
โครงการฝกอบรม “วทิยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”  
(Training for the trainers) (แมไก) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในฐานะหนวยงานกลางระดับชาติ ทําหนาท่ีเปน
หนวยนโยบาย ในการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยของประเทศ โดยการสรางวิทยากรวิจัยท่ีมีความรู 
ความสามารถในการถายทอดองคความรูตางๆ ดานการวิจัยเพ่ือสรางนักวิจัยรุนใหม รวมถึงการพัฒนา
ทักษะสงเสริมนักวิจัยใหมีความเปนมืออาชีพในดานการวิจัยเพ่ิมมากข้ึน ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูป
ระบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ๒๐ ป ในการสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเปนการพัฒนา
บุคลากรดานการวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

ในการพัฒนานักวิจัย ท่ีผานมายังไมสามารถเพ่ิมนักวิจัยใหมีจํานวนมากอยางรวดเร็ว อีกท้ังตอง
พัฒนาใหนักวิจัยท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนนั้น มีคุณภาพและสามารถนําการวิจัยมาประยุกตใชสูการใชประโยชนใน
ระดับประเทศหรือพ้ืนท่ี ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ วช. จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม “วิทยากร
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แมไก) โดยจัดทําหลักสูตร เพ่ือใชในการฝกอบรม
นักวิชาการ นักวิจัย วิทยากรฝกอบรม ตลอดจนบุคคลจากภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม ซ่ึงสรรหาและคัดเลือก
โดย หนวยงานท่ีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ วช. เพ่ือสรางวิทยากรฝกอบรมหลักสูตร

การพัฒนานักวิจัย (แมไก) ท่ีเปนวิทยากรท่ีมีคุณภาพจํานวนมากและสามารถดําเนินการฝกอบรมนักวิจัยรุนใหม 

(ลูกไก) ตามหลักสูตรท่ี วช. กําหนด และเปนเครือขายวิทยากรจัดการฝกอบรมรวมกับ วช.  

วช. ไดดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the 

trainers) (แมไก) มาตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ โดยไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการฯ (MOU) กับหนวยงานเครือขาย วช. รวมจํานวน ๑๖ หนวยงาน ไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุ ราษฎร ธานี  มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร  มหาวิ ทยาลั ย เชี ยงใหม  มหาวิ ทยาลั ย ศิลปากร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย 

และกรมควบคุมโรค ซ่ึงจัดอบรมท้ังสิ้น ๑๓ รุน มีผูผานการฝกอบรมจํานวน ๗๔๙ คน 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วช. มีแผนจะดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม “วิทยากร

หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แมไก) จํานวน ๓ รุน ดังนี้ 
1) รุนท่ี ๑๔ กรมควบคุมโรค กําหนดจัดระหวางวันท่ี ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  

ณ หองประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ 
2) รุนท่ี ๑๕ สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย กําหนดจัดระหวางวันท่ี ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๐  

ณ หองประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ 
3) รุนท่ี ๑๖ มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดจัดระหวางวันท่ี ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  

ณ จังหวัดขอนแกน 
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๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือสรางวิทยากรฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แมไก) เพ่ือใหมีวิทยากรท่ีมีคุณภาพ
จํานวนมากและสามารถดําเนินการฝกอบรมนักวิจัย (ลูกไก) ตามหลักสูตรท่ี วช. กําหนด 
 4๒.๒ เพ่ือเสริมสรางความรวมมือระหวาง วช. กับมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ เพ่ือขยายผล
การฝกอบรมนักวิจัยอยางมีคุณภาพเปนจํานวนมากตอไป 
 

 

๓. โครงสรางหลักสูตร 
ระยะเวลาการฝกอบรมจํานวน ๕ วัน เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ประกอบดวย  

3.1  วิชาหลัก จํานวน ๒๑ ชั่วโมง 

3.2  วิชาภาคปฏิบัติ จํานวน ๑๗ ชั่วโมง 

3.3  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒ ชั่วโมง 

 

