




โครงการฝกึอบรม “วทิยากรหลกัสตูรการพฒันานกัวิจยั”  
(Training for the trainers) (แมไ่ก)่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติ ท าหน้าที่เป็น
หน่วยนโยบาย ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ โดยการสร้างวิทยากรวิจัยที่มีความรู้ 
ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการวิจัยเพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนา
ทักษะส่งเสริมนักวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูป
ระบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี ในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

ในการพัฒนานักวิจัย ที่ผ่านมายังไม่สามารถเพ่ิมนักวิจัยให้มีจ านวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้อง
พัฒนาให้นักวิจัยที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภาพและสามารถน าการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ใน
ระดับประเทศหรือพ้ืนที่ ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วช. จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม “วิทยากร
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) โดยจัดท าหลักสูตร เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม
นักวิชาการ นักวิจัย วิทยากรฝึกอบรม ตลอดจนบุคคลจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสรรหาและคัดเลือก
โดย หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วช. เพ่ือสร้างวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ที่เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพจ านวนมากและสามารถด าเนินการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
(ลูกไก่) ตามหลักสูตรที่ วช. ก าหนด และเป็นเครือข่ายวิทยากรจัดการฝึกอบรมร่วมกับ วช.  

วช. ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the 
trainers) (แม่ไก่) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการฯ (MOU) กับหน่วยงานเครือข่าย วช. รวมจ านวน ๑๖ หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุ ราษฎร์ ธานี  มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์  มหาวิทยาลั ย เชี ยงใหม่  มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 
และกรมควบคุมโรค ซึ่งจัดอบรมทั้งสิ้น ๑๓ รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน ๗๔๙ คน 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วช. มีแผนจะด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากร
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) จ านวน ๓ รุ่น ดังนี้ 

1) รุ่นที่ ๑๔ กรมควบคุมโรค ก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ 

2) รุ่นที่ ๑๕ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ 

3) รุ่นที่ ๑๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  
ณ จังหวัดขอนแก่น 
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๒. วตัถปุระสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือสร้างวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) เพ่ือให้มีวิทยากรที่มีคุณภาพ
จ านวนมากและสามารถด าเนินการฝึกอบรมนักวิจัย (ลูกไก่) ตามหลักสูตรที่ วช. ก าหนด 
 ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง วช. กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือขยายผล
การฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพเป็นจ านวนมากต่อไป 
 
 

๓. โครงสร้างหลักสตูร 
ระยะเวลาการฝึกอบรมจ านวน ๕ วัน เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ประกอบด้วย  

3.1  วิชาหลัก จ านวน ๒๑ ชั่วโมง 
3.2  วิชาภาคปฏิบัติ จ านวน ๑๗ ชั่วโมง 
3.3  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒ ชั่วโมง 

 
๓.๑ วิชาหลัก จ านวน ๒๑ ชั่วโมง ประกอบด้วย 

หมวดวิชาที่ ๑: ปรัชญา หลักการ กระบวนการวิจัย และจริยธรรมการวิจัย 
๑. บทน าเข้าสู่บทเรียน 
๒. ความหมายและลักษณะของการคิดเชิงวิจัย 

๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหา 
๒.๒ เพ่ือป้องกัน 
๒.๓ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 

๓. การวิจัยที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม 
๔. กระบวนการวิจัย 
๕. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา (Problem solving) 
๖. จริยธรรมการวิจัย 
๗. ประโยชน์ของการวิจัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้น าไปใช้ประโยชน์ 

หมวดวิชาที่ ๒: การพัฒนาโจทย์ค าถามวิจัย และการก าหนดวัตถุประสงค์ที่มุ่งสู่การใช้ประโยชน์ 
๑. การก าหนดโจทย์ค าถามการวิจัยที่ส าคัญ จ าเป็น สอดคล้องกับความต้องการน ามาใช้ประโยชน์   
๒. การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์ค าถามและชื่อเรื่องวิจัย 

หมวดวิชาที่ ๓: การทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย 
๑. การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับโจทย์การวิจัยที่ก าหนด  

ให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
๒. การใช้ IT เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานวิจัย 
๓. ฐานข้อมูลและการเข้าถึงแหล่งค้นคว้าที่ส าคัญ 
๔. การก าหนดตัวแปรและวิธีการวัดตัวแปรการให้ค านิยามตัวแปร 
๕. การสร้างกรอบแนวคิด การวิจัย 
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๖. การก าหนดสมมติฐานการวิจัย 

