ที่ ศธ.64.16/ว1073

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000

24 ตุลาคม 2561
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน อธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก/ผูบริหารหนวยงาน
สิ่งที่สงมาดวย โครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดวยคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ขององคกรตางๆ เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสไดรับความรู ความคิดใหมๆ เปนคนทันสมัย มีความรู ทักษะ และ
ทั ศนคติ ที่ ดีตอการปฏิบั ติงาน และสามารถนํ าไปประยุกตใช ในการปฏิบั ติงาน ทํ าให ระบบและวิ ธีปฏิ บัติงานมี
สมรรถภาพดี ยิ่ งขึ้ น มี การติ ดต อประสานงานดี ยิ่ งขึ้ น เกิ ดการประหยั ด ลดความสิ้ นเปลื อง และช วยแบ งเบา
ภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานตาง ๆ ในการตอบคําถามหรือใหคําแนะนําแกผูใตบงั คับบัญชา
ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของทาน เขารวมฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ รวม 7 หลักสูตร ดังนี้
1. การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน โดย รองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดวยแนวคิด LEAN โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท
3. การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดย อาจารย ดร.ธนวิทย บุญสิทธิ์
4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ โดย อาจารย ดร.ธนวิทย บุญสิทธิ์
5. การวิเคราะหหลักทรัพย โดย ผูชวยศาสตราจารยบุษกร ถาวรประสิทธิ์
6. กลยุทธการตลาดสื่อสังคมออนไลน โดย อาจารยเกษศิรินทร พิทักษธนินท
7. หลักการบัญชีและการวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ โดย ผูช วยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา
ทานสามารถดูรายละเอียด และสํารองที่นั่งไดที่ web site : www.ecba.tsu.ac.th )
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและแจงบุคลากรในสังกัดทราบดวยจักขอบพระคุณอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ
วาสนา สุวรรณวิจิติร
(ผูช วยศาสตราจารย ดร.วาสนา สุวรรณวิจติ ร)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
ปฏิบตั ิหนาที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
สํานักงานคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
โทรศัพท 074-317618, 074-317600 ตอ 1815 โทรสาร 074-317698 มือถือ 081-4799953
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1. การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน
รุนที่ 1 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด อ.หาดใหญ จ.สงขลา
รุนที่ 2 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม
รุนที่ 3 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมเอเซียแอรพอรต กรุงเทพมหานคร

1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันหนวยงานและองคกรตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ไดใหความสําคัญกับการวิจัยเปนอยางมาก
โดยเฉพาะการวิจัยประยุกตที่เนนการนําผลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานและองคกรโดยตรงและทําอยาง
ตอเนื่อง โดยใชวิธีวิทยาการวิจัยในลักษณะตาง ๆ ที่มีความสอดคลองและเหมาะสมกับเรื่องที่ตองการปรับปรุงและพัฒ นา
ซึ่งเรามักจะเรียกการวิจัยในลักษณะนี้วา “การวิจัยสถาบัน” ในสวนของสถาบันอุดมศึกษาเองก็ไดใหความสําคัญกั บการ
วิจัยสถาบัน ผลที่ไดจากการวิจัยสถาบั นนอกจากจะนํ าไปใชประโยชนใ นการปรับปรุงและพัฒนาสถาบั นแล ว ยังเปน
ผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไปใชในการขอรับการประเมินเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพของผูทําวิจัยไดอีกทางหนึ่ง
2. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจการวิจัยสถาบัน กระบวนการเขียนขอเสนอโครงการ วิจัยสถาบัน และ
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดี
ขึ้นอยางตอเนื่องได
2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดแนวทางในการวิเคราะห/สังเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่ตนเองปฏิบัติเปนประจํา
สามารถพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัยสถาบันที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสถาบันไดอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม นําไปรับทุน
สนับสนุนจากหนวยงาน ผลิตผลงานวิจัย และนําผลงานไปขอตําแหนงที่สูงขึ้นได
3. กลุมเปาหมาย :
บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิช าการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความมุงมั่นเข ารับ การฝ กอบรมเพื่ อ
พัฒนาสมรรถนะดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสถาบัน และสามารถเขารับการฝกอบรมไดตลอดหลักสูตร
4. วิทยากร
รองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน สังกัด ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. คาลงทะเบียน
คาลงทะเบียนอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 4,000 บาท ทั้งนี้ ผูเขาอบรมสามารถเบิกจายงบประมาณไดเต็ม
จํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
เงื่อนไขพิเศษ สําหรับผูสมัครสังกัดหนวยงานเดียวกัน และโอนเงินพรอมกัน 5 คน ไดรับสวนลดคนละ 300 บาท
เหลือ คาลงทะเบียนคนละ 3,700 บาท
6. สิ่งที่ผูเขาอบรมจะไดรับ
1. เกียรติบัตร (เขาอบรมไมต่ํากวา 10 ชม.)
2. บริการอาหารวางและเครื่องดื่ม 4 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ
3. ทําเนียบรุน
4. กระเปาเอกสาร, เอกสารประกอบการอบรม และ หนังสือ “การวิจัยสถาบัน เครื่องมือพัฒนาสถาบันสูค วาม
เปนเลิศ”
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7. การชําระคาลงทะเบียน
การชําระคาลงทะเบียน ใหโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนกาญจนวณิชย สงขลา
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา (คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ) เลขที่บัญชี 366-1-30015-5
โดยทานสามารถโอนผานตู ATM ได และเขียนชื่อผูโอนสง Fax มาที่ 074-317698 หรือ สแกนสง mail ที่
nuk_nuk21@hotmail.com และเก็บหลักฐานไปแสดงในวันอบรมดวย
8. การสมัคร ชองทางการสมัคร
1. กรอกใบสมัครและสง fax ที่ 074--317698
2. สมัครทางระบบ โดยผาน www.ecba.tsu.ac.th  เลือกเมนูบริการวิชาการ  กรอกขอมูลโครงการที่สมัคร
3. กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และสง E-mail : nuk_nuk21@hotmail.com
สอบถามรายละเอียด คุณธรรญชนก id line : nuknuk21 , 081-4799953 หรือ 074-317600 ตอ 1815
กําหนดการโครงการ
วันที่
หนึ่ง

