
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทศิทางการเขียนข้อเสนอโครงการวจัิย และการตีพมิพ์เผยแพร่
ผลงานวจัิย ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  " 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สถาบันวจัิยและพฒันา  มหาวทิยาลัยศิลปากร  
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ นครปฐม 

วนัพฤหัสบดีที ่24 พฤษภาคม  2561  เวลา 8.30 -16.30 น.   
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ีเครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดยสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มีการด าเนินการ ส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ น าองค์ความรู้จากผลงานวิจยัและพฒันาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมาถ่ายทอดทกัษะความรู้ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแก่ชุมชน ท าให้เกิดผลกระทบต่อการ
สร้างความเขม้แข็งทางสังคมอยา่งย ัง่ยืน  โดยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ความรู้ระหวา่งนกัวิจยัใน
เครือข่ายฯ เกิดการพฒันาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ให้สอดคล้องแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม และนโยบายรัฐบาล ท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์และเกิดผลกระทบสูง (impact)   

เครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จึงร่วมกบัสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  "  ข้ึน เพื่อให้นกัวิจยัของสมาชิกเครือข่ายวิจยัอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่างทราบถึงทิศทางการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั และการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั ดา้น
สังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์  ให้ตอบโจทยต์ามนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสร้าง
ความเขม้แข็งให้กบัเครือข่าย เป็นการพฒันาศกัยภาพของนักวิจยัรุ่นใหม่และสร้างโอกาสให้สามารถหา
แหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยัจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ไดเ้พิ่มมากข้ึน    

 
 
2.  วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใหน้กัวิจยัของสมาชิกเครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ทราบทิศทางการเขียน
ขอ้เสนอโครงการวิจยั และการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั ดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์  

2.2  เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และระดมความคิดระหวา่งนกัวจิยัของสถาบนัอุดมศึกษาใน  
เครือข่ายวจิยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

2.3  เพื่อสร้างความคุน้เคยและความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัวิจยัของสถาบนัอุดมศึกษาในเครือข่าย
วจิยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

2.4  เพื่อสร้างความร่วมมือและความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่ายวจิยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
 



3. ก าหนดวนัและสถานที่ 
3.1 การเตรียมงานจดัโครงการ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 ถึง วนัพุธท่ี 23 พฤษภาคม  2561   
3.2 ก าหนดการจดังาน วนัพฤหสับดีท่ี 24 พฤษภาคม  2561  เวลา 8.30 -16.30 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 2 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 
3.3 หลงัจดังาน สรุปผลการด าเนินงานโครงการและจดัท ารายงาน ตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม  

2561  ถึง วนัศุกร์ท่ี 15  มิถุนายน   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 

         อบรมเชิงปฏิบติัการ 
5.2 แผนการด าเนินงาน/วธีิประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

 

กจิกรรมการด าเนินงาน เมย.61 พค.61 มิย.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 าวจิยัร่วมกนัของนกัวจิยัรุ่นใหม่ในเครือข่ายวจิยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
  
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 “ทศิทางการเขียนข้อเสนอโครงการวจัิย และการตีพมิพ์เผยแพร่
ผลงานวจัิย ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  " 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สถาบันวจัิยและพฒันา  มหาวทิยาลัยศิลปากร  
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ นครปฐม 

วนัพฤหัสบดีที ่24 พฤษภาคม  2561  เวลา 8.30 -16.30 น.   
 

08.30 – 9.00 น.          ลงทะเบียน 
9.00 – 12.00 น.         การอบรมเชิงปฏิบติัการ “ทิศทางการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั และการตีพิมพ ์

เผยแพร่ผลงานวิจยั ดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์  " 

โดย  ศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชยั สายสิงห์   

คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร   

12.00 น.- 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30 – 16.30 น.         การอบรมเชิงปฏิบติัการ “ทิศทางการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั และการตีพิมพ ์

เผยแพร่ผลงานวิจยั ดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์  " 

โดย  ศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชยั สายสิงห์   

คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร   

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


