
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบวธีิวจัิยเชิงคุณภาพ: ปรัชญา วธีิวิทยา และการน าไปใช้ประโยชน์” 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สถาบันวจัิยและพฒันา  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ นครปฐม 
วนัพฤหัสบดีที ่26 เมษายน  2561  เวลา 8.30 -16.30 น. 

 
1. หลกัการและเหตุผล 

 ตามท่ีเครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดยสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มีการด าเนินการ ส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ น าองค์ความรู้จากผลงานวิจยัและพฒันาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาถ่ายทอดทกัษะความรู้ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแก่ชุมชน ให้สามารถยกระดับขีด
ความสามารถการผลิตและการจดัการของเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์อย่าง
ต่อเน่ือง เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ รายได ้และการพึ่งพาตนเอง ท าให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างความ
เขม้แขง็ทางสังคมอยา่งย ัง่ยนื  

เครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จึงร่วมกบัสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบวธีิวจัิยเชิงคุณภาพ: ปรัชญา วิธีวิทยา และการน าไปใช้ประโยชน์”
ข้ึน  เพื่อเป็นการพฒันาให้นักวิจยัเขา้ใจวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อท าความเขา้ใจกบัระบบ  กระบวนการ
ด าเนินงาน ขององค์กร   ความหมายของพฤติกรรมของบุคคล   หรือของวฒันธรรมของชุมชน ท่ี
ท าการศึกษา   ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ   โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหากฎเกณฑ์  สร้างแนวคิด
หรือสมมติฐานใหม่ๆ   จากแหล่งท่ีท าการศึกษา ให้นกัวิจยัเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีตนศึกษาอย่างลึกซ้ึงเพื่อ
น ามาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมได ้    เป็นแนวทางในการพฒันาขอ้เสนอการวิจยัให้ตอบโจทยต์าม
นโยบายภาครัฐ ส่งเสริมการบูรณาการการวจิยัระหวา่งศาสตร์ต่างๆ จากสถาบนัการศึกษาในเครือข่าย ฯ  ให้
เกิดความร่วมมือและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่าย เป็นการพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยัรุ่นใหม่และสร้าง
โอกาสใหส้ามารถหาแหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยัจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ไดเ้พิ่มมากข้ึน    
 

2.  วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อใหน้กัวิจยัของสมาชิกเครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เขา้ใจระเบียบวธีิวจิยัเชิง

คุณภาพ: ปรัชญา วธีิวทิยา และน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
2.2  เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และระดมความคิดระหวา่งนกัวจิยัของสถาบนัอุดมศึกษาใน  

เครือข่ายวจิยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
2.3  เพื่อสร้างความคุน้เคยและความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัวิจยัของสถาบนัอุดมศึกษาในเครือข่าย

วจิยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
2.4  เพื่อสร้างความร่วมมือและความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่ายวจิยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
 



3. ก าหนดวนัและสถานที ่
3.1 การเตรียมงานจดัโครงการ ตั้งแต่วนัพุธท่ี 1 มีนาคม  2561 ถึง วนัพุธท่ี 25 เมษายน  2561   
3.2 ก าหนดการจดังาน วนัพฤหสับดีท่ี 26  เมษายน  2561  เวลา 8.30 -16.30 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 2 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 
3.3 หลงัจดังาน สรุปผลการด าเนินงานโครงการและจดัท ารายงาน ตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน  2561  

ถึง วนัศุกร์ท่ี 12 พฤษภาคม   2561    
 
4. ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 70  คน  จากกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 

-  บุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษาในเครือข่าย จ านวน  30 คน 
-  บุคลากรมหาวทิยาลยัศิลปากร                      จ านวน  30 คน 
-  วทิยากรและคณะท างาน                      จ านวน  10 คน 
 

5. วธีิด าเนินการ/แผนการด าเนินงาน/วธีิประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
5.1 วธีิด าเนินการ 

         การอบรมเชิงปฏิบติัการ   
5.2 แผนการด าเนินงาน/วธีิประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กจิกรรมการด าเนินงาน มีค.61 เมย.61 พค.61 
1.เตรียมเอกสารและโครงการ/ขออนุมติั
โครงการ 

   

2.ประชาสัมพนัธ์โครงการไปยงัส่ือต่าง 
ๆ และกลุ่มเป้าหมาย 

   

3.เชิญผูเ้ขา้ร่วมโครงการและวทิยากร 
 

  
4.จดัพิมพแ์ละจดัท าเอกสาร
ประกอบการจดัโครงการ 

   

5.จดัโครงการ    

6.ประเมินผลการจดัโครงการและจดัท า
รายงานสรุปผลการโครงการ 

   

7. ติดตามการผูเ้ขา้ร่วมโครงการในการ
น าความรู้ท่ีไดรั้บ ไปใชป้ระโยชน์  
( 1 เดือน หลงัจากเขา้ร่วมโครงการ) 

   

 



6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 6.1 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์และขอ้มูลการวจิยั 
 6.4 เกิดความร่วมมือในการท าวจิยัร่วมกนัของนกัวจิยัรุ่นใหม่ในเครือข่ายวจิยัอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง 
7. ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัศิลปากร ยุทธศาสตร์ที ่4 
    พฒันาการวิจยัและการสร้างสรรคเ์พื่อกา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัท่ีไดรั้บการยอมรับระดบัชาติและ
นานาชาติ  
 8. ตัวช้ีวดัผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
 

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั 
2561 

แผน ผล 
ผลลพัธ์    

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ 
-  ผูเ้ขา้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้   
ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
-  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีรับบริการวชิาการ 
   และวชิาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

 
85 

 
 

85.50  

ผลผลติ    

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ    
-  จ  านวนผูเ้ขา้รับบริการ คน 70  
ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

  
 

-  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการ ร้อยละ 85.50  
ตัวช้ีวดัเชิงเวลา    
-  งานแลว้เสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 100  

 
 
 
 
 
 
 



 
 (ร่าง)  

ก าหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบวธีิวจัิยเชิงคุณภาพ: ปรัชญา วธีิวิทยา และการน าไปใช้ประโยชน์” 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สถาบันวจัิยและพฒันา  มหาวทิยาลัยศิลปากร  
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ นครปฐม 

วนัพฤหัสบดีที ่26 เมษายน  2561  เวลา 8.30 -16.30 น.   
 

08.30 – 9.00 น.          ลงทะเบียน 
9.00 – 12.00 น.         การอบรมเชิงปฏิบติัการ “ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ: ปรัชญา วธีิวทิยา และการ

น าไปใชป้ระโยชน์”  
โดย  รองศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
มหาวทิยาลยัศิลปากร  

12.00 น.- 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30 – 16.30 น.         การอบรมเชิงปฏิบติัการ “ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ: ปรัชญา วธีิวทิยา และการ

น าไปใชป้ระโยชน์”  
โดย  รองศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
มหาวทิยาลยัศิลปากร  (ต่อ)  

  
หมายเหตุ -  ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  - รับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.  