เวลา
08.00 - 09.00 น.
09.00 – 17.00 น.
(พัก รับประทานอาหารวาง
และเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน เวลา
10.30 - 10.45 น.
12.00 – 13.00 น.
15.00 – 15.15 น.)

สอง

08.00 - 08.30 น.
08.30 – 17.00 น.
(พัก รับประทานอาหารวาง
และเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน เวลา
10.30 - 10.45 น.
12.00 – 13.00 น.
15.00 – 15.15 น.)

กิจกรรม
ลงทะเบียนและพิธีเปด
การบรรยาย
- มโนทัศนการวิจัย
- การกําหนดโจทยการวิจัยสถาบัน
- ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
- วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
- นิยามศัพทเฉพาะ
- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
- กรอบแนวคิดในการวิจัย
- ทฤษฎี สมมุติฐานการวิจัย
- ขอบเขตของโครงการวิจัย
- วิธีดําเนินการวิจัย
ลงทะเบียน
การบรรยาย
- ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
- การเขียนรายงานการวิจัย
ฝกปฏิบัติ
- การวิเคราะห/สังเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่ปฏิบัติ
- เขียนขอเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
ตอบประเด็นปญหา ขอซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปดการอบรม และมอบเกียรติบัตร
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รายละเอียดโรงแรมที่พัก
1.โรงแรมไดมอนด อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทรศัพท 074-230130
เตียงคู / เตียงเดี่ยว ราคา 1,100 บาท
2.โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม โทรศัพท 053-905000
เตียงเดี่ยว ราคา 1,400 บาท ตอหอง
เตียงคู ราคา 1,600 บาท ตอหอง
3.โรงแรมเอเซียแอรพอรต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-9926999
เตียงเดี่ยว ราคา 1,300 บาท ตอหอง
เตียงคู ราคา 1,500 บาท ตอหอง
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แบบแสดงความจํานงสํารองที่พัก

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน
วันที่ 24-25 มกราคม 2562
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม
ชื่อผูจอง............................................................................................................................................
หนวยงาน...........................................................................................................................................
ที่อยู.......................................................................................................................................................
โทรศัพท................................................................โทรสาร.(FAX).....................................................
โทรศัพทมือถือ.......................................................E-mail…………………………………………………….....
ขอสํารองหองพักที่โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม
วันที่เขาพัก......................................................วันที่ออก...................................................
หองพักแบบ Superior
จํานวนหอง.............หอง
หองพักแบบ Superior
จํานวนหอง.............หอง

(เดี่ยว)
1,400 บาทสุทธิ/หอง/คืน
กรณีพักคู พักคูกับ......................................................................
(คู)
1,600 บาทสุทธิ/หอง/คืน
กรณีพักคู พักคูกับ......................................................................

หมายเหตุ:
1. โปรดชําระเงินมัดจําคาหองพักลวงหนา จํานวน 1 คืน (คืนแรก) โดยทางโรงแรมจะสํารองหองพักสําหรับผูที่
จายคามัดจําเทานั้น สามารถชําระเงินผานบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาชางคลาน
เลขที่บัญชี 533-0-00573-6
ชื่อบัญชี บริษัท ดวงตะวัน โฮเท็ล จํากัด
2. ใหสงใบจองหองพักและสําเนาการโอนเงินไปยังทางโรงแรมโดยตรง ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ทาง
โทรสารหมายเลข 053-275429
สอบถามเพิ่มเติมไดที่ คุณชมพิศ วงศฟู ผูจัดการฝายขาย
โทรศัพท 08-57083360 หรือ 0-5390-5000 ตอ 3205 E-mail : chompitwo@dtw.co.th
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