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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1. ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขอทุนการสนับสนุนการทาวิจัยและเขียนบทความวิจัยของคณาจารย์
หน้าใหม่
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข (ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและพัฒนา)
ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี (รองผู้อานวยการสานักวิจัย ฝ่ายพัฒนา)
ผศ.วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กลุ (รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์)
ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ
(คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย)
ผศ.เอมอร ไมตรีจติ ร์
(รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจ)
อาจารย์วิชชานันท์ ธรณินทร์ (รองคณบดีฝา่ ยวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
ดร.สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ (คณบดีคณะนิติศาสตร์)
3. คณะ/สานัก/ศูนย์ :
สานักวิจัย ร่วมกับ คณะวิชาต่าง ๆ
4. สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่

 โครงการเดิม/ต่อเนื่อง

5. ประเภทของโครงการ
 ดาเนินการปกติ

 โครงการพัฒนา

6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/ศูนย์ ด้าน
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตตาราและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย
7. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/ศูนย์
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ส่งเสริมการทาวิจัย การตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การ
เสริมสร้างลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและจดทะเบียนเชิงพาณิชย์
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
8. ผลการดาเนินงาน (สรุปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้รบั จากการดาเนินงาน)
8.1 เพื่อให้คณาจารย์หน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และเข้าใจการเขียนบทความวิจัย
8.2 เพื่อพัฒนาคณาจารย์หน้าใหม่ให้เป็นนักวิจัยที่ดี
8.3 เพื่อสร้างกลไกการเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยบริการ
9. สรุปจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
จานวนทั้งสิ้น ........20..........คน ประกอบด้วย
9.1 คณาจารย์ และบุคลากรด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

จานวน ........20...... คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขอทุนสนับสนุนการทาวิจัย และ เขียนบทความ ได้จัดโครงการอบรมขึ้น จานวน 2
วัน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยาย 2 ท่าน ดังนี้

QA - 28

1. ดร.ประสิ ท ธิ ชั ย นรากรณ์ บรรยายหั ว ข้ อ “การเขี ย นโครงการวิ จั ย (Research Project) เพื่ อ ขอทุ น วิจั ย
(ภายนอก)” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3อาคารสานักอธิการบดี
เวลา (9.00 น. – 16.00 น.)
2. อาจารย์นพดล มโนสุทธิ บรรยายหัวข้อ “หลัก และ ขั้นตอนในการเขียนบทความ” ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน
2561 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคารสานักอธิการบดี เวลา (9.00 น. – 16.00 น.)
10. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน (In cash)
10.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ เป็นเงิน ....21,000..บาท (....สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน........)
10.2 งบประมาณทีใ่ ช้จ่ายจริงทั้งหมด เป็นเงิน ....16,869.. บาท (...หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน...)
ประกอบด้วยรายจ่ายดังต่อไปนี้
11. ประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของตัวชี้วัดความสาเร็จ
งบประมาณที่ งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ
ใช้จ่ายจริง
11.1 หมวดค่าตอบแทนวิทยากร
12,000
1) ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
6,000
6,000
2) อาจารย์นพดล มโนสุทธิ
6,000
6,000
11..2 หมวดค่าใช้สอย
9,000
1) ค่าอาหาเลี้ยงวิทยาการ สาหรับ 2 วัน
2,000
1,958
2) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (4 เบรก) สาหรับ 2 วัน
4,000
2,303
3) ค่าของที่ระลึก วิทยากร 2 ท่าน
2,000
0
4) ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม
1,000
608
รวม
21,000
16,869
12. มูลค่าสถาบัน (In kind)
เป็นเงินทั้งสิ้น .............-................ บาท ประกอบด้วย
รายการ

ลาดับ
ที่
1

รายการ

จานวน
หน่วย
-

รวม

งบประมาณคงเหลือ

หมายเหตุ

-

-

42
1,697
2,000
392
4,131

-

ราคาต่อหน่วย

รวมราคา

หมายเหตุ

-

-

-

ด้านปริมาณ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ(KPI)
1.จานวนผู้ขอเข้ารับการอบรม 20 คน (ตอบแบบสอบถาม 20 คน)

เป้าหมาย
ผล
ไม่น้อยกว่า 18 คน 20 ร้อยละ (111)
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ด้านคุณภาพ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ(KPI)
1. ทักษะความสามารถของผู้เข้าฝึกอบรม

เป้าหมาย
ดีมากที่สดุ

ผล
ดีมากที่สดุ (4.50)

13. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)
ผลการประเมินความพึงพอใจ
หัวข้อที่ประเมิน

จานวนผู้
ประเมิน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

1. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการบรรยาย
2. เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ ได้ยึด
เป็นแบบอย่างในการทาวิจัยมากขึ้น เสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้กับคณาจารย์มากขึ้น
3. ความเหมาะสมของวิทยาการผู้บรรยาย
4. ความเหมาสมของระยะเวลาและสถานที่ในการจัดงาน
5. อาหารว่าง / ขนม มีรสชาดดี
6. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการในครั้งนี้
รวม

20

4.35

.587

ดีมากที่สดุ

20

4.65

.489

ดีมากที่สดุ

20
20
20
20
20

4.65
4.35
4.30
4.50
4.47

.489
.587
.657
.513
.554

ดีมากที่สดุ
ดีมากที่สดุ
ดีมากที่สดุ
ดีมากที่สดุ
ดีมากที่สดุ

14. ความคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม และ หัวข้อที่อยากให้จัดในครั้งถัดไป
1. หัวข้อที่อยากให้จัดโครงการในครั้งต่อไป อยากให้มีหัวข้อเกี่ยวกับ การวิเคราะห์โครงสร้าง “SME”
2. ต้องการให้ทางสานักวิจัย จัดการบรรยายเกี่ยวกับ การเขียนงานวิจัยบทที่ 5 เพราะถือว่าเป็นบทสรุป ซึ่งเป็นบทที่สาคัญที่สุด
ในการเขียนงานวิจัย
3. เป็นการจัดโครงการ การบรรยายที่มีประโยชน์ อยากให้ทางสานักวิจัยจัดโครงการที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

ลงชื่อ
(……………………………………………..)
ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
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ภาพประกอบโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขอทุนสนับสนุนการทาวิจัยและเขียนบทความวิจัยของคณาจารย์หน้าใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกจ ชั้น 3 อาคารสานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
*****************************************

บรรยากาศในการจัดโครงการ
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้การจัดโครงการในครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