หมวดวิชาที่ ๔: การก าหนดรูปแบบการวิจัย (Research Design) 
๑. การวิจัยเชิงปริมาณ 
๒. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
๓. การวิจัยและพัฒนา (R&D) 
๔. การก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายและตัวอย่าง 

(ก าหนดวิธีการเลือกหรือสุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับแบบการวิจัยแต่ละประเภท) 
๕. กรณีศึกษาของรูปแบบการวิจัยต่างๆ  

หมวดวิชาที่ ๕: การพัฒนาระเบียบวิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย การใช้สถิติและคณิตศาสตร์การวิจัย  
และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
๑.๑ การก าหนดเครื่องมือ และปรับค่ามาตรฐานเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๑.๒ การสร้างแบบบันทึกข้อมูล 
๑.๓ เทคนิคการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ 

๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
๒.๑ การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒.๒ การก าหนดรหัสและการท าคู่มือลงรหัสของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
๒.๓ เทคนิคการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ  

๓. กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอการวิจัย 

หมวดวิชาที่ ๖: การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงและตีความข้อมูลทางวิจัย และการสรุปผล และวิจารณ์ผล 
๑. การจัดท าตารางหุ่นเพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล 
๒. สถิติและคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องเหมาะสมกับการวิจัย 
๓. สถิติพรรณนาและการเขียนค าสั่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
๔. สถิติอ้างอิงและการเขียนค าสั่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพรวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหา และการตีความ และสรุปผลวิจารณ์อภิปราย  
๖. การแสดงและตีความข้อมูลทางวิจัย (Data Display and Interpretation) 
๗. กรณีตัวอย่างของการวิเคราะห์และตีความข้อมูล 

หมวดวิชาที่ ๗: การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย (“จากงานประจ าสู่งานวิจัย” - R to R) 
๑. ความหมาย หลักการ และประโยชน์ของ R to R 
๒. การก าหนดโจทย์วิจัยจากภารกิจหลัก 
๓. ระเบียบวิธีวิจัยแบบ R to R  
๔. การปรับใช้ผลงานวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานประจ าตามภารกิจ 

หมวดวิชาที่ ๘: การเขียนรายงาน 
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๑. รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
๑.๑ วิธีการเขียนบทน า การทบทวนวรรณกรรม วิธีด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ 

และการน าเสนอผลการวิจัย 
๑.๒ วิธีการเขียนบทคัดย่อ และบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

๒. เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยให้น่าสนใจและมีจุดเน้นที่สอดคล้องกับโจทย์การวิจัย 
๓. เทคนิคการสรุป อภิปรายผล และเขียนข้อเสนอแนะ  

(เชิงนโยบาย เชิงสร้างองค์ความรู้ เชิงเศรษฐกิจ และเชิงสังคม/ชุมชน) 
๔. วิธีการจัดรูปเล่มการวิจัยให้สมบูรณ์ 
๕. กรณีตัวอย่างวิธีการเขียนรายงานตามลักษณะแหล่งทุน 
 
  

หมวดวิชาที่ ๙: การน าเสนอ ถ่ายทอด เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
๑. การประเมินผลการวิจัยให้ได้รับการยอมรับ 
๒. รูปแบบและเทคนิคการน าเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
๓. แนวทางการถ่ายทอด และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

หมวดวิชาที่ ๑๐: เทคนิคการเป็นวิทยากรการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างสภาวะแวดล้อม 
ที่เหมาะสมส าหรับนักวิจัย/ชุมชนวิจัย  

๑. การปรับสร้างทัศนคติทางบวก 
๒. บุคลิก ท่าทาง ที่เอ้ือต่อการร่วมเรียนรู้ 
๓. เทคนิคการกระตุ้น และสร้างการมีส่วนร่วม 
๔. เทคนิคการ coaching ตามเนื้อหาในภาวะต่าง ๆ (เช่นภาวะง่วงนอน ขยัน…) 
๕. การประเมินการรับรู้และตอบสนองของผู้เข้ารับการอบรม และแนวทางการแก้ไข 
๖. เทคนิคการถ่ายทอดและการสื่อสาร 
๗. เทคนิคการใช้เครือข่ายสื่อทางสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
๓.๒ วิชาภาคปฏิบัติ จ านวน ๑๗ ชั่วโมง ประกอบด้วย 

