
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1. ชื่อโครงการ  : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณมีเป้าหมายสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม กลยุทธ์หนึ่งที่น าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย คือ การพัฒนานักวิจัย ให้มีความช านาญ สามารถผลิตงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยวิธีพัฒนา
นักวิจัยผ่านกระบวนการเสริมองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย พัฒนาโจทย์วิจัยในลักษณะ
บูรณาการ พร้อมทั้งเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ตรงตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่แหล่งทุนก าหนด 
นับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหลักเห็นควรจัด โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ขึ้นเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงตามยุทธศาสตร์และ
หลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย น ามาสู่โอกาสการได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย และเกิดผลงานนวัตกรรม
ทีมี่มูลค่าเพ่ิมสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมศักยภาพด้านการวิจัยแก่นักวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคต่างๆ ด้านการวิจัย 
 3.2 เพ่ือให้นักวิจัยสามารถจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยได ้ 
 3.3 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนประเภท 

 

4. วิทยากร 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ทีป่รึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการอบรมปฏิบัติการผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกิจกรรมภาคบรรยาย ฝึก ปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ด าเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารบริหาร
และส านักงานกลาง (ตึกโดม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

6. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 40 คน  โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 6.1 บุคลากรสายวิชาการ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการต่างๆ  
2. เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานฯ มาแล้วไม่เกิน 5 ปี  
3. หรือ กลับเข้าปฏิบัติงานหลังจากการศึกษาต่อไม่เกิน 5 ปี (2556-2560)  
4. หรือ เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาแล้วไม่เกิน 2 เรื่อง ในช่วง 5 ปี (2556 - 2560) 
5. เป็นผู้ที่สนใจจริง มุ่งมั่นเข้ารับการฝึกอบรม และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร  

 



 6.2 บุคลากรสายสนับสนุน 
1. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน หรือบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงาน 
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาด าเนินงานวิจัย 
3. เป็นผู้ที่สนใจจริง มุ่งม่ันเข้ารับการฝึกอบรม และสามารถเขา้รับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร  

***หมายเหตุ 
  นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้น การพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

7. การสมัครเข้าร่วมโครงการ  
 อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไชต์ Google Forms : 
https://goo.gl/forms/DsR0wnsAA6pEYfou2 ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่คุณชาญณรงค์ คงทน สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมายเลขโทรศัพท์ 
074-609600 ต่อ 7256 โทรสาร 074 -609655 มือถือ081-5407304 หรือ 086 -4815005 
www.pt.tsu.ac.th/rdi/th 
 

8. การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
8.2 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจาก 

1) จ านวนเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
เวลาอบรมทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตร 

2) ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังการอบรม 
8.3 มีข้อเสนอโครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างน้อย 10 โครงการ 

 

9. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรและรับรองการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม พิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
 เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจ านวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนเวลา
ทั้งหมดท่ีก าหนดในหลักสูตรฝึกอบรม  
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถสร้างนักวิจัยให้มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ด างานวิจัยอย่างมีระบบ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานวิจัย และปรับปรุงกระบวนการวิจัยที่หน่วยงาน
ต่างก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 นักวิจัยสามารถจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างผลงานวิจัยได้อย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง เป็นการเพ่ิมจ านวนนักวิจัยแก่มหาวิทยาลัย 
 10.3 เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://goo.gl/forms/DsR0wnsAA6pEYfou2


 
ก าหนดการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่  

ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารบริหารและส านักงานกลาง (ตึกโดม) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

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

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียน 
๐๘.5๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดและปฐมนิเทศ 
๐๙.๐๐ - 12.๐๐ น. หลักการทั่วไปในการท างานวิจัย 

     - ปรชัญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย  
     - การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้อง กับนโยบายการวิจัย 
     - การทบทวน และสังเคราะห์วรรณกรรม 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑6.๐๐ น. หลักการทั่วไปในการท างานวิจัย (ต่อ) 
     - การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และการออกแบบการวิจัย 
     - รูปแบบการวิจัย : การเลือกตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล 
     - การวัด การสร้างเครื่องมือวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพ 

๑๖.๐๐ – 17.0๐ น. ถาม - ตอบ และอภิปราย 

วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 
เวลา กิจกรรม 

๐๘.30 – 09.๐๐ น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย 
10.00 – 12.00 น. ปัญหาที่พบบ่อยในการเขียนข้อเสนอการวิจัย 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑6.๐๐ น. บูรณาการความรู้และน าเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม 

๑๖.๐๐ - ๑6.3๐ น. รับวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรม 
 

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม (ช่วงเช้า เวลา 10.30 น.) (ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น.)  
 


