
 
 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ : พื้นที่บึงขุนทะเล 

ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

และ พื้นที่บึงขุนทะเล ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าอู ่ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เรียนรู้จากประสบการณ์การด าเนินงานที่มีอยู่แล้ว และบริบทสถานการณ์ในพ้ืนที่บึงขุนทะเล 
2. เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ ที่ประสบความส าเร็จ 
3. ท าความเข้าใจหลักการแนวคิดการบริหารระบบนิเวศการวิจัย ที่เป็นพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่

ของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยกระบวนการ 

Human Centered Design Thinking 
4. ระดมความคิดร่วมกันร่างเอกสารเชิงหลักการแผนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ : พื้นที่บึงขุนทะเล 

 
ผลที่จะได้รับ 

1. ร่างเอกสารเชิงหลักการแผนงานวิจัยเชิงพ้ืนที ่: พื้นที่บึงขุนทะเล 
2. โครงร่างเอกสารเชิงหลักการวิจัยเชิงพื้นที่ ที่เป็นโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ :  

พ้ืนที่บึงขุนทะเล 
3. หลักการแนวคิดการบริหารระบบนิเวศการวิจัย ที่เป็นพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่ของ

มหาวิทยาลัย (University Community Engagement) 
4. การสร้างความรู้และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม (Co-creation of Knowledge and Innovation) 

ด้วยกระบวนการ Human Centered Design Thinking 
5.การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนานักวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท า

ให้สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง                 
 

 



ก าหนดการ 

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 

08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม  
โดย รักษาราชการแทนอธิการบดี หรือผู้แทน 

09.00 – 09.40 น. ประสบการณ์การท างานวิจัยและบริการวิชาการ ในพ้ืนที่บึงขุนทะเล 

      โดย  ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้วผู้  อ านวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  

             ด าเนินการโดย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

09.40 – 10.20 น. บรรยาย เรื่อง “การบริหารระบบนิเวศการวิจัย : พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่  

                    สถาบันอุดมศึกษา” และ“หลักการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในพ้ืนที่ด้วย
กระบวนการ Human Centered Design Thinking”   

      โดย ผศ.ดร.พัชริน ด ารงกิตติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิแผนงานวิจัยวิชาการเพ่ือท้องถิ่น 

10.20 – 11.00 น. บรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่”  

      โดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

11.00 – 12.30 น. ออกเดินทางไปยังพ้ืนที่บึงขุนทะเล ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าอู่ 

ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับชุมชน 

12.30 – 13.00 น. บรรยาย เรื่อง “ข้อมูลบริบทสถานการณ์ในพ้ืนที่บึงขุนทะเล” 
      โดย  ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 และ 2 ต าบลขุนทะเล 

13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในพ้ืนที่บึงขุนทะเลด้วยกระบวนการ  
                          Human Centered Design Thinking”   
โดย  
- ผศ.ดร.พัชริน ด ารงกิตติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิแผนงานวิจัยวิชาการเพ่ือท้องถิ่น 
- ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ    รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 



วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 

09.00 – 12.00 น. ปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ : พื้นที่บึงขุนทะเล”   
โดย คณะนักวิจัย น าเสนอโครงร่างเอกสารเชิงหลักการวิจัยเชิงพ้ืนที่ มีหัวข้อย่อยดังนี้  
1) ชื่อโครงการวิจัย  
2) วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่บึงขุนทะเล แล้วน าไปตั้งโจทย์
วิจัย  
3) วัตถุประสงค์การวิจัย  
4) ออกแบบกระบวนการวิจัย  
5) ผู้ร่วมงานวิจัย และภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ให้ข้อเสนอแนะโดย  
- ผศ.ดร.พัชริน ด ารงกิตติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิแผนงานวิจัยวิชาการเพ่ือท้องถิ่น 
- ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ    รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.50 น. ปฏิบัติการ “ร่างเอกสารเชิงหลักการแผนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ : พื้นที่บึงขุนทะเล”  
คณะนักวิจัยและผู้บริหารสถาบันวิจัย ระดมความคิดร่วมกับ 
- ผศ.ดร.พัชริน ด ารงกิตติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิแผนงานวิจัยวิชาการเพ่ือท้องถิ่น 
- ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ    รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

15.50 – 16.00 น. สรุป และปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
      โดย ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

หมายเหตุ   1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  2. รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. 


