
  

 



  

 
 

 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยหนาใหม 
 
2. ประเภทโครงการ  (  ) โครงการใหม (     ) โครงการตอเนื่อง 
 
3. โครงการนี้สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติขอใด  

(โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน (  )หนาขอความท่ีตองการ) 
  นโยบายท่ี 2  สังคมและคุณภาพชีวิต 
  (     ) ผลผลิต :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  (..........) ผลผลิต :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
  (..........) ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
  (..........) ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 
  (..........) ผลผลิต :  ผลงานการใหบริการงานวิชาการ 

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

 
4. โครงการน้ีสนองประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอใด(โปรดเขียน

เครื่องหมาย / ลงหนาขอความท่ีตองการ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปนศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความเขมแข็ง 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  สรางคนดี  คนเกง  ท่ีมีทักษะในการทํางาน  ทําใหเปนทุน

มนุษย (Human Capital) ของประเทศ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปนศูนยสงเสริมการเรียนรู  ตลอดจนการถายทอดความรู

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือความเปนอยูท่ีดีของคนไทย 
 
5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 พื้นท่ีดําเนินการ :  หองประชุมชั้น 2  อาคาร  3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  
6. หลักการและเหตุผล 
 จากวิสัยทัศนของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ีมุงเนนเปนศูนย 
กลางการประสานงานใหเกิดการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยและส่ิงประดิษฐในลักษณะสหวิทยาการ ท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐานสากล  มีปริมาณเพียงพอตามความตองการของสังคม และเปนศูนยกลางการประสานงานใหเกิดการ
บริการทางวิชาการ วิชาชีพและการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหหลากหลาย   เพ่ือเสริมสรางความเข็มแข็งให
สังคม   ภารกิจหนึ่งท่ีสําคัญคือการประสานงานกับหนวยงานทั้งภายใน และภายนอกสถาบันใหเกิดการผลิต
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการของสังคม และมี



  

ปริมาณมากเพียงพอกับความตองการของชุมชน และทองถ่ิน   โดยมีเปาหมายใหบุคลากรของสถาบันไดรับการ
สนับสนุนใหทํางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และ นวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน   ชี้นําสังคม   ชุมชนทองถ่ิน  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา  
นักวิจัยรุนใหม ซึ่งหมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่ีเปนขาราชการใหม หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีกลับจากศึกษาตอและขาราชการหรือพนักงานอ่ืนๆ
ท่ีไมเคยไดรับการจัดสรรทุนวิจัย ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นควรจัดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับนักวิจัย
รุนใหม โดยมีเปาหมายเพ่ือฝกหัดสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยรุนใหมทํางานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ และ นวัตกรรม    
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ คือ ไดนักวิจัยรุนใหมท่ีมีความสามารถทํางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และ  
นวัตกรรมใหเขาสูความเปนเลิศทางวิชาการ  มีประโยชนตอสังคม  กอใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีมของอาจารย
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   และเพ่ือสรางองคความรูในการตอบสนองการแกไขปญหาตางๆ 
 
7. วัตถุประสงค 
 7.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรูความสามารถทางการวิจัยและสามารถเขียน

โครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณได 
 7.2 เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักวิจัยท่ีมีความรูความสามารถใหกับมหาวิทยาลัย 
   
8. กิจกรรมดําเนินงาน 
 ข้ันตอนท่ี 1  การเตรียมการ 
  1.1 รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
  1.2 เสนอโครงการ 
  1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 
  1.4 ประชาสัมพันธโครงการ 
  1.5 รับสมัครผูเขารวมโครงการ 
  1.6 ติดตอวิทยากร 
  1.7 เตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการ 
  1.8 ดําเนินโครงการ 
  1.9 ฝกอบรม 
  1.10 ประเมินและสรุปผลโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 2 การฝกอบรม : ภาคทฤษฎี 
  2.1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย 
  2.2 การกําหนดปญหา  วัตถุประสงค  และสมมุติฐานการวิจัย 
  2.3 การทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิจัย 
  2.4 การออกแบบการวิจัย 
  2.5 การกําหนดกรอบประชากร  และการเลือกตัวอยาง 
  2.6 การออกแบบและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
  2.7 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.8 สถิติท่ีใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
  2.9 การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 
 