๓.๑ วิชาหลัก จํานวน ๒๑ ช่ัวโมง ประกอบดวย 

หมวดวิชาท่ี ๑: ปรัชญา หลักการ กระบวนการวิจัย และจริยธรรมการวิจัย 

๑. บทนําเขาสูบทเรียน 

๒. ความหมายและลักษณะของการคิดเชิงวิจัย 

๒.๑ เพ่ือแกปญหา 

๒.๒ เพ่ือปองกัน 

๒.๓ เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม 

๓. การวิจัยท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอม 

๔. กระบวนการวิจัย 

๕. การวิจัยเพ่ือแกปญหา (Problem solving) 

๖. จริยธรรมการวิจัย 

๗. ประโยชนของการวิจัยกับผูท่ีเก่ียวของ คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูนําไปใชประโยชน 

หมวดวิชาท่ี ๒: การพัฒนาโจทยคําถามวิจัย และการกําหนดวัตถุประสงคท่ีมุงสูการใชประโยชน 

๑. การกําหนดโจทยคําถามการวิจัยท่ีสําคัญ จําเปน สอดคลองกับความตองการนํามาใชประโยชน   

๒. การเขียนวัตถุประสงคการวิจัยท่ีสอดคลองกับโจทยคําถามและชื่อเรื่องวิจัย 

หมวดวิชาท่ี ๓: การทบทวนวรรณกรรม และขอมูลท่ีเก่ียวของ การสรางกรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย 

๑. การคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กับโจทยการวิจัยท่ีกําหนด  

ใหครอบคลุมประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

๒. การใช IT เปนเครื่องมือในการพัฒนางานวิจัย 

๓. ฐานขอมูลและการเขาถึงแหลงคนควาท่ีสําคัญ 

๔. การกําหนดตัวแปรและวิธีการวัดตัวแปรการใหคํานิยามตัวแปร 

๕. การสรางกรอบแนวคิด การวิจัย 
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๖. การกําหนดสมมติฐานการวิจัย 

หมวดวิชาท่ี ๔: การกําหนดรูปแบบการวิจัย (Research Design) 

๑. การวิจัยเชิงปริมาณ 

๒. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

๓. การวิจัยและพัฒนา (R&D) 

๔. การกําหนดประชากรกลุมเปาหมายและตัวอยาง 

(กําหนดวิธีการเลือกหรือสุมตัวอยางใหเหมาะสมกับแบบการวิจัยแตละประเภท) 

๕. กรณีศึกษาของรูปแบบการวิจัยตางๆ  

หมวดวิชาท่ี ๕: การพัฒนาระเบียบวิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย การใชสถิติและคณิตศาสตรการวิจัย  

และการเก็บรวบรวมขอมูล 

๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 

๑.๑ การกําหนดเครื่องมือ และปรับคามาตรฐานเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

๑.๒ การสรางแบบบันทึกขอมูล 

๑.๓ เทคนิคการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ 

๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 

๒.๑ การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

๒.๒ การกําหนดรหัสและการทําคูมือลงรหัสของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

๒.๓ เทคนิคการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ  

๓. กรณีศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนขอเสนอการวิจัย 

หมวดวิชาท่ี ๖: การวิเคราะหขอมูล การแสดงและตีความขอมูลทางวิจัย และการสรุปผล และวิจารณผล 

๑. การจัดทําตารางหุนเพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูล 

๒. สถิติและคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของเหมาะสมกับการวิจัย 

๓. สถิติพรรณนาและการเขียนคําสั่งวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

๔. สถิติอางอิงและการเขียนคําสั่งวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

๕. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพรวมถึงการวิเคราะหเนื้อหา และการตีความ และสรุปผลวิจารณอภิปราย  

๖. การแสดงและตีความขอมูลทางวิจัย (Data Display and Interpretation) 