๑. ฝึกปฏิบัติการชุดที่ ๑ เรื่อง ก าหนดโจทย์  หัวข้อวิจัย ค าถามวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย 
๒. ฝึกปฏิบัติการชุดที่ ๒ เรื่อง การออกแบบการวิจัย (จากแบบฝึกปฏิบัติการชุดที่ ๑) 
๓. ฝึกปฏิบัติการชุดที่ ๓ เรื่อง เขียนเค้าโครงการเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) 
๔. การน าเสนอรายงานกลุ่ม จากปฏิบัติการชุดที่ ๑-๒ 

ประเด็นที่ ๑ ข้อเสนองานวิจัยประยุกต์ 
ประเด็นที ่๒ ข้อเสนองานวิจัยพัฒนา 

๕. แสดงบทบาทการเป็นวิทยากรด้วยการน าเสนอแบบฝึกปฏิบัติการชุดที่ ๓  
๖. สรุปบทเรียนและแนวทางในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) 
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๓.๓ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒ ชั่วโมง ประกอบด้วย 
 Home room ทบทวนก่อนเรียน ทุกวัน  

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๒.๔๕ -๑๓.๐๐ น. 
 
๔. วธิกีารฝึกอบรม 

๔.๑ บรรยาย 
๔.๒ การท างานเป็นกลุ่ม 
๔.๓ น าเสนอ 
๔.๔ การถาม-ตอบ 
 

๕. วทิยากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
 
 
 
๖. คุณสมบัตผิูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม 

๖.๑ การพิจารณาคุณสมบัติ “แม่ไก”่ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑) วุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทข้ึนไป  
๒) มีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
๓) มีประสบการณ์ท างานด้านพัฒนาหรือวิจัยไม่น้อยกว่า ๘ ปี 
๔) ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ 
๕) คุณสมบัติเฉพาะด้าน 

๕.๑) กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ขึ้นไป 

๕.๒) กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องเป็นข้าราชการระดับช านาญการ
พิเศษ หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

๕.๓) กรณีเป็นบุคลากรภาคเอกชน ต้องเป็นพนักงานขององค์กรระดับผู้จัดการฝ่าย/
แผนก หรือเทียบเท่า ขึ้นไป 

๖.๒ ผู้ที่จะมารับการฝึกอบรมเป็น “แม่ไก่” จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๖.๑ และเป็นบุคลากรที่
หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วช. เป็นผู้เสนอชื่อมายัง วช. โดยเป็นบุคลากร
ในหน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ไม่เกิน ๒๐ คน และจากหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 
ดังนั้นผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความเป็นสหสถาบัน และภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ วช. จะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากรายชื่อที่ถูกเสนอมา และผลการพิจารณาของ วช. เป็นที่สิ้นสุด 

๖.๓ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะต้องสามารถท าหน้าที่เป็น “แม่ไก่” ในการฝึกอบรม “ลูกไก่” ภายใต้
การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการความร่วมมือกับ วช. ได้
ดังนั้น ผู้ที่จะมารับการฝึกอบรมควรจะต้องยืนยันตกลงการท าหน้าที่เป็น “แม่ไก่” ในการฝึกอบรม “ลูกไก่” 
โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานดังกล่าวก่อนเข้ารับการอบรม 
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๗. จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 ประมาณ ๕๐-70 คน 
 
๘. ระยะเวลาการฝึกอบรม 

8.1 รุ่นที่ ๑๔ กรมควบคุมโรค ก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ 

8.2 รุ่นที่ ๑๕ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ 

8.3 รุ่นที่ ๑๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  
ณ จังหวัดขอนแก่น 

 
9. การสมัครเข้ารบัการฝกึอบรม 
 ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ขอให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการความร่วมมือกับ วช. ซึ่งเปิดรับสมัครตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for 
the trainers) (แม่ไก่) ของแต่ละรุ่น โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรม 
โดยไม่มีค่าลงทะเบียน 

หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการความร่วมมือกับ วช. ขอให้สรรหา และรับ
สมัคร คัดเลือกบุคคลที่มีความพร้อม และสามารถเป็นวิทยากรสร้างนักวิจัยตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ วช. โดยตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งได้กรอกข้อความสมบูรณ์ในใบสมัครครบทุกหน้า  
(๕ หน้า) พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ครบถ้วน 

