
  

 
 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ช่ือโครงการ      
 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยหนาใหม 
 
๒. ประเภทโครงการ  (  ) โครงการใหม (     ) โครงการตอเนื่อง 

 
๓. โครงการนี้สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติขอใด (โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน (  )  หนาขอความที่

ตองการ) 
  นโยบายที่ 2  สังคมและคุณภาพชีวิต 

  (     ) ผลผลิต :   ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  (..........) ผลผลิต :   ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

  (..........) ผลผลิต :   ผูไดรับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

  (..........) ผลผลิต :   ผลงานการใหบริการงานวิชาการ 

  (..........) ผลผลิต :   ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  นโยบายที่  5  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 

  (..........) ผลผลิต :   ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

  (..........) ผลผลิต :   ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

 
๔. โครงการนี้สนองประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอใด(โปรดเขียน

เคร่ืองหมาย / ลงหนาขอความที่ตองการ) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปนศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีความเขมแข็ง 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  สรางคนดี  คนเกง  ที่มีทักษะในการทํางาน  ทําใหเปนทุน

มนุษย (Human Capital) ของประเทศ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปนศูนยสงเสริมการเรียนรู  ตลอดจนการถายทอดความรูดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีไดมาตรฐาน เพื่อความเปนอยูที่ดีของคนไทย 

 
๕. หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 พ้ืนที่ดาํเนินการ :  หองประชุมชั้น ๒  อาคาร  ๓  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  



  

๕. หลักการและเหตุผล 
 จากวิสัยทัศนของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มุงเนนเปนศูนย 

กลางการประสานงานใหเกิดการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยและส่ิงประดิษฐในลักษณะสหวิทยาการ ที่มี

คุณภาพไดมาตรฐานสากล  มีปริมาณเพียงพอตามความตองการของสังคม และเปนศูนยกลางการประสานงาน

ใหเกิดการบริการทางวิชาการ วิชาชีพและการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหหลากหลาย   เพื่อเสริมสราง

ความเข็มแข็งใหสังคม   ภารกิจหนึ่งที่สําคัญคือการประสานงานกับหนวยงานทั้งภายใน และภายนอกสถาบันให

เกิดการผลิตงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการของ

สังคม และมีปริมาณมากเพียงพอกับความตองการของชุมชน และทองถ่ิน   โดยมีเปาหมายใหบุคลากรของ

สถาบันไดรับการสนับสนุนใหทํางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และ นวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน   ชี้นําสังคม   ชุมชน

ทองถ่ิน  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา  

นักวิจัยรุนใหม ซึ่งหมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่ีเปนขาราชการใหม หรือ

พนักงานมหาวิทยาลัย  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่กลับจากศึกษาตอและขาราชการหรือพนักงาน

อื่นๆที่ไมเคยไดรับการจัดสรรทุนวิจัย ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นควรจัดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับ

นักวิจัยรุนใหม โดยมีเปาหมายเพื่อฝกหัดสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยรุนใหมทํางานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ และ 

นวัตกรรม    

 ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ คือ ไดนักวิจัยรุนใหมที่มีความสามารถทํางานวิจยั ส่ิงประดิษฐ และ  

นวัตกรรมใหเขาสูความเปนเลิศทางวิชาการ  มีประโยชนตอสังคม  กอใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีมของ

อาจารยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   และเพ่ือสรางองคความรูในการตอบสนองการแกไข

ปญหาตางๆ 
๖. วัตถุประสงค 
 ๖.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรูความสามารถทางการวิจัย        และสามารถเขียน  

โครงการวิจัยเพื่อของบประมาณได 

 ๖.๒ เพื่อเพิ่มจํานวนนักวิจัยที่มีความรูความสามารถใหกับมหาวิทยาลัย 
๗. โครงสรางหลักสูตร 
 ประกอบดวยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสริมความรู โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๗.๑ ภาคทฤษฎี  
  ๗.๑.๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิจัย 
  ๗.๑.๒ การกําหนดปญหา  วัตถุประสงค  และสมมุติฐานการวิจัย 
  ๗.๑.๓ การทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิจัย 
  ๗.๑.๔ การออกแบบการวิจัย 
  ๗.๑.๕ การกําหนดกรอบประชากร  และการเลือกตัวอยาง 
  ๗.๑.๖ การออกแบบและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
  ๗.๑.๗ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  ๗.๑.๘ สถิติที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
  ๗.๑.๙ การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 
 ๗.๒ ภาคปฏิบัติ 
  ๗.๒.๑ ฝกปฏิบัติการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย พรอมเสนอในที่ประชุม 
  ๗.๒.๒ เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 



