
แบบเสนอโครงการฝ่ายวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 
โครงการ “การถ่ายทอดความรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยสายมนุษยศาสตร์” 

   

โปรดระบุข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ 
1.  ประเภทโครงการ  วิชาการ      การเรียนการสอน  บริการวิชาการ     การจัดการความรู ้

 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   พัฒนาบุคลากร/องค์กร 
 โครงการ PDCA จัดโดยนิสิต               พัฒนาศิษย์เก่า 
 พัฒนานิสิต  รหัสโครงการบัณฑิตยุคใหม:่ ……………………......…............….. (ถ้ามี) 
 : พัฒนา/ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF 
  คุณธรรมจริยธรรม  ความรู ้
  ทักษะทางปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ             
 : พัฒนา/ส่งเสริมด้านทักษะการเรียนรู้ของคนในศตวรรษท่ี 21 
  การคิดและการแก้ปัญหา  การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
  ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม   ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
  ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  ความรู้รอบและเท่าทันโลก 
 : พัฒนา/ส่งเสริมด้านอื่นๆ 
  บุคลิกภาพ  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  กีฬา/สุขภาพ   บ าเพ็ญประโยชน์ / รักษาสิ่งแวดล้อม 
  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................ 

2.  โครงการนี้อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน/คณะหรือไม ่
 อยู่ในแผนงานการจัดการความรู้ภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559  ของหน่วยงาน  ของคณะ

มนุษยศาสตร์  
  ไม่ เนื่องจาก................................................................................................... 
3.  มีการบูรณาการหรือไม่ อย่างไร 
  มีการบูรณาการระหว่าง  การเรียนการสอนกับการวิจัย   การเรียนการสอนกับกิจกรรมนิสิต 

 การเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต  
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัย 
(อธิบาย).............................................................................................................. 

 ไม่มี 
4. ความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ / วิสัยทัศน์ / วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ 
 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ “คณะมนุษยศาสตร์ มก. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านสหวิทยาการในระดับนานาชาติ” 
 สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ มีการบูรณาการศาสตร์ระหว่าง.............................กับ............................. 
 สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ ได้แก่  ส านึกดี  มุ่งมั่น  สร้างสรรค์  สามัคคี (ระบุได้มากกว่า 1 อย่าง) 
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ข้อท่ี 2 ภารกิจด้านการวิจัย 

5. โครงการนี้เคยจัดมาก่อนหรือไม ่(ถ้าไม่เคยให้ข้ามไปตอบข้อ 7) 
 เคย จัดเมื่อ...............................................................    ไม่เคย 

6. มีการน าผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะจากครั้งท่ีแล้วมาปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร 
 มี (อธิบาย)................................................................  ไม่มี 

7.  โครงการนี้จัดเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน (สปค.01) ครั้งท่ีแล้ว ใช่หรือไม่ อย่างไร 
 ใช่ ตามข้อเสนอแนะในองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ข้อท่ี 6 การจัดการองค์ความรู้ในด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต 

  ไม่ใช่ 
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และการเขียนรายงานการวิจัย สายมนุษยศาสตร์” 
1. หลักการและเหตุผล 
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตออกมารับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งมีจุดเด่นที่ประกอบไปด้วย
สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างหลากหลายที่จัดกลุ่มได้เป็น 4 ศาสตร์ใหญ่ คือ ศิลปศาสตร์ (ภาษา วรรณคดี ปรัชญา) 
ดนตรี นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และมีพันธกิจหลักที่ส าคัญประการ
หนึ่ง คือ พันธกิจด้านการวิจัยที่มุ่งเน้น การค้นคว้าวิจัยที่มีการเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ของ
สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสต ร์ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการวิจัยเชิงประยุกต์  (Applied  Research) ที่มี
ผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างและสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายเชิงนโยบายและเชิงวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันจะน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) 
  การด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญ คือ จะต้องส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการวิจัยแก่คณาจารย์อย่างท่ัวถึงท้ังในด้านการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้จ านวนเพิ่มขึ้น  เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยเพราะยังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือต้องปรับปรุงให้
มีความถูกต้องชัดเจนมีคุณภาพและน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่พร้อมจะก้าวสู่เส้นทาง
นักวิจัย แต่ยังขาดประสบการณ์และทักษะในกระบวนการทางวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการ
เขียนรายงานการวิจัย  
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้  
คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย
ของคณาจารย์และท่ีส าคัญได้เปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่ีนิสิตจะได้น าความรู้ไปเป็นแนวทางในการจัดท าผลงานวิทยานิพนธ์ จึงได้ก าหนดจัด
โครงการ “การถ่ายทอดความรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยสาย
มนุษยศาสตร์ ” โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์
ต่อไป  
 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
  2.1 เพ่ือให้คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย  
  2.2 เพ่ือกระตุ้นให้คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่นักวิจัยจะได้รับจากการเสนอหัวข้อและโครงการวิจัยที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ   
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 2.3 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์และ
นักวิจัยหน้าใหม่  
  2.4 เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาให้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ท างานวิจัยและมี
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เพ่ิมมากข้ึน 
  2.5 เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใช้เป็นแนวทางในการจัดท าผลงานวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ภายใน คณะมนุษยศาสตร์  

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย) 
 มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย  30  คน  จากลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

 4.1 ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และหัวหน้าภาควิชา  จ านวน 5  คน  
  4.2 คณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการจัดการความรู้จ านวน  5 คน  
  4.3 คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 15 คน  
   4.4 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 คน 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.30 น. 

6. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา (ภาคปลายปีการศึกษา) 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

6.1 ติดต่อประสาน
วิทยากร 

            

6.2 ขออนุมัติโครงการ             
6.3 ประชาสัมพันธ์และรับ
ลงทะเบียน 

            

6.4 ด าเนินกิจกรรม        17      
6.5 สรุปโครงการและ
ประเมินผล 

            

 

7. สถานที่ด าเนินงาน 
ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 
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8. วิทยากร 
  8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม   
  8.2 อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า  
  8.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์  
 
 
 

9. งบประมาณ    

ประมาณการค่าใช้จ่าย    งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559-งบอุดหนุน-โครงการอบรม
สัมมนาและดูงานส าหรับบุคลากรด้านการวิจัย 

    จากแหล่งอื่น (ระบ)ุ ......................................จ านวน................บาท 
1)   ค่าของที่ระลึกวิทยากร (3 คน X 1,100 บาท) 3,300 บาท  
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน X 50 บาท) 1,500 บาท  
3) ค่าเอกสารประกอบการอบรม  1,000 บาท  
4) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 500 บาท 

 รวม 6,300 บาท  
             (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1   คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย  
  10.2  คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและรับรู้ถึงประโยชน์ที่
นักวิจัยจะได้รับจากการเสนอหัวข้อและโครงการวิจัยที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานต่าง ๆ   
 10.3 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์และ
นักวิจัยหน้าใหม่  
  10.4  สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาให้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ท างานวิจัยและมี
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11. การประเมินผลและตัวชี้วัดความส าเร็จ (อย่างน้อย 2 ข้อ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
 สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกข้อ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.51 (ผู้ตอบแบบประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ.......................................................................... 

 
 
 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์)              (รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง) 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์        รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
           ผู้เสนอโครงการ            ปฏิบัติหน้าทีแ่ทนคณบดีคณะมนษุยศาสตร์ 
      ........../........./.........                   ผู้อนุมัติโครงการ 

            ........../........./......... 
 
 
 
หมายเหตุ:  ทั้งนี้ได้แนบแบบประเมินโครงการประกอบการเสนอขออนุมัติโครงการมาพร้อมแล้ว และจะส่งสรุปผล
 การประเมินโครงการประกอบการเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายจริงเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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ก าหนดการ 

โครงการ “การถ่ายทอดความรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย สายมนุษยศาสตร์ 
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 

เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 
------------------------------------------------- 

 
เวลา 13.00-13.15 น. ลงทะเบียน  
เวลา 13.15-13.30 น. กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ  โปธิบาล  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
เวลา 13.30-14.15 น. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ทางด้านวรรณคดี  
   โดย อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า   
เวลา 14.15-15.00 น. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ทางด้านดนตรี  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวไล   ตันจันทร์พงศ์ 
เวลา 15.00-15.45 น. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ทางด้านนิเทศศาสตร์และ 
    สารสนเทศศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม  
เวลา 15.45-16.20 น. คลินิกถามตอบปัญหาด้านการวิจัย  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 
          อาจารยร์ัตนพล ชื่นค้า  

      ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวไล  ตันจันทร์พงศ์ 
เวลา 16.20-16.30 น. กล่าวปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบประเมินโครงการ “KM: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย” 
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมนนุษยศาสตร์ 1 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจ้ง โปรดแสดงความคิดเห็นและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเลือก 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์   อาจารย์สังกัดภาควิชา....................................................  
 บุคลากรต าแหน่ง.........................................  นิสิตระดับ..........................ชั้นปี...............  
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 

รายการ ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ระดับความรู้ ก่อน เข้าร่วมโครงการ       
2. ระดับความรู้ หลัง เข้าร่วมโครงการ      
3. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย  

     

4. ตระหนักถึงความส าคัญและรับรู้ถึงประโยชน์ที่นักวิจัยจะได้รับจาก
การเสนอหัวข้อและโครงการวิจัยที่ดีมีประสิทธิภาพ 

     

5. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยที่
มีประสบการณ์และนักวิจัยหน้าใหม่  

     

6. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาให้คณาจารย์ ท างานวิจัยและมี
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น 

     

7. นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

     

8. ภาพรวมของโครงการ      

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  
แนวทางในการพัฒนาโครงการในปีต่อไป............................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  
หัวข้อ/วิทยากรที่ต้องการให้จัดอบรมในครั้งต่อไป...............................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  
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กรุณาส่งแบบประเมินกลับที่โต๊ะลงทะเบียน หรือที่ฝ่ายวิจัย ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ โทร 4345  
ขอบคุณค่ะ 

กรุณาส่งแบบประเมินกลับที่โต๊ะลงทะเบียน หรือที่ฝ่ายวิจัย ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ โทร 4345  
ขอบคุณค่ะ 