 
๑๑. การประเมนิผลการอบรม 

ในการจัดฝึกอบรม ได้แบ่งการประเมินผลการอบรมเป็น ๓ ส่วน คือ 
๑1.1 การประเมินวิทยากร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบ วช.ป.๑ ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับการ

อบรม หลังเสร็จสิ้นการบรรยายในแต่ละหมวด 
๑1.๒ การประเมินภาพรวมการฝึกอบรม แบบ วช.ป.๒ ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับการ

อบรม หลังเสร็จสิ้นการบรรยายในแต่ละหมวด 
๑1.๓ การประเมินการเป็นวิทยากร (แม่ไก่) แบบ วช.ป.๓ ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับการ

อบรม ระหว่างการฟังการน าเสนองานกลุ่ม 
 

๑๒. การรบัรองการฝึกอบรม 
มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 

 ๑2.๑ ระยะเวลาเข้าฝึกอบรมครบตามหลักสูตร โดยมีเงื่อนไขเข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
 ๑) ลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรม วันละ ๓ ครั้ง  
๒) ขาดการฝึกอบรมภาคทฤษฏี ไม่เกินร้อยละ ๘๐  
๓) ขาดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ไม่เกินร้อยละ ๘๐ 
๔) เข้าสายภาคทฤษฎีมากกว่า ๓๐ นาที ทุกๆ ๒ ครั้ง คิดเป็นขาดภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมง 
๕) เข้าสายภาคทฤษฎีมากกว่า ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที คิดเป็นขาดภาคทฤษฎี ๓ ชั่วโมง 
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๖) เข้าสายภาคปฏิบัติมากกว่า ๑๕ นาที ทุกๆ ๒ ครั้ง คิดเป็นขาดภาคปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง 
 ๑2.๒ มีผลการเข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด ซึ่งรวมทั้งการการเข้ารับ
การฝึกอบรมครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑2.๑ 
 ๑2.๓ การส่งงาน (การบ้าน) ตามท่ีก าหนด 
 
๑๓. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

๑๓.๑ ประเทศมีนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ เพ่ิมข้ึน 
๑๓.๒ ประเทศมีวิทยากร ที่สามารถฝึกอบรมสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถท าวิจัยสู่การ

น าไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐ ท้องถิ่น จังหวัด เอกชน ประชาสังคม ในส่วนภาคการผลิต อุตสาหกรรม 
พาณิชย์ การบริหาร บริการและการศึกษา เพ่ิมข้ึน 

๑๓.๓ วช. มีหน่วยงานที่ร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายวิทยากรฝึกอบรมนักวิจัย เพ่ิมข้ึน 
 

๑๔. งบประมาณ 
 งบประมาณระหว่างการฝึกอบรมสนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส่วนงบประมาณในการเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรม เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอ่ืนๆ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
 
๑๕. หนว่ยงานทีร่บัผิดชอบโครงการ 

กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ทบ.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๘๓๕  โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๗  http://www.nrct.go.th/training.aspx 
E-mail address: nrct.training@gmail.com 
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ก าหนดการฝกึอบรม “วิทยากรหลกัสตูรการพฒันานกัวจิยั” (Training for the trainers) (แมไ่ก)่ รุ่นที ่๑5 

โดยส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ(วช.) รว่มกบั สมาคมนกัวจิยัแห่งประเทศไทย 
วันที่ 3-7 เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.  

ณ ห้องประชมุจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ชัน้ ๒ อาคาร วช. ๑ ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 
วนั/เดอืน/ป/ีเวลา ก าหนดการ 
3 เม.ย. ๒๕๖๐ 
๐8.0๐-๐๘.15 น. 
๐๘.15-๐๘.๔๕ น. 
๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น. 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 
 
๑๒.๔๕–๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
 
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

 
ลงทะเบยีนรบัเอกสาร 
แนะน าหลกัสตูร (ด าเนินการโดยหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)  
พิธเีปดิการฝึกอบรม กล่าวเปิดโดย เลขาธิการ วช. หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย  
หมวด ๑ ปรชัญา หลักการ กระบวนการวจิยั และจรรยาบรรณการวจิยั 
หมวด ๒ การพฒันาโจทย์ค าถามวจิยั และการก าหนดวตัถปุระสงคท์ี่มุง่สู่การใชป้ระโยชน์  
(วิทยากร ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี) 
กิจกรรม ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมแนะน าตวั (ด าเนินการโดยหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
หมวด ๓ การทบทวนวรรณกรรม และข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง การสรา้งกรอบแนวคดิ และสมมตฐิานการวจิยั  
หมวด ๔ การก าหนดรปูแบบการวจิยั (Research Design) (วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์) 
ฝึกปฏบิตัิการชดุที ่๑ เรือ่ง ก าหนดโจทย ์หวัขอ้วจิยั ค าถามวจิยั และวัตถปุระสงค์การวจิยั 
วิทยากรกลุ่ม โดยคณะวิทยากรปฏิบัติการ 