  

  ๗..๒.๓ การนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย 
 ๗.๓ ภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  ภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะเปนการเพิ่มวิสัยทัศนของนักวิจัยใหมีความสามารถ       เปรียบเทียบ  

ลักษณะการทําวิจัย Benchmarking คุณภาพ และประโยชนของผลงานที่ทําวิจัย  สามารถพัฒนาความคิด

สรางสรรคในการทําวิจัยสูระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ ใหเปนสังคมดาน

การวิจัย เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
๘. วิธีการฝกอบรม/ระยะเวลา 
 ๘.๑ การบรรยายและฝกปฏิบัติ   
   ๑๘ -  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ (หยุดวันเสาร – อาทิตย) 
 ๘.๒ การศึกษาดูงานการวิจัย   วันที่  ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒   

ดานเกษตร  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

ดานพลังงาน และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ คําแสด  ริเวอรแคว  รีสอรท  จังหวัดกาญจนบุรี 
๙. วิทยากร 
 ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา 
๑๐. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
 ๑๐.๑ ขาราชการ  อาจารยประจํา / ชั่วคราว 
 ๑๐.๒ มีความรูเบื้องตนในการใชคอมพิวเตอร 
 ๑๐.๓ มีประสบการณในการทําวิจัยอยางนอย ๑ ป     และเปนผูที่ไมเคยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก    

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)   
 ๑๐.๔ สามารถเขารับการฝกอบรมไดตลอดหลักสูตร โดยความสมัครใจและไดรับการอนุมัติจากตนสังกัด 
๑๑. จํานวนผูเขารบัการฝกอบรม 
 จํานวน ๒๔ คน (คณะวิชาละ ๒ คน) 
 จํานวนผูเสริมสรางประสบการณดานการวิจัย จํานวน  ๒๔ คน (คณะวิชาละ ๒ คนและกรรมการ ๑๒ คน) 
๑๒. สถานที่ฝกอบรม 
 หองประชุมชั้น ๒  อาคาร ๓  
๑๓. สถานที่ศึกษาดูงาน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และ คําแสด  ริเวอรแคว  รีสอรท  จังหวัดกาญจนบุรี 
๑๔. การประเมินผลการฝกอบรม 
 ๑๔.๑ ประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับหลักสูตรการฝกอบรม 
 ๑๔.๒ ประเมินผลการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม โดยพิจารณาจาก 
  ๑๔.๒.๑ เขาอบรมระยะเวลาไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการเขาอบรม 
  ๑๔.๒.๒ รายงาน/ขอเสนอโครงการวิจัย 
  ๑๔.๒.๓ รายงานการศึกษาดูงานดานการวิจัยในประเทศ  
  ๑๔.๒.๔ การประเมินความรูกอน และหลังการฝกอบรม 
๑๕. การรับรองผลการฝกอบรม 
 มอบวุฒิบัตรใหแกผูผานการฝกอบรม โดยพิจารณาจากเกณฑ ดังนี้ 
 ๑๕.๑ มีผลการฝกอบรมอยูในเกณฑดี 
 ๑๕.๒ เขารับการฝกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ

ระยะเวลาเขารับการฝกอบรม 



  

 ๑๕.๓ สงรายงานขอเสนอโครงการวิจัย 
 ๑๕.๔ ไดคะแนนการวัดความรูภายหลังจากการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 

๑๖. แผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ  (ระบุจํานวนเงินงบประมาณ  หนวย เปน ลานบาท 

ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 
        

 
 
๑๗. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
 ๑๗.๑ โครงการวิจัยไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยไมนอยกวา ๑๕  โครงการ 

 ๑๗.๒ มีนักวิจัยหนาใหมที่ไดรับงบประมาณการสนับสนุนการวิจัยไมนอยกวา ๒๐ คน 

 ๑๗.๒  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการระดับ ๔.๐๐ 
๑๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑๘.๑ มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

 
***************************** 


