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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
1. ชื่อโครงการ  : การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพ่ือขอรับทุนวิจัย 
 
2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การประกันคุณภาพ 
  

2.1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือการรับใช้ ชี้น า

การพัฒนาให้กับสังคมและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต เป้าประสงค์ที่ 1 ผลงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพระดับสากล สามารถสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที ่
TSU 07. จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม/ใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา กลยุทธ์ที่ 4 สร้างนักวิจัยเชี่ยวชาญ เติมขีดความสามารถทางการ
วิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีศูนย์
ความเป็นเลิศเฉพาะทางที่สมบูรณ์แบบ ตัวชี้วัด TSU 11 จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางที่สมบูรณ์แบบ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต พัฒนาก าลังคน วิจัย และบริการ
วิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ตอนล่าง และเชื่อมโยง 

 

2.2 ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางไปสู่ความเป็นเลิศ เป้าประสงค์ 

มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางและเกิดความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่าน
กระบวนที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มเพ่ือพัฒนาไปสู่นักวิจัยมืออาชีพ  
 

3. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยทักษิณมีเป้าหมายพัฒนานักวิจัยสู่นักวิจัยเชี่ยวชาญที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย

สามารถผลิตงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม กลยุทธ์หนึ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย คือการ
สร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย พัฒนาโจทย์วิจัยในลักษณะบูรณาการ และ
พัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ตรงตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่แหล่งทุนก าหนด น ามาสู่
การได้รับจัดสรรทุนวิจัยที่มีประสิทธิผล สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหลักเห็นควรจัด 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 :
การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัย เพ่ือมุ่งเน้นให้นักวิจัย คณาจารย์ 
บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอแบบบูรณาการ ให้ตรงตามยุทธศาสตร์และ
หลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยแต่ละประเภท รวมทั้งได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างานวิจัย ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์ เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในโอกาสต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือให้นักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการ สามารถเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการไดต้รงตามยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย 
 4.2 เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการระหว่าง
นักวิจัยกับแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย  
 4.3 เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย รองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยในโอกาสต่อไป 
 

5. วิทยากร 
 วิทยากรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) 
(แม่ไก่) ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

6. วิธีด าเนินโครงการ 
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการ มีกิจกรรมภาคบรรยาย ฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรมร่วมกัน และ

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 
ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน 19 ชั่วโมง ดังนี้ 
1. ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย 1 ชั่วโมง 
2. การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ  

    ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 

2 ชั่วโมง 

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม 3 ชั่วโมง 
4. การออกแบบการวิจัย 8 ชั่วโมง 
     - รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  4 ชั่วโมง 
     - รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 4 ชั่วโมง 
5. การวัด การสร้างเครื่องมือ    3 ชั่วโมง 
6. หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย  2 ชั่วโมง 

 

6.๒ ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้ 
1. ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือก าหนดปัญหาวิจัยใน 
    แต่ละพ้ืนที่ และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัย ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์   

2 ชั่วโมง 

2. ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม 2 ชั่วโมง 
3. ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย  8 ชั่วโมง 
4. ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม 3 ชั่วโมง 
5. น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม 3 ชั่วโมง 
6. บูรณาการความรู้และน าเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม 1 ชั่วโมง 

 

 6.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนๆ จ านวน 2 ชั่วโมง 
  ปฐมนิเทศ Homeroom แนะน าสมาชิก เลือกกรรมการรุ่น ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตร และ   
พิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรม 
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7. ระยะเวลา และสถานทีด่ าเนินกิจกรรม 
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8. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เป็นอาจารย์  นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน               
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

8.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ ์
8.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการต่าง ๆ  
8.3 เป็นบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานฯ ไม่เกิน 5 ปี หรือกลับเข้าปฏิบัติงานหลังจาก 
      การศึกษาต่อไม่เกิน 5 ปี หรือมีงานวิจัยไม่เกิน 2 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2555 - 2559)  
8.4 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตได ้
8.5 เป็นผู้ที่สนใจจริง มุ่งม่ันเข้ารับการฝึกอบรม และสามารถเขา้รับการฝึกอบรมได้ตลอด 
      หลักสูตร (5 วัน) ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรม  
      (เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณฟรีค่าลงทะเบียน) 
8.6 ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้น การพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

9. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
9.1 อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 40 คน 
9.2 ผู้สนใจ และบุคคลทั่วไป จ านวน 10 คน  
 

10. อัตราค่าลงทะเบียน (ส าหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) 
 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการรวมค่าเอกสารการฝึกอบรม 

การให้ค าปรึกษา ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ไม่รวม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และไม่มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม) ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง จากงบประมาณของ
หน่วยงานต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 

11. การสมัครเข้าร่วมโครงการ  
 ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด เข้าบัญชีธนาคาร          
ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) เลขที่
บัญชี 404-279422-9 เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (Slipธนาคาร) มาทาง
โทรสาร (FAX) ที่ 074-609655 หรือทาง E-mail : research.tsu@gmail.com โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,500 บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียนส าหรับบุคลากรภายใน ม.ทักษิณ) การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์
เมื่อท่านได้ช าระค่าลงทะเบียนแล้ว โปรดส่งใบสมัครพร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียนทันที เพื่อยืนยันการเข้า
รับการฝึกอบรม ส าหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้น ามายืนยันต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันอบรม ทั้งนี้
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่คุณชาญณรงค์ คงทน สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ หมายเลขโทรศัพท์ 074 -609600 ต่อ 7256 โทรสาร 074-609655 มือถือ      
081-5407304 หรือ 086-4815005 www.pt.tsu.ac.th/rdi/th * หมดเขตรับสมัครภายในวันที่         
2 มกราคม 2560 * 
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12. การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 
12.1 ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
12.2 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจาก 

1) จ านวนเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนเวลาอบรมทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
เวลาในภาคทฤษฎี และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนเวลาในภาคปฏิบัติ 

2) ข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 
3) ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังการอบรม 

 

13. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม เพ่ือการพัฒนายกระดับศักยภาพนักวิจัย 
 13.1 ติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยการส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 

13.2 จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรมหรือ
สร้างเครือข่ายในการท าวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยอย่างไร 
 

14. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรและรับรองการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม พิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
 14.1 เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจ านวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนเวลาทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนเวลาในภาคทฤษฎี
และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนเวลาในภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรมวันละ 2 ครั้ง 
2) ขาดการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ไม่เกิน 2 ครั้ง 
3) ขาดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 1 ครั้ง 
4) เข้าสายภาคทฤษฎีมากกว่า 30 นาที ทุกๆ 2 ครั้ง คิดเป็นขาดทฤษฎี 1 ครั้ง 
5) เข้าสายภาคทฤษฎีมากกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที คิดเป็นขาดทฤษฎี 1 ครั้ง 
6) เข้าสายภาคปฏิบัติมากกว่า 15 นาที ทุกๆ 2 ครั้ง คิดเป็นขาดภาคปฏิบัติ 1 ครั้ง 

 14.2 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม ตามท่ีก าหนด 
 

15. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถพัฒนา
ศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ของนักวิจัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 
ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยได ้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 

จ านวนผู้ เข้ ารับการฝึกอบรม     
ไม่น้อยว่า 30 คน (เป้าหมายของ
โครงการ 50 คน) 

2. มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการสนับสนุน
ทุ น วิ จั ย จ ากแห ล่ งทุ น ต่ า งๆภ ายน อก
มหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้น 

เกิดการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านต่างๆ ผ่านงานวิจัย
จากนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมข้ึน 

จ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ เพ่ิมขึ้น 
(คน) 
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16. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
1 . นั กวิจั ยสามารถ เขียนข้ อ เสนอเชิ ง
หลักการ (Concept Paper) และพัฒนา
ตนเองผ่านกระบวนอบรมจนสามารถเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ที่มีความ
ชัดเจน ตรงตามความต้องการของแหล่งทุน
ฯ น ามาสู่การได้รับสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ิมข้ึน 

ผู้ เข้ า รั บ ก าร ฝึ ก อ บ รม  มี 
ความรู้ ทักษะ เทคนิควิธีการ
ข้อ เสนอโครงการวิจัย เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนทุน เพ่ิม
มากขึ้น 

1. ร้อยละองค์ความรู้ที่ได้รับของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละความพึงพอใจของเข้า
รับ ก ารฝึ กอบ รม ไม่ น้ อ ยกว่ า    
ร้อยละ 80 

