
โครงการ พฒันาศักยภาพนักวิจัย 
“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” 

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

เวลา 08.30-08.45 น. ลงทะเบียน 

เวลา 08.45-09.00 น. พิธีเปิด 

เวลา 09.00-10.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้รับทุน  
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

เวลา 10.10-12.10 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง แบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์: ฐานคิดและรูปแบบที่
สําคัญๆ  

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวลา 12.10-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00-15.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง แบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์: ฐานคิดและรูปแบบที่
สําคัญๆ (ต่อ) 

เวลา 15.00-15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 15.20-17.00 น. การเสวนา “ประสบการณ์ การเขียนข้อเสนอโครงการและการทํางานวิจัย” 
  โดย  1. ผศ.ดร.พิมผกา  ฮารดิ์ง  

2. ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ  
3. ผศ.ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต  
4. รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสด์ิ  
5. นักวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

นําการเสวนาโดย รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
  



โครงการ พฒันาศักยภาพนักวิจัย
 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณม์ีเป้าหมายที่จะก้าวไปเป็น มหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีนโยบายให้คณาจารย์
ทุกคนต้องมีภาระงานด้านการวิจัย ดังน้ันเพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งอาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่
เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ที่ยังไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ที่สนใจเพ่ิมพูนความรู้ด้าน
งานวิจัย มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานวิจัยได้
ต่อเน่ือง รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นําไปสู่การสร้างทีมวิจัยในอนาคต 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย จึงเห็นสมควรจัดให้มี โครงการ “พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย” ขึ้น ในโครงการน้ีจัดให้มีกิจกรรม 3 ครั้ง ได้แก่ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” “การ
เพิ่มประสิทธิภาพโครงการวิจัย” และ “การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์” 
 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  มีรูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วย  (1)  การบรรยายเรื่อง “แนว
ทางการเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้รับทุน” และ “การออกแบบงานวิจัยจากฐานคิดต่างๆ” โดยอาจารย์
นักวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ที่มีประสบการณ์สูง และ (2) การเสวนาเร่ือง “ประสบการณ์จากการเขียน
ข้อเสนอโครงการและการทํางานวิจัย” โดยอาจารย์นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ “การเพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงการวิจัย” เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ การให้คําแนะนําข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัย ซึ่งอาจเป็นโครงการ
เด่ียว หรือโครงการบูรณาการ แต่ทุกโครงการที่นําเสนอต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พรบ. กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี และกรอบวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 
ดังน้ันนักวิจัยต้องมีข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม “การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการวิจัย”  ส่วน 
“การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์” เป็นการบรรยายพิเศษโดยนักวิจัยชาวต่างชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งเป็น
นักวิจัยส่งบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ พิจารณาผลงานก่อนตีพิมพ์ และทําหน้าที่บรรณาธิการของวารสาร
ระดับนานาชาติ การจัดกิจกรรมหัวข้อน้ี จะเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีต้นฉบับ
งานวิจัย เพ่ือขอคําแนะนําเป็นรายกลุ่มหรือระดับบุคคล   
 สถาบันวิจัยและนวัตกรรมคาดหวังว่าการจัดทํากิจกรรมทั้ง 3 รูปแบบข้างต้น นอกจากช่วยเพ่ิมพูน 
ทักษะด้านการทํางานวิจัยของคณาจารย์แล้ว ประสบการณ์จากการทํางานวิจัยของคณาจารย์ ยังนํามาใช้ใน
ด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป   

วัตถุประสงค์ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น
2. นักวิจัยได้เรียนรู้ประสบการณ์เก่ียวกับการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน

และกันนําไปสู่การสร้างทีมวิจัยได้ในอนาคต
3. นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการเตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่  

 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ิมจํานวนอาจารย์ทําวิจัย ได้ไม่น้อยกว่า 60 คน 
2. เพ่ิมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยต่ออาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
3. เพ่ิมผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นร้อยละ 80 ของจํานวนอาจารย์

การกําหนดกลุ่มเปา้หมาย 
 อาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาก่อน และอาจารย์ที่ยังไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ

ประมาณ 100 คน ยกเว้นอาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม  “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” 
กรอบเวลา วันจันทร์ ที ่29 เมษายน 2562 

1. การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้รับทุน” 
  โดย 

 
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักวิจัยเข้าใจหลักการในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
 เน้ือหาครอบคลุม  การกําหนดโจทย์การวิจัย

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม 
ระเบียบวิธีวิจัย  

2. การบรรยาย เรื่อง “แบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์: ฐานคิดและรูปแบบที่สําคัญๆ” 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักวิจัยเลือกใช้เครื่องมือ/เทคนิค ที่เหมาะสมตอบโจทย์การทําวิจัย
 เน้ือหาครอบคลุม  การมองโจทย์วิจัย การสังเคราะห์แนวคิด

การแสวงหาเคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือตอบโจทย์วิจัย พร้อมตัวอย่างประกอบ 
3. การเสวนา เรื่อง “ประสบการณ์ การเขียนข้อเสนอโครงการและการทาํงานวิจัย” 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักวิจัยถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานวิจัย การหาแหล่งทุนภายนอก
และการสร้างทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

 

  



กิจกรรม “การเพิ่มประสิทธภิาพโครงการวิจัย” 
กรอบเวลา วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 

1. ลักษณะกิจกรรม o ผู้เข้าร่วมโครงการนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 20 นาทต่ีอโครงการ
  o โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คําแนะนํา 20 นาทีต่อโครงการ โดยแบ่งกลุ่ม

ตามสาขาวิชา / การบูรณาการโครงการ และผู้เข้าร่วมทุกคนต้องเข้าร่วมรับฟังการนําเสนอของทุกโครงการใน
กลุ่ม เพ่ือให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกัน 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมทักษะการนําเสนอโครงการวิจัย และเพ่ิมประสิทธิภาพผลงานวิจัย
 ข้อกําหนด  ผ่านกิจกรรม  “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” หรือผ่านการอบรม

นักวิจัย “ลูกไก่” ของ วช. มาแล้ว 
 ผู้สมัครต้องนําส่งข้อเสนอโครงการวิจัยคนละ 1 โครงการ ภายใน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
 รับจํานวนจํากัด ไม่เกิน 60 โครงการ  

กิจกรรม  “การเผยแพรผ่ลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ”์ 
กรอบเวลา ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 

1. การบรรยาย เรื่อง Publish or perish
   โดย Prof. Yusuf Chisti

Massey University, New Zealand 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักวิจัยเข้าใจหลักการและเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์
 เน้ือหาครอบคลุม  การเขียน การเรียบเรียงข้อความ เพ่ือรายงานผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

2. กิจกรรมให้คําแนะนํา o ผู้เข้าร่วมโครงการต้องนําต้นฉบับผลงานวิจัย เพ่ือขอคําแนะนํา / 
ปรึกษา เป็นรายกลุ่มหรือบุคคล 

 ข้อกําหนด  สงวนสิทธ์ิให้อาจารย์รุ่นใหมท่ี่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และ
อาจารย์ที่ยังไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ ก่อนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

 
 