๗. กรณีตัวอยางของการวิเคราะหและตีความขอมูล 

หมวดวิชาท่ี ๗: การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย (“จากงานประจําสูงานวิจัย” - R to R) 

๑. ความหมาย หลักการ และประโยชนของ R to R 

๒. การกําหนดโจทยวิจัยจากภารกิจหลัก 

๓. ระเบียบวิธีวิจัยแบบ R to R  

๔. การปรับใชผลงานวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานประจําตามภารกิจ 

หมวดวิชาท่ี ๘: การเขียนรายงาน 
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๑. รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 

๑.๑ วิธีการเขียนบทนํา การทบทวนวรรณกรรม วิธีดําเนินการวิจัย การวิเคราะห 

และการนําเสนอผลการวิจัย 

๑.๒ วิธีการเขียนบทคัดยอ และบทสรุปสําหรับผูบริหาร 

๒. เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยใหนาสนใจและมีจุดเนนท่ีสอดคลองกับโจทยการวิจัย 

๓. เทคนิคการสรุป อภิปรายผล และเขียนขอเสนอแนะ  

(เชิงนโยบาย เชิงสรางองคความรู เชิงเศรษฐกิจ และเชิงสังคม/ชุมชน) 

๔. วิธีการจัดรูปเลมการวิจัยใหสมบูรณ 

๕. กรณีตัวอยางวิธีการเขียนรายงานตามลักษณะแหลงทุน 

 

  

หมวดวิชาท่ี ๙: การนําเสนอ ถายทอด เผยแพร และการนําไปใชประโยชน 

๑. การประเมินผลการวิจัยใหไดรับการยอมรับ 

๒. รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอ และเผยแพรผลงานวิจัย 

๓. แนวทางการถายทอด และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

หมวดวิชาท่ี ๑๐: เทคนิคการเปนวิทยากรการสรางแรงจูงใจ และการสรางสภาวะแวดลอม 

ท่ีเหมาะสมสําหรับนักวิจัย/ชุมชนวิจัย  

๑. การปรับสรางทัศนคติทางบวก 

๒. บุคลิก ทาทาง ท่ีเอ้ือตอการรวมเรียนรู 

๓. เทคนิคการกระตุน และสรางการมีสวนรวม 

๔. เทคนิคการ coaching ตามเนื้อหาในภาวะตาง ๆ (เชนภาวะงวงนอน ขยัน…) 

๕. การประเมินการรับรูและตอบสนองของผูเขารับการอบรม และแนวทางการแกไข 

๖. เทคนิคการถายทอดและการสื่อสาร 

๗. เทคนิคการใชเครือขายสื่อทางสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๓.๒ วิชาภาคปฏิบัติ จํานวน ๑๗ ช่ัวโมง ประกอบดวย 

๑. ฝกปฏิบัติการชุดท่ี ๑ เรื่อง กําหนดโจทย  หัวขอวิจัย คําถามวิจัย และวัตถุประสงคการวิจัย 

๒. ฝกปฏิบัติการชุดท่ี ๒ เรื่อง การออกแบบการวิจัย (จากแบบฝกปฏิบัติการชุดท่ี ๑) 

๓. ฝกปฏิบัติการชุดท่ี ๓ เรื่อง เขียนเคาโครงการเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) 

๔. การนําเสนอรายงานกลุม จากปฏิบัติการชุดท่ี ๑-๒ 

ประเด็นท่ี ๑ ขอเสนองานวิจัยประยุกต 

ประเด็นท่ี ๒ ขอเสนองานวิจัยพัฒนา 

๕. แสดงบทบาทการเปนวิทยากรดวยการนําเสนอแบบฝกปฏิบัติการชุดท่ี ๓  

๖. สรุปบทเรียนและแนวทางในการพัฒนานักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) 
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๓.๓ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒ ช่ัวโมง ประกอบดวย 

