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หลักสูตรอบรม 2 วัน 
(อบรมฟร!ี ไม่มีค่าลงทะเบียน) 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  
หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนในประเทศไทย 
และการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ระดับชาติ (TCI) เพื่อใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2562  

ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นทีข่ามเรียง) 

----------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

โครงการวิจัยเป็นแผนการวิจัยที่นักวิจัยจัดท าขึ้นเพือ่ท าวิจัยเองหรือขออนุมัติท าวิจัย ซึ่ง 
ประกอบด้วยหัวข้อตามรูปแบบที่หน่วยงานก าหนด โครงการวิจัยมีความส าคัญที่ช่วยให้นักวิจัยท าวิจัยได้                  
อย่างชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสมในการใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินความก้าวหน้าหน้าของ
การท าวิจัย ส่วนประกอบของโครงการวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อนักวิจัย ความเป็นมาและความส าคัญ
ของปัญหา ค าถามวิจัย/ประเด็น ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐาน               
การวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบวิธีวิจัย แผนการด าเนินงานวิจัย ทรัพยากรที่ใช้และงบประมาณที่ใช้จ่ายตลอดโครงการ ซึ่งการเขียน
โครงการวิจัยต้องเขียนให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่หน่วยงานก าหนดโดยยึดหลักการเขียนโครงการวิจัยในด้านหลัก
ความถูกต้อง ความชัดเจน ความสัมพันธ์ สอดคล้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความต่อเนื่อง ความสม่ าเสมอหรือ
ความคงที่ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ การประเมินโครงการวิจัย
พิจารณาจากเกณฑ์ภายในตัวโครงการวิจัยในด้านความชัดเจนของการใช้ภาษา ความสมเหตุสมผลของการเขียน                
แต่ละหัวข้อ ความสอดคล้องรับกนระหว่างแต่ละหัวข้อ ความถูกต้องในการออกแบบวิจัยด้านกรอบประชากร              
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์ภายนอกพิจารณา            
ในด้านโครงการวิจัยมีประโยชน์ต่อสังคม การอ้างอิงผลการวิจัยไปยังประชากร ใช้ทรัพยากรได้เหมาะสมและคุ้มค่า 
รวมทั้งโครงการวิจัยมีความเป็นไปได้ในการด าเนินงานวิจัย และตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันได้ให้
ความส าคัญกับการวิจัย โดยมีแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่สากล ซึ่งส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.เป็นหน่วยงานที่ ส าคัญในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย                
ด้านการเกษตร ทั้งเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์ และจากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่าข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาขอรับทุนสนับสนุนมีจ านวนมากที่มีศักยภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง                 
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แต่ผ่านกระบวนการพิจารณาการให้ทุนมีค่อนข้างน้อย เนื่องจาก นักวิจัยยังขาดทักษะการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้ตรงตามเป้าหมายและกรอบการวิจัยที่แหล่งทุนก าหนด รวมถึงกระบวนการท างานวิจัย 
วัตถุประสงค์ช่ือโครงการวิจัยที่ไม่สอดคล้องกัน อีกทั้งไม่มีการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการวิจัย เทคโนโลยี
หรือผลงานวิจัยที่ใหม่ ขาดการทบทวนเอกสารโครงการก่อนจะเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจึงท าให้งานวิจัยที่มี
ศักยภาพเสียโอกาสในการได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก.หรือแหล่งทุนอื่นๆ ได้สวก.จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ทั้งกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน นักวิจัยควรเรียนรู้วิธีการก าหนดเป้าหมายงานวิจัยที่ชัดเจน การพัฒนาแนว
ทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้อง ตั้งแต่ความส าคัญของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ กระบวนการวิจัย งบประมาณที่เหมาะสม และชื่อโครงการวิจัย  

จากความส าคัญดังกล่าว ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม จึงจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร เทคนิค 
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนในประเทศไทยและการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI) เพื่อใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยที่เข้า               
รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคในเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา                 
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ และ 
เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจาก สวก. หรือแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ ได้ 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยได้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคในเขียนขอ้เสนอ

โครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจาก สวก. หรือแหลง่ทุนวิจัยอื่นๆ ได้  

2.2 เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยมีความรู้และทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
และผ่านเกณฑก์ารพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิของแหล่งให้ทุนและเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
ให้ผู้เข้ารับการอบรมในการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณในการท าวิจยัต่อไป 

2.3 เกิดเครือขา่ยทางวิชาการในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยกับวิทยากร
และผู้เข้าร่วมการอบรมด้วยกันเอง  

 
3. ระยะเวลาด าเนนิโครงการ   

วันจัดโครงการอบรมฯ  :    ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 
ถึงวันอาทิตยท์ี่ 21 เมษายน 2562 

       สถานทีด่ าเนนิการ         :    ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 
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4. จ านวนรับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจ านวนจ ากัด) 

นักวิชาการและนักวิจัย และผู้สนใจในการท างานวิจัย จ านวน  60  คน 
 
5. วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง 

     แผนกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
     และ เจ้าของแฟนเพจ : เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน 

 

6. รูปแบบการอบรม บรรยาย  ฝึกปฏิบัติ และตอบปัญหาข้อซักถาม 
 

7. เนื้อหาหลักสูตรการอบรม 
 อบรมวันที่ 1 (วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562) 

 แนะน าแหล่งทนุวิจัย และการพัฒนาโจทย์วิจัยตามกรอบวิจัยของแหล่งทนุและพื้นที ่

 เทคนิคการเขียนแผนบูรณาการ ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัย  

 การหาโจทย์วิจัยและการต้ังช่ือแผนบูรณาการ ชุดโครงการวิจัย  
และโครงการวิจัยตามกลุ่มเรือ่งที่เสนอขอรับทุนวิจัย 

 น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิพากษ์ชื่อแผนบูรณาการ  ชุดโครงการวิจัย  
และโครงการวิจัย 
 

 อบรมวันที่ 2 (วันอาทิตยท์ี่ 21 เมษายน 2562) 

 วิเคราะห์เอกสารเชิงหลักการของแผนบูรณาการ ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย  
และโครงการวิจัยฉบับร่าง 

 ปฏิบัติการเขียนแผนบูรณาการ ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม 

 เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI)  
เพื่อใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 เทคนิคการเลือกวารสารวิชาการระดับชาติเพื่อตีพิมพ์ 
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8. การสมัครเข้าอบรม  
8.1 สมัครเข้าอบรม ไดท้ี่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training   
     (ระบบรับสมัครจะปิดรับสมัครครบจ านวนที่ก าหนดไว้) 
8.2 ผู้สมัครจะต้องเลือกกลุ่มโครงการวิจัย คนละ 1 กลุ่ม (กลุ่มละ 8 - 9  คน) 

1. กลุ่มการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู ้  
2. กลุ่มศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
3. กลุ่มบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
4. กลุ่มวสิาหกจิชุมชน และวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
5. กลุ่มบริหารธุรกิจและโลจสิติกส ์
6. กลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน สมุนไพร  อาหารเสริม 
7. กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

9. สิ่งที่ผู้เข้ารว่มอบรมฯ จะได้รับ 
9.1  อาหารว่าง 4 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ 
9.2  เอกสารประกอบการอบรม / สมุด / ปากกา 
9.3  เกียรติบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรมฯ ไมต่่ ากว่า 80% ของเวลาในการอบรม 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักวิชาการและนักวิจัยได้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคในเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจาก  
สวก.หรือแหลง่ทุนวิจัยอื่นๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

10.2 นักวิชาการและนักวจิัยมีความรู้และทกัษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
และผ่านเกณฑก์ารพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิของแหล่งให้ทุนและเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
ให้ผู้เข้ารับการอบรมในการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณในการท าวิจยัต่อไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10.3 เกิดเครือข่ายทางวิชาการในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยกับวิทยากร
และผู้เข้าร่วมการอบรมด้วยกันเอง  
 

