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                 24   ตุลาคม   2561 
 
เรื่อง    ขอเรียนเชญิเขารวมโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 
เรียน   อธิการบด/ีคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน สาํนัก/ผูบริหารหนวยงาน  

ส่ิงที่สงมาดวย  โครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
           ดวยคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ขององคกรตางๆ เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสไดรับความรู ความคิดใหมๆ เปนคนทันสมัย มีความรู ทักษะ และ
ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน และสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ทําใหระบบและวิธีปฏิบัติงานมี
สมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดตอประสานงานดียิ่งขึ้น เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลือง และชวยแบงเบา
ภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานตาง ๆ ในการตอบคําถามหรือใหคําแนะนําแกผูใตบงัคับบัญชา   
           ในการน้ี คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของทาน เขารวมฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ รวม 7 หลักสูตร ดังน้ี 

1. การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน โดย รองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดวยแนวคิด LEAN โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรวลี ต้ังคุปตานนท  
3. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดย อาจารย ดร.ธนวิทย บุญสิทธิ ์
4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ โดย อาจารย ดร.ธนวิทย บุญสิทธิ ์
5. การวิเคราะหหลักทรัพย โดย ผูชวยศาสตราจารยบุษกร ถาวรประสิทธิ ์
6. กลยุทธการตลาดส่ือสังคมออนไลน โดย อาจารยเกษศิรินทร พิทักษธนินท 
7. หลักการบัญชีและการวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา 
ทานสามารถดูรายละเอียด และสํารองที่น่ังไดที่ web site : www.ecba.tsu.ac.th )  

 
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและแจงบุคลากรในสังกัดทราบดวยจักขอบพระคุณอยางสูง  
 

     ขอแสดงความนับถือ         

        วาสนา สวุรรณวิจิติร                                                          

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร)             
                       คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

                        ปฏิบตัิหนาที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทกัษิณ           
สํานักงานคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ   
โทรศัพท 074-317618, 074-317600  ตอ  1815  โทรสาร  074-317698  มือถือ  081-4799953 

 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ       

มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมือง                                                                     

จังหวัดสงขลา  90000     

 

ที ่ ศธ.64.16/ว1073 

http://www.ecba.tsu.ac.th/
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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
ตอเน่ือง โดยใชวิธีวิทยาการวิจัยในลักษณะตาง ๆ ที่มีความสอดคลองและเหมาะสมกับเรื่องที่ตองการปรับปรุงและพัฒนา 
ซ่ึงเรามักจะเรียกการวิจัยในลักษณะน้ีวา “การวิจัยสถาบัน” ในสวนของสถาบันอุดมศึกษาเองก็ไดใหความสําคัญกับการ
วิจัยสถาบัน ผลที่ไดจากการวิจัยสถาบันนอกจากจะนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันแลว ยังเปน
ผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไปใชในการขอรับการประเมินเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพของผูทําวิจัยไดอีกทางหน่ึง  
2. วัตถุประสงคของโครงการ 
           1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจการวิจัยสถาบัน กระบวนการเขียนขอเสนอโครงการ วิจัยสถาบัน และ

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดี

ขึ้นอยางตอเน่ืองได 

   2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดแนวทางในการวิเคราะห/สังเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่ตนเองปฏิบัติเปนประจํา 

สามารถพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัยสถาบันที่มีประสิทธิภาพ  

   3. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสถาบันไดอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  นําไปรับทุน

สนับสนุนจากหนวยงาน ผลิตผลงานวิจัย และนําผลงานไปขอตําแหนงที่สูงขึ้นได   

3. กลุมเปาหมาย :  
           บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความมุงม่ันเขารับการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสถาบัน และสามารถเขารับการฝกอบรมไดตลอดหลักสูตร            
4. วิทยากร  
          รองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน สังกัด ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
5. คาลงทะเบียน 
 คาลงทะเบียนอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 4,000 บาท ทั้งน้ี ผูเขาอบรมสามารถเบิกจายงบประมาณไดเต็ม
จํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
 เง่ือนไขพิเศษ สําหรับผูสมัครสังกัดหนวยงานเดียวกัน และโอนเงินพรอมกัน 5 คน ไดรับสวนลดคนละ 300 บาท 
เหลือ คาลงทะเบียนคนละ 3,700 บาท 
6. ส่ิงที่ผูเขาอบรมจะไดรับ  
 1. เกียรติบัตร (เขาอบรมไมต่ํากวา 10 ชม.) 
 2. บริการอาหารวางและเครื่องดื่ม 4 ม้ือ อาหารกลางวัน 2 ม้ือ 
 3. ทําเนียบรุน 
 4. กระเปาเอกสาร, เอกสารประกอบการอบรม และ หนังสือ “การวิจัยสถาบัน เครื่องมือพัฒนาสถาบันสูความ
เปนเลิศ”  
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7. การชําระคาลงทะเบียน  
การชําระคาลงทะเบียน ใหโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนกาญจนวณิชย  สงขลา   

