโมง 
               ๒.๖  บูรณาการความรู้และน าเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม              ๑  ช่ัวโมง 
 
 
      ๓ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  จ านวน  ๒ ชั่วโมง 
           รวมจ านวนชั่วโมงตลอดหลักสูตรทั้งหมด    ๔๐  ชั่วโมง   
 
 

วัน เดือน ป ี เวลา หลักสูรการฝึกอบรม จ านวนชั่วโมง 

วันแรก 

๑ ก.พ.๒๕๕๙ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด  และปฐมนิเทศ โดย อธิการบดี หรือ 
ผศ.ดร.ศักด์ิดา  ศิริภทรโสภณ  นายกสมาคมนักวิจัย 

 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาคทฤษฎี ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย 

วิทยากร : ๑. ผศ.รท.ดร.ไพบูลย์  อ่อนมั่ง     
๑ 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่
สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของ
ชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 

วิทยากร : ๑. ผศ.ดร.สิริบุปผา  อุทารธาดา 

๒ 



 

 

 

๗ 

วัน เดือน ป ี เวลา หลักสูรการฝึกอบรม จ านวนชั่วโมง 

๑ ก.พ. ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี เทคนิคการบททวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด
งานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม  
วิทยากร : ๑. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม   
             ๒. ผศ.ณัฐสุภา  จิวศวิานนท ์

             ๓. รศ.ดร.ปรีชา  ก่อเจริญ                            

๓ 

1๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติก าหนดโจทย์และบูรณาการความคดิ
ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือก าหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ 
และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัยค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ 
วิทยากร :  ๑. ผศ.รท.ดร.ไพบูลย์  ออ่นมั่ง  
              ๒. ผศ.ดร.วีรยา  ภัทรอาชาชัย 

                   ๓. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม 

               ๔. ผศ.ดร.ขณิณฐา  ชัยรัตนาวรรณ 

               ๕. ผศ.ดร.ศิริบุปผา  อุทารธารา 

๒ 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนบททวนวรรณกรรม และกรอบ
แนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม 

วิทยากร :  ๑. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม  
              ๒. ผศ.ดร.วีรยา  ภัทรอาชาชัย 

                  ๓. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม 

               ๔. ผศ.ดร.ขณิณฐา  ชัยรัตนาวรรณ 

๑ 

วันที่สอง 

๒ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๐๘.3๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเน้ือหาการวิจัยที่
อบรมในวันแรกและแนะน าตัวผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้าง
เครือข่าย)  

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปรมิาณ 
รูปแบบ ตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล (๔ ชั่วโมง) 
วิทยากร :  ๑. ดร.ประดิษฐ์  ดีวัฒนกุล  
              ๒. ผศ.ดร.พรลภัส  สุวรรณรัตน์  
              ๓. ดร.สุทิน  ชนะบุญ 

              ๔. ผศ.ดร.วิทยา  แก้วศรี 

๓ 

๑๓.๐๐- ๑๔.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปรมิาณ 
รูปแบบ ตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล (๔ ชั่วโมง) (ต่อ) 
วิทยากร :  ๑. ดร.ประดิษฐ์  ดีวัฒนกุล 

              ๒. ผศ.ดร.พรลภัส  สุวรรณรัตน์  
              ๓. ดร.สุทิน  ชนะบุญ 

              ๔. ผศ.ดร.วิทยา  แก้วศรี  

๑ 

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย     
เชิงคุณภาพ 

วิทยากร :  ๑. ดร.อัจฉรา  กิตติวงศ์วิสุทธิ์  
              ๒. ผศ.ดร.วิรยา  ภัทรอาชาชัย  
              ๓. ผศ.ดร.ขนิญฐา  ชัยรัตนาวรรณ  
              ๔  ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม 

๒ 



 

 

 

๘ 

 

วัน เดือน ป ี เวลา หลักสูรการฝึกอบรม จ านวนชั่วโมง 

วันที่สอง 

๒ ก.พ. ๒๕๕๙ 
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฎิบัติการออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ 

วิทยากร :  ๑. ดร.ประดิษฐ์  ดีวัฒนกุล 

              ๒. ผศ.ดร.พรลภัส  สุวรรณรัตน์  
              ๓. ดร.สุทิน  ชนะบุญ 

              ๔. ผศ.ดร.วิทยา  แก้วศรี 

๒ 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติทบทวนวรรณกรรมและกรอบ 

แนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม 

(วิทยากร : ๑...ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม............. )  
              ๒...ผศ.ดร.วีรยา  ภัทรอาชาชัย............) 
                  ๓...ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม..............) 
               ๔...ผศ.ดร.ขณิณฐา  ชัยรัตนาวรรณ....) 