11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 

 โทรสาร 0-4375-4425 

E-Mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th   

http://www.mbs.msu.ac.th/


 

 
ก ำหนดกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและชุมชน  

หลักสูตร เทคนิคกำรเขียนขอ้เสนอโครงกำรวิจัยต่อแหล่งทุนในประเทศไทย 
และกำรเขียนบทควำมวิจัย/บทควำมวิชำกำรเพื่อตพีิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรระดับชำติ (TCI)  

เพื่อใช้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

วันเสำร์ที่ 20 เมษำยน 2562 
ณ ห้อง MBS 200 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร มหำวทิยำลัยมหำสำรคำม (เขตพื้นที่ขำมเรียง) 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
08.00 – 08.30 น. • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อบรมลงทะเบียนอบรม ณ ห้อง MBS 200  

            คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 
08.30 – 09.00 น. • กล่าวรายงาน โดย  อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย ์   

             ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ  
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส 

    • ประธานพิธีเปิด โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ 
                คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มมส 

    • แนะน าวิทยากร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง 
 09.00 – 10.30 น.  • การบรรยาย   
      • การบรรยายแนะน าแหล่งทนุวิจัย และการพัฒนาโจทย์วิจัย 

   ตามกรอบวิจัยของแหล่งทุนและพื้นที ่
วิทยำกรโดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง 

        แผนกสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
         มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

          และ เจ้าของแฟนเพจ : เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน 
10.30 - 10.45 น.  • พัก รับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.15 น.           • การบรรยาย เทคนิคการเขียนแผนบูรณาการ ชุดโครงการวิจัย  

                   และโครงการวิจัย 
 12.15 – 13.00 น.  • พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. •  การหาโจทยว์ิจัยและการต้ังช่ือแผนบูรณาการ ชุดโครงการวิจัย  
        และโครงการวิจัยตามกลุ่มเรื่องที่เสนอขอรับทุนวิจัย 

14.30 – 14.45 น.  • พัก รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 17.15 น.  •  น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และวิพากษ์ชื่อแผนบูรณาการ  
      ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัย 
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ก ำหนดกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและชุมชน  

หลักสูตร เทคนิคกำรเขียนขอ้เสนอโครงกำรวิจัยต่อแหล่งทุนในประเทศไทย 
และกำรเขียนบทควำมวิจัย/บทควำมวิชำกำรเพื่อตพีิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรระดับชำติ (TCI)  

เพื่อใช้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

วันอำทิตย์ที่ 21 เมษำยน 2562 
ณ ห้อง MBS 200 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร มหำวทิยำลัยมหำสำรคำม (เขตพื้นที่ขำมเรียง) 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
08.00 – 08.30 น. • ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการอบรมลงทะเบียน ณ ห้อง MBS 200  

            คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 
08.30 – 10.30 น. • วิเคราะห์เอกสารเชิงหลักการของแผนบูรณาการ ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย  
                                 และโครงการวิจัยฉบับร่าง 

  วิทยำกรโดย  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง 

             แผนกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

               และ เจ้าของแฟนเพจ : เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน 
10.30 – 10.45 น.  • พัก รับประทานอาหารว่าง  

 10.45 - 12.15 น. • ปฏิบัติการเขียนแผนบูรณาการ ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัย 
                                            ตามแบบฟอร์ม 
 12.15 – 13.00 น.  • พัก รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. • การบรรยาย  เทคนิคการเขยีนบทความวิจัย/บทความวิชาการ 
                          เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI)   
                                                            เพื่อใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

14.30 – 14.45 น.  • พัก รับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 17.15 น.  • เทคนิคการเลือกวารสารวิชาการระดับชาติเพ่ือตีพิมพ์ 

       พร้อมซักถาม และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม  
 17.15 น.  • พิธีมอบเกียรติบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรม 
      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ 
                                    คณบดคีณะการบัญชีและการจัดการ มมส 
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