 

   



  

 ข้ันตอนท่ี 3 การฝกอบรม : ภาคปฏิบัติ 
  3.1 ฝกปฏิบัติการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย พรอมเสนอในที่ประชุม 
  3.2 เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
  3.3 การนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 4  ภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  ภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะเปนการเพ่ิมวิสัยทัศนของนักวิจัยใหมีความสามารถ   เปรียบเทียบ 

ลักษณะการทําวิจัย Benchmarking คุณภาพ และประโยชนของผลงานที่ทําวิจัย  สามารถพัฒนาความคิด

สรางสรรคในการทําวิจัยสูระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ ใหเปนสังคมดานการ

วิจัย เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

   
9. วิธีการฝกอบรม/ระยะเวลา 
 9.1 การบรรยายและฝกปฏิบัติ   
   10 – 19  พฤษภาคม  2553 (หยุดวันเสาร – อาทิตย) 
 9.2 การศึกษาดูงานการวิจัย  วันท่ี  20 – 21  พฤษภาคม 2553 
10. วิทยากร 
 ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา 
11. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
 11.1 ขาราชการ  อาจารยประจํา / ชัว่คราว 
 11.2 มีความรูเบ้ืองตนในการใชคอมพิวเตอร 
 11.3 มีประสบการณในการทําวิจัยอยางนอย 1 ป และเปนผูท่ีไมเคยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)   
 11.4 สามารถเขารับการฝกอบรมไดตลอดหลักสูตร โดยความสมัครใจและไดรับการอนุมัติจากตน

สังกัด 
12. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
 จํานวน 24 คน (คณะวิชาละ 2 คน) 
 จํานวนผูเสริมสรางประสบการณดานการวิจัย จํานวน  24 คน (คณะวิชาละ 2 คนและกรรมการ 6 คน) 
13. สถานท่ีฝกอบรม 
 หองประชุมชั้น 2  อาคาร 3  ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 ศึกษาดูงาน ณ คําแสด ริเวอรแคว  จังหวัดกาญจนบุรี 
14. การประเมินผลการฝกอบรม 
 14.1 ประเมินความคดิเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม 
 14.2 ประเมินผลการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม โดยพิจารณาจาก 
  14.2.1 เขาอบรมระยะเวลาไมนอยกวา รอยละ 80 ของระยะเวลาการเขาอบรม 
  14.2.2 รายงาน/ขอเสนอโครงการวิจัย 
  14.2.3 รายงานการศึกษาดูงานดานการวิจัยในประเทศ  
  14.2.4 การประเมินความรูกอน และหลังการฝกอบรม 
 
 
 

   



  

15. การรับรองผลการฝกอบรม 
 มอบวุฒิบัตรใหแกผูผานการฝกอบรม โดยพิจารณาจากเกณฑ ดังนี้ 
 15.1 มีผลการฝกอบรมอยูในเกณฑดี 
 15.2 เขารับการฝกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของ

ระยะเวลาเขารับการฝกอบรม 
 15.3 สงรายงานขอเสนอโครงการวิจัย 
 15.4 ไดคะแนนการวัดความรูภายหลังจากการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
16. แผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ  (ระบุจํานวนเงินงบประมาณ  หนวย เปน ลานบาท 

ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

         
 
17. ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 17.1 โครงการวิจัยไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยไมนอยกวา 15  โครงการ 
 17.2 มีนักวิจัยหนาใหมท่ีไดรับงบประมาณการสนับสนุนการวิจัยไมนอยกวา 20 คน 
 17.3 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการระดับ 4.00 
 
17. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 17.1 มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 

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

 


