โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย และการตีพมิ พ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย ด้ านสั งคมศาสตร์ และมนุษย์ ศาสตร์ "
ณ ห้ องประชุ ม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น.
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่เครื อข่ายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีการดาเนิ นการ ส่ งเสริ มให้สถาบันอุดมศึกษาในเครื อข่ายฯ นาองค์ความรู้ จากผลงานวิจยั และพัฒนาภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ นมาถ่ายทอดทักษะความรู ้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน ทาให้เกิ ดผลกระทบต่อการ
สร้างความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยส่ งเสริ มให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ ความรู ้ระหว่างนักวิจยั ใน
เครื อ ข่ า ยฯ เกิ ด การพัฒนาข้อ เสนอโครงการวิจ ัย เพื่ อ ค้นหาองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ให้ส อดคล้อ งแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม และนโยบายรัฐบาล ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเกิดผลกระทบสู ง (impact)
เครื อข่ายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จึงร่ วมกับสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “ทิ ศ ทางการเขี ย นข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย และการตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่
ผลงานวิจัย ด้ านสั งคมศาสตร์ และมนุษย์ ศาสตร์ " ขึ้น เพื่อให้นกั วิจยั ของสมาชิ กเครื อข่ายวิจยั อุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่างทราบถึงทิศทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั และการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้าน
สังคมศาสตร์ และมนุ ษย์ศาสตร์ ให้ตอบโจทย์ตามนโยบายภาครัฐ ส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือและสร้ าง
ความเข้มแข็งให้กบั เครื อข่าย เป็ นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจยั รุ่ นใหม่และสร้ างโอกาสให้สามารถหา
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนอื่นๆ ได้เพิ่มมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นกั วิจยั ของสมาชิ กเครื อข่ายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ทราบทิศทางการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั และการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดระหว่างนักวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาใน
เครื อข่ายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
2.3 เพื่อสร้างความคุน้ เคยและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาในเครื อข่าย
วิจยั อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
2.4 เพื่อสร้างความร่ วมมือและความเข้มแข็งให้กบั เครื อข่ายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

3. กาหนดวันและสถานที่
3.1 การเตรี ยมงานจัดโครงการ ตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 ถึง วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
3.2 กาหนดการจัดงาน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
3.3 หลังจัดงาน สรุ ปผลการดาเนินงานโครงการและจัดทารายงาน ตั้งแต่วนั ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม
2561 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
4. ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม ประมาณ 70 คน จากกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย
- บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในเครื อข่าย
จานวน 30 คน
- บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
จานวน 30 คน
- วิทยากรและคณะทางาน
จานวน 10 คน
5. วิธีดาเนินการ/แผนการดาเนินงาน/วิธีประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 วิธีดาเนินการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
5.2 แผนการดาเนินงาน/วิธีประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
กิจกรรมการดาเนินงาน
เมย.61 พค.61 มิย.61
1.เตรี ยมเอกสารและโครงการ/ขออนุมตั ิ
โครงการ
2.ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังสื่ อต่าง
ๆ และกลุ่มเป้ าหมาย
3.เชิญผูเ้ ข้าร่ วมโครงการและวิทยากร
4.จัดพิมพ์และจัดทาเอกสาร
ประกอบการจัดโครงการ
5.จัดโครงการ
6.ประเมินผลการจัดโครงการและจัดทา
รายงานสรุ ปผลการโครงการ
7. ติดตามการผูเ้ ข้าร่ วมโครงการในการ
นาความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์
( 1 เดือน หลังจากเข้าร่ วมโครงการ)
6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ

6.1 ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลการวิจยั
6.4 เกิดความร่ วมมือในการทาวิจยั ร่ วมกันของนักวิจยั รุ่ นใหม่ในเครื อข่ายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
7. ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยุทธศาสตร์ ที่ 4
พัฒนาการวิจยั และการสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ
8. ตัวชี้วดั ผลสาเร็จจากการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
- ผูเ้ ข้ารับบริ การสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วดั เชิ งคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่รับบริ การวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริ การ
ผลผลิต
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
- จานวนผูเ้ ข้ารับบริ การ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในกระบวนการ
ตัวชี้วดั เชิงเวลา
- งานแล้วเสร็ จตามระยะเวลา

หน่วยนับ

2561
แผน

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85.50

คน

70

ร้อยละ

85.50

ร้อยละ

100

ผล

(ร่ าง)
กาหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย และการตีพมิ พ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย ด้ านสั งคมศาสตร์ และมนุษย์ ศาสตร์ "
ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น.
08.30 – 9.00 น.
9.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียน
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “ทิศทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั และการตีพิมพ์
เผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ "
โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชยั สายสิ งห์

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.00 น.- 13.00 น.
13.30 – 16.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “ทิศทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั และการตีพิมพ์
เผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ "
โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชยั สายสิ งห์

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายเหตุ - กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- รับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