 Home room ทบทวนกอนเรียน ทุกวัน  

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

 
๔. วิธีการฝกอบรม 

๔.๑ บรรยาย 
๔.๒ การทํางานเปนกลุม 
๔.๓ นําเสนอ 
๔.๔ การถาม-ตอบ 
 

๕. วิทยากร 
 ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
 
 
 
 
๖. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

๖.๑ การพิจารณาคุณสมบัติ “แมไก” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑) วุฒิการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาโทข้ึนไป  
๒) มีประสบการณการทํางานในหนวยงานไมนอยกวา ๕ ป  
๓) มีประสบการณทํางานดานพัฒนาหรือวิจัยไมนอยกวา ๘ ป 
๔) ทําหนาท่ีเปนหัวหนาโครงการวิจัยมาไมนอยกวา ๒ โครงการ 
๕) คุณสมบัติเฉพาะดาน 

๕.๑) กรณีเปนอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษา ตองดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารย ข้ึนไป 

๕.๒) กรณีเปนบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ตองเปนขาราชการระดับชํานาญการ
พิเศษ หรือเทียบเทาข้ึนไป 

๕.๓) กรณีเปนบุคลากรภาคเอกชน ตองเปนพนักงานขององคกรระดับผูจัดการฝาย/
แผนก หรือเทียบเทา ข้ึนไป 

๖.๒ ผูท่ีจะมารับการฝกอบรมเปน “แมไก” จะตองมีคุณสมบัติตามขอ ๖.๑ และเปนบุคลากรท่ี
หนวยงานลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ วช. เปนผูเสนอชื่อมายัง วช. โดยเปนบุคลากร
ในหนวยงานท่ีลงนามบันทึกขอตกลงฯ ไมเกิน ๒๐ คน และจากหนวยงานภายนอก ไมนอยกวา ๒๐ คน 
ดังนั้นผูเขารับการอบรมจะตองมีความเปนสหสถาบัน และภาคสวนตางๆ ท้ังนี้ วช. จะเปนผูพิจารณา
คัดเลือกผูเขารับการอบรมจากรายชื่อท่ีถูกเสนอมา และผลการพิจารณาของ วช. เปนท่ีสิ้นสุด 

๖.๓ ผูท่ีผานการฝกอบรม จะตองสามารถทําหนาท่ีเปน “แมไก” ในการฝกอบรม “ลูกไก” ภายใต
การบริหารจัดการของหนวยงานท่ีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการความรวมมือกับ วช. ได
ดังนั้น ผูท่ีจะมารับการฝกอบรมควรจะตองยืนยันตกลงการทําหนาท่ีเปน “แมไก” ในการฝกอบรม “ลูกไก” 
โดยการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานดังกลาวกอนเขารับการอบรม 
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๗. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
 ประมาณ ๕๐-70 คน 
 
๘. ระยะเวลาการฝกอบรม 

8.1 รุนท่ี ๑๔ กรมควบคุมโรค กําหนดจัดระหวางวันท่ี ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
ณ หองประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ 

8.2 รุนท่ี ๑๕ สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย กําหนดจัดระหวางวันท่ี ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๐  
ณ หองประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ 

8.3 รุนท่ี ๑๖ มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดจัดระหวางวันท่ี ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  
ณ จังหวัดขอนแกน 

 
9. การสมัครเขารับการฝกอบรม 
 ผูท่ีสนใจเขารับการฝกอบรม ขอใหสมัครเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานท่ีลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการความรวมมือกับ วช. ซ่ึงเปดรับสมัครตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
เรื่อง รับสมัครผูเขารับการฝกอบรม โครงการฝกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for 
the trainers) (แมไก) ของแตละรุน โดยจะตองไดรับอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัดใหเขารับการฝกอบรม 
โดยไมมีคาลงทะเบียน 

หนวยงานลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการความรวมมือกับ วช. ขอใหสรรหา และรับ
สมัคร คัดเลือกบุคคลท่ีมีความพรอม และสามารถเปนวิทยากรสรางนักวิจัยตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับ วช. โดยตรวจคุณสมบัติของผูสมัคร ซ่ึงไดกรอกขอความสมบูรณในใบสมัครครบทุกหนา  
(๕ หนา) พรอมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ครบถวน 

 
๑๑. การประเมินผลการอบรม 

ในการจัดฝกอบรม ไดแบงการประเมินผลการอบรมเปน ๓ สวน คือ 
๑1.1 การประเมินวิทยากร (ผูทรงคุณวุฒิ) แบบ วช.ป.๑ ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับการ

อบรม หลังเสร็จสิ้นการบรรยายในแตละหมวด 

๑1.๒ การประเมินภาพรวมการฝกอบรม แบบ วช.ป.๒ ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับการ

อบรม หลังเสร็จสิ้นการบรรยายในแตละหมวด 

๑1.๓ การประเมินการเปนวิทยากร (แมไก) แบบ วช.ป.๓ ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับการ

อบรม ระหวางการฟงการนําเสนองานกลุม 

 
๑๒. การรับรองการฝกอบรม 

มอบวุฒิบัตรใหแกผูผานการฝกอบรม  โดยพิจารณาจากเกณฑ ดังนี้ 
 ๑2.๑ ระยะเวลาเขาฝกอบรมครบตามหลักสูตร โดยมีเง่ือนไขเขารับการฝกอบรมดังนี้ 

 ๑) ลงชื่อเขารับการฝกอบรม วันละ ๓ ครั้ง  
๒) ขาดการฝกอบรมภาคทฤษฏี ไมเกินรอยละ ๘๐  
๓) ขาดการฝกอบรมภาคปฏิบัติ ไมเกินรอยละ ๘๐ 
๔) เขาสายภาคทฤษฎีมากกวา ๓๐ นาที ทุกๆ ๒ ครั้ง คิดเปนขาดภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมง 
๕) เขาสายภาคทฤษฎีมากกวา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที คิดเปนขาดภาคทฤษฎี ๓ ชั่วโมง 
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๖) เขาสายภาคปฏิบัติมากกวา ๑๕ นาที ทุกๆ ๒ ครั้ง คิดเปนขาดภาคปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง 
 ๑2.๒ มีผลการเขารับการฝกอบรมท่ีผานเกณฑการประเมินตามท่ีกําหนด ซ่ึงรวมท้ังการการเขารับ
การฝกอบรมครบตามเกณฑในขอ ๑2.๑ 
 ๑2.๓ การสงงาน (การบาน) ตามท่ีกําหนด 
 
๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑๓.๑ ประเทศมีนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีความรูความเขาใจ และทักษะ เพ่ิมข้ึน 
๑๓.๒ ประเทศมีวิทยากร ท่ีสามารถฝกอบรมสรางนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ และสามารถทําวิจัยสูการ

นําไปใชประโยชนในภาครัฐ ทองถ่ิน จังหวัด เอกชน ประชาสังคม ในสวนภาคการผลิต อุตสาหกรรม 
พาณิชย การบริหาร บริการและการศึกษา เพ่ิมข้ึน 

๑๓.๓ วช. มีหนวยงานท่ีรวมมือ ในการสรางเครือขายวิทยากรฝกอบรมนักวิจัย เพ่ิมข้ึน 
 

๑๔. งบประมาณ 
 งบประมาณระหวางการฝกอบรมสนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
สวนงบประมาณในการเดินทางมาเขารับการฝกอบรม เบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก และอ่ืนๆ ใหผูเขารับการฝกอบรม
เบิกจายจากตนสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
 
๑๕. หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ 

กลุมทรัพยากรบุคคล (ทบ.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  
โทรศัพท ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ตอ ๘๓๕  โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๗  http://www.nrct.go.th/training.aspx 
E-mail address: nrct.training@gmail.com 
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