4 เม.ย. ๒๕๖๐ 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
๑๒.๔๕–๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
 

 
ลงทะเบยีน 
ผูแ้ทนกลุม่น าเสนอโจทย ์หวัข้อวจิยั ค าถามวจิยั และวตัถปุระสงคก์ารวจิยั กลุ่มละ ๕ นาท ี
หมวด ๕ การพฒันาระเบยีบวธิกีารวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร ์ 
หมวด ๖ การใชส้ถติิและคณติศาสตร์การวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มลู การแสดงและตคีวามข้อมลูทางวจิยั และการ
สรปุผลและวจิารณผ์ลวธิกีารวจิยัทางด้านวทิยาศาสตร์ 
(วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร) 
กิจกรรม ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมแนะน าตวั (ด าเนินการโดยหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
หมวด ๕ การพฒันาระเบยีบวธิกีารวจิยัทางดา้นสงัคมศาสตร์  
หมวด ๖ การใชส้ถติิและคณติศาสตร์การวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มลู การแสดงและตคีวามข้อมลูทางวจิยั และการ
สรปุผลและวจิารณผ์ลวธิกีารวจิยัทางด้านสงัคมศาสตร์ 
(วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต) 
ฝึกปฏบิตัิการชดุที ่๒ เรือ่ง การออกแบบการวจิยั (จากแบบฝึกปฏบิตัิการชดุที ่๑) 
วิทยากรกลุ่ม โดยคณะวิทยากรปฏิบัติการ 

5 เม.ย. ๒๕๖๐ 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. 
 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 
๑๒.๔๕–๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
 
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
 

 
ลงทะเบยีน 
Home room (ผู้แทนกลุ่ม ๑ สรุปหมวด ๑-๒) (ผู้แทนกลุ่ม ๒ สรุปหมวด ๓-๔) (ผู้แทนกลุ่ม ๓ สรุปหมวด ๕-๖ 
วิทยาศาสตร์) (ด าเนินการโดยหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) กลุ่มละ ๑๐ นาท ี
หมวด ๗ การพฒันางานตามภารกจิหลกัสู่งานวจิยั (“จากงานประจ าสูง่านวจิยั” - R to R) 
(วิทยากร รองศาสตราจารย์ นพ.สมชาติ โตรักษา) 
กิจกรรม เลือกประธาน และกรรมการรุน่ (ด าเนินการโดยหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
หมวด ๘ การเขยีนรายงาน และการเขยีนข้อเสนอการวจิยั 
หมวด ๙ การน าเสนอ ถ่ายทอด เผยแพร ่และการน าไปใชป้ระโยชน์b (วิทยากร ดร.จินตนาภา โสภณ) 
ฝึกปฏบิตัิการชดุที ่๓ เรือ่ง เขยีนเคา้โครงการเพื่อพฒันานักวจิยัรุน่ใหม ่(ลกูไก่) 
วิทยากรกลุ่ม โดยคณะวิทยากรปฏิบัติการ 
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วนั/เดอืน/ป/ีเวลา ก าหนดการ 
6 เม.ย. ๒๕๖๐ 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. 
 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 
๑๒.๔๕–๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น 
 
 