๑ 

วันที่สาม 

๓ ก.พ.๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเน้ือหาการวิจัยที่

อบรมในวันที่สองและแนะน าตัวผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสรา้ง
เครือข่าย)   

 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาคทฤษฎี  การออกแบบการวิจัย  
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ข้อมูล (๔ ชั่วโมง) 
วิทยากร :  ๑. ดร.อัจฉรา  กิตติวงศ์วิสุทธิ์  
              ๒. ผศ.ดร.วิรยา  ภัทรอาชาชัย  
              ๓. ผศ.ดร.ขนิญฐา  ชัยรัตนาวรรณ  
              ๔. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม 

๒ 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ 

วิทยากร :  ๑. ดร.อัจฉรา  กิตติวงศ์วิสุทธิ์  
              ๒. ผศ.ดร.วิรยา  ภัทรอาชาชัย  
              ๓. ผศ.ดร.ขนิญฐา  ชัยรัตนาวรรณ  
              ๔. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม 

๑ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี  การวัดและการสร้างเครื่องมือวัด 
(วิทยากร : ๑. ดร.ธีรศักด์ิ  พาจันทร์  
              ๒. ผศ.ดร.ประยูร  สุยะใจ 

๓ 

๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย  
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (ต่อ)  
 วิทยากร :  ๑. ดร.อัจฉรา  กิตติวงศ์วิสุทธิ์  
               ๒. ผศ.ดร.วิรยา  ภัทรอาชาชัย  
               ๓. ผศ.ดร.ขนิญฐา  ชัยรัตนาวรรณ  
               ๔. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม 

๓ 

 

 



 

 

 

๙ 

วัน เดือน ป ี เวลา หลักสูรการฝึกอบรม จ านวนชั่วโมง 

วันที่สี่ 
๔ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเน้ือหาการวิจัยที่
อบรมในวันที่สามและเลือกประธานรุ่นของผู้เข้ารับการอบรม
เพ่ือสร้างเครือข่าย)  ) 

 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ภาคทฤษฎี หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย 

วิทยากร : ๑. ดร.อรุณี  ส าเภาทอง  
๒ 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย  
รูปแบบการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (สร้างและประเมินเครื่องมือ) 
วิทยากร :  ๑. ดร.ประดิษฐ์  ดีวัฒนกุล   
              ๒. ผศ.ดร.พรลภัส  สุวรรณรัตน์  
              ๓. ดร.สุทิน  ชนะบุญ 

              ๔. ผศ.ดร.วิทยา  แก้วศรี  

๑ 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย
เชิงเชิงปริมาณ (สร้างและประเมินเครื่องมือ) (ต่อ) 
วิทยากร :  ๑. ดร.ประดิษฐ์  ดีวัฒนกุล   
              ๒. ผศ.ดร.พรลภัส  สุวรรณรัตน์  
              ๓. ดร.สุทิน  ชนะบุญ 

              ๔. ผศ.ดร.วิทยา  แก้วศรี 

๑ 

๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฎิบัติเขียนข้อเสนองานวิจัยกลุ่มและ
เตรียมการน าเสนอ  
วิทยากร :  ๑. ดร.อรุณี  ส าเภาทอง  
              ๒. ผศ.ดร.วีรยา  ภัทรอาชาชัย  
                  ๓. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม  
              ๔. ผศ.ดร.ขณิณฐา  ชัยรัตนาวรรณ  
              ๕. รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง  

๓ 
 
 
 
 
 

(ซ่อมผู้ช่วย) 

วันที่ห้า 

๕ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room ( ทบทวนประเด็นส าคัญเน้ือหาในวันที่สีและ
แนะน าประเด็นส าคัญในการรับเกียรติบัตร ) 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ น าข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม 

วิทยากร :  ๑. ดร.อรุณี  ส าเภาทอง  
              ๒. ผศ.ดร.วีรยา  ภัทรอาชาชัย  
                 ๓. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม  
              ๔. ผศ.ดร.ขณิณฐา  ชัยรัตนาวรรณ  
              ๕. รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง 

๓ 
 
 
 
 

ซ่อมผู้ช่วย 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ บูรณาการความรู้การสร้างเครือข่ายวิจัยจากการ
อบ           
วิทยากร :  ๑. ดร.ผศ.ดร.วีรยา  ภัทรอาชาชัย  
              ๒. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศิลธรรม 

              ๓. ดร.ประดิษฐ์  ดีวัฒนกุล   

๑ 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีปิด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร   ๑ 
 



หมายเหต ุ  ๑. รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกัว่ทุ่ง                 (ซ่อม) 
                  ๒. ผศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสนิไพศาล      (ซ่อม) 

                  ๓. ผศ.เกศรา  สพุยนต์                      (ซ่อม) 