2. นักวิจัยมีช่องทางส าหรับการเสนอขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอกเพ่ิมข้ึน 

1. เกิดแรงบันดาลใจในการ
ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยเพ่ือ
ก้าวเข้าสู่นักวิจัยเชี่ยวชาญ 

1 . งบ ป ระม าณ ที่ ได้ รั บ ก า ร
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไม่ต่ ากว่า    10 ล้าน
บาท 
2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัยอย่างน้อย 1 เครือข่าย 

 

17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 17.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถสร้างนักวิจัยให้มีความรู้และประสบการณ์
ในการด างานวิจัยอย่างมีระบบ 
 17.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงานวิจัย และปรับปรุงกระบวนการวิจัยที่หน่วยงานต่างก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 17.3 นักวิจัยสามารถสร้างผลงานวิจัยได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นการเพิ่มจ านวนนักวิจัยที่
มีคุณภาพให้แก่ประเทศ พร้อมทั้งตอบสนองภาคการผลิต และภาคบริการ 
 17.4 มีนักวิจัยที่มีวิสัยทัศน์ ทัศนคติกว้างไกล และเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพ่ิมข้ึน 
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ก าหนดการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัย 
ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. 

ณ  ห้องประชุมการะเกด A โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลชสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 

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

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 

เวลา กิจกรรม จ านวนชั่วโมง 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดและปฐมนิเทศ 30 นาที 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย  ๑ 
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้อง กับนโยบายการวิจัย 

      - นโยบายการวิจัยของประเทศ  
๑ 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้อง กับนโยบายการวิจัย  
      - การก าหนดโจทย์วิจัย  

๑ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. การทบทวนวรรณกรรม  ๑ 
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. การสังเคราะห์วรรณกรรม ๑ 
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  ๑ 
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิก    ในกลุ่มเพื่อก าหนด

ปัญหาวิจัยในแต่ละพ้ืนที่  
๑ 

๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. Homeroom และแนะนาสมาชิก  30 นาที 

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 
เวลา กิจกรรม จ านวนชั่วโมง 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. สรุปการก าหนดโจทย์วิจัยค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ ๑ 
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. การออกแบบการวิจัย : รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  ๒ 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ : การสุ่มตัวอย่าง  ๑ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ : การวิเคราะห์ข้อมูล  ๑ 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติเขียนกรอบแนวคิด การทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรม  ๒ 
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การออกแบบการวิจัย: รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  ๑ 
๑๗.๐๐ - ๑๗.๑๕ น. Homeroom  30 นาที 

 

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม (ช่วงเช้า เวลา 10.30 น.) (ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น.)  
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ก าหนดการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัย 
ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. 

ณ  ห้องประชุมการะเกด A โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลชสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 

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

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 

เวลา หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. การออกแบบการวิจัย : หลักในการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  ๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ : การเลือกตัวอย่าง  
และการวิเคราะห์ข้อมูล  

๒ 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย ๑  
     - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

๑ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย ๑ (ต่อ)  
     - การเก็บรวบรวมข้อมูล  
     - การวิเคราะห์ข้อมูล  

๑ 

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย ๒  
     - การน าเสนอการวิจัยกลุ่ม  

๒ 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การวัดและการสร้างเครื่องมือวิจัย  ๑ 
๑๗.๐๐ - ๑๗.๑๕ น. Homeroom  30 นาที 

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 

เวลา หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย   ๒ 
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย  ๑ 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ปัญหาที่พบบ่อยในการเขียนข้อเสนอการวิจัย  ๑ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย ๓  

     - การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
๒ 

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย ๔  
น าเสนอกระบวนการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ  

๒ 

๑๗.๐๐ - ๑๗.๑๕ น. Homeroom 30 นาที 
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ก าหนดการ 



 

รายละเอียดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการเขียนขอ้เสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจยั” 9 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัย 
ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. 

ณ  ห้องประชุมการะเกด A โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลชสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 

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

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560 

เวลา หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม  ๒ 
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม (ต่อ) ๑ 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  การฝึกปฏิบัติการน าเสนอการวิจัยกลุ่ม  ๑ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. การฝึกปฏิบัติการน าเสนอการวิจัยกลุ่ม (ต่อ)  ๓๐ นาท ี
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. บูรณาการความรู้และน าเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม  ๑ 

๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรม  ๓๐ นาท ี
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