ชื่อบัญช ี 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 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 

หนึ่ง 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนและพิธีเปด 

 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.) 

การบรรยาย   

- มโนทัศนการวิจัย   
- การกําหนดโจทยการวิจัยสถาบัน 
- ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย  
- วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
- นิยามศัพทเฉพาะ 
- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
- การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  
- กรอบแนวคิดในการวิจัย 
- ทฤษฎี สมมุติฐานการวิจัย 
- ขอบเขตของโครงการวิจัย 
- วิธีดําเนินการวิจัย 

สอง 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

 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.) 

การบรรยาย  
- ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

     -    การเขียนรายงานการวิจัย 
      
ฝกปฏิบัติ  
     -     การวิเคราะห/สังเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่ปฏิบัติ  
     -     เขียนขอเสนอโครงการวิจัยสถาบัน    
 
ตอบประเด็นปญหา ขอซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

ปดการอบรม  และมอบเกียรติบัตร 

 
 
 

mailto:nuk_nuk21@hotmail.com
http://www.ecba.tsu.ac.th/
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รายละเอียดโรงแรมท่ีพัก 
 
1.โรงแรมไดมอนด อ.หาดใหญ จ.สงขลา  โทรศัพท  074-230130   
   เตียงคู / เตียงเด่ียว  ราคา 1,100 บาท  
2.โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม โทรศัพท  053-905000 
   เตียงเด่ียว   ราคา  1,400 บาท ตอหอง 
   เตียงคู       ราคา  1,600 บาท ตอหอง 
3.โรงแรมเอเซียแอรพอรต  กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท  02-9926999 
   เตียงเด่ียว   ราคา  1,300  บาท ตอหอง 
   เตียงคู       ราคา  1,500  บาท ตอหอง  
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โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน  

วันท่ี 24-25 มกราคม 2562  

ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม 

ช่ือผูจอง............................................................................................................................................ 

หนวยงาน........................................................................................................................................... 

ที่อยู....................................................................................................................................................... 

โทรศัพท................................................................โทรสาร.(FAX)..................................................... 

โทรศัพทมือถือ.......................................................E-mail……………………………………………………..... 

ขอสํารองหองพักท่ีโรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม 

วันท่ีเขาพัก......................................................วันท่ีออก................................................... 

หองพกัแบบ  Superior  (เด่ียว)    1,400 บาทสทุธิ/หอง/คืน  
จํานวนหอง.............หอง  กรณีพักคู  พักคูกับ...................................................................... 
หองพกัแบบ  Superior  (คู)    1,600 บาทสทุธิ/หอง/คืน 
จํานวนหอง.............หอง  กรณีพักคู  พักคูกับ...................................................................... 

หมายเหตุ: 
1. โปรดชําระเงินมัดจําคาหองพักลวงหนา จํานวน 1 คืน (คืนแรก) โดยทางโรงแรมจะสํารองหองพักสําหรับผูท่ี

จายคามัดจําเทาน้ัน สามารถชาํระเงินผานบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาชางคลาน         

เลขท่ีบัญชี 533-0-00573-6  

ชื่อบัญชี บริษัท ดวงตะวัน โฮเท็ล จํากัด 

2. ใหสงใบจองหองพักและสาํเนาการโอนเงินไปยังทางโรงแรมโดยตรง ภายในวันท่ี 27 ตุลาคม 2561 ทาง

โทรสารหมายเลข 053-275429  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงความจํานงสํารองท่ีพัก 

สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี คุณชมพิศ  วงศฟู ผูจัดการฝายขาย 

โทรศัพท 08-57083360 หรือ  0-5390-5000 ตอ  3205  E-mail : chompitwo@dtw.co.th 