 
ลงทะเบยีน 
Home room (ผู้แทนกลุ่ม ๔ สรุปหมวด ๕-๖ สังคมศาสตร์) (ผู้แทนกลุ่ม ๕ สรุปหมวด ๗) (ผู้แทนกลุ่ม ๖ สรุป
หมวด ๘-๙) (ด าเนินการโดยหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) กลุ่มละ ๑๐ นาท ี
หมวด ๑๐ เทคนคิการเปน็วทิยากรการสรา้งแรงจงูใจ การสรา้งสภาวะแวดลอ้มที่เหมาะสม ส าหรบันักวจิยั/
ชมุชนวจิยั (วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม) 
กิจกรรม ประธานรุน่หารอืการด าเนนิกจิกรรมต่างๆกบัสมาชกิ 
การน าเสนองานกลุม่จากแบบฝึกปฏบิตัิการชดุที ่๒ (น าเสนอกลุ่มละ ๑๕ นาท ีวิพากษ ์๑๕ นาท)ี 
ประเด็นที่ ๑ ข้อเสนองานวิจัยประยุกต์ 
ประเด็นที่ ๒ ข้อเสนองานวิจัยพัฒนา 
วิพากษ์ โดยคณะวิทยากรปฏิบัติการ 
น าเสนอแบบฝึกบทปฏบิตัิการชดุที ่๓ และแสดงบทบาทการเปน็วทิยากร (กลุ่ม ๑-๒) 
(น าเสนอกลุ่มละ ๒๐ นาท ีวพิากษ ์๒๐ นาท)ี 
วิพากษ์ โดยคณะวิทยากรปฏิบัติการ 
 

7 เม.ย. ๒๕๖๐ 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 
 
๑๒.๔๕–๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐-๑6.0๐ น. 
 
๑6.0๐-๑6.3๐ น. 
 

 
ลงทะเบยีน 
Focus Group Discussion ระหวา่งผูเ้ขา้รบัการอบรมที่ไดร้บัการคดัเลือก กบัผู้ทรงคณุวฒุ ิวช. 
น าเสนอแบบฝึกบทปฏบิตัิการชดุที ่๓ และแสดงบทบาทการเปน็วทิยากร (ต่อ) (กลุ่ม ๓-๖) 
(น าเสนอกลุ่มละ ๒๐ นาท ีวพิากษ ์๒๐ นาท)ี 
วิพากษ์ โดยคณะวิทยากรปฏิบัติการ 
กิจกรรม ประธานรุน่หารอืการด าเนนิกจิกรรมต่างๆกบัสมาชกิ 
สรปุบทเรยีนและแนวทางในการพฒันานกัวจิยัรุ่นใหม ่ 
ให้ข้อเสนอแนะโดย คณะวิทยากรปฏิบัติการ 
มอบวฒุบิัตร และพธิปีดิ  
 

 
หมายเหต ุ: ก าหนดการต่อไปนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 ๑. Home room ทบทวนก่อนเรียน ทุกวันเวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. และ ๑๒.4๕–๑3.45 น. 
 ๒. พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา ๑๐.3๐ - ๑๐.4๕ น. และระหว่างเวลา ๑๔.3๐ - ๑๔.4๕ น.  
 ๓. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา ๑2.0๐ - ๑๒.4๕ น. 
 ๔. ลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรม ๓ ครั้ง/วัน  

 ช่วงเช้าเวลา ๐8.0๐-0๘.3๐ น.  
 ช่วงเที่ยงเวลา ๑๒.45-๑3.0๐ น.  
 ช่วงเย็นเวลา ๑6.0๐-๑๖.15 น. 
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รายชื่อของวทิยากรประจ าหลกัสตูร 
 
หมวด ๑-๒    ศาสตราจารย ์(พเิศษ) ดร.กาญจนา เงารงัษี 
    อดีตประธานกรรมการสาขาการศึกษา สภาวิจัยแห่งชาติ  
หมวด ๓-๔    รองศาสตราจารย ์ดร.ยงยทุธ แฉลม้วงษ์ 
    อดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ 
หมวด ๕-๖ (วิทยาศาสตร์)ศาสตราจารย ์ดร.อภริฐั ศริธิราธวิตัร 
    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หมวด ๕-๖ (สังคมศาสตร์)  ศาสตราจารย ์ดร.พนัธุท์ิพย ์รามสตู 
    ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 
หมวด ๗    รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์มชาต ิโตรกัษา 
    ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
หมวด ๘-๙    ดร.จนิตนาภา โสภณ 
    อดีตที่ปรึกษาด้านการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
หมวด ๑๐    รองศาสตราจารย ์ดร.กหุลาบ รตันสจัธรรม  
    ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
วทิยากรปฏบิตักิาร  ศาสตราจารย ์ดร.พนัธุท์ิพย ์รามสตู 
    ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 

รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวคนธ ์สดุสวาสดิ ์
    ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจ าสาขาพัฒนสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.กหุลาบ รตันสจัธรรม 
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย ์ดร.บุญใจ ศรสีถติย์นรากรู 
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.จนิตนาภา โสภณ 

    อดีตที่ปรึกษาด้านการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชลอ ลิม้สวุรรณ 
    อดีตคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 
 
 
 


