
 
 

เลขที่โครงการ    ..................../25๖๐ 
ชื่อโครงการ    โครงการประชุมสัมมนาการสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์  
  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานวิจัย  คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
            และคณะศิลปศาสตร ์
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 
 คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ มีพันธกิจใน        
การศึกษาวิจัย และให้บริการทางวิชาการกับชุมชม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถ่ิน โดย ในแต่ละปี
การศึกษาจะมีคณาจารย์  ท าวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ  อันสามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน  เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ  เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ให้แก่
คณาจารย์ในคณะ เพื่อที่จะได้เช่ือมโยงบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มาพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ต่อไป  จ าเป็นต้องได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
บุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ข้ึน  อันจะให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยแล้ว  ยังจะ
ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการน าความรู้จากงานวิจัยไปใช้ภายในทั้ง 3 คณะ  
ดังนั้น จึงได้ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาการสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ของบุคลากร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ประจ าปีการศึกษา 255๙ เพื่อมาพัฒนางานวิจัยให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อให้บุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ คณะศิลปศาสตร์  
ได้รับรู้ถึงผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ ในปีการศึกษา 255๙ และ ได้ร่วมกันสังเคราะห์
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ 

 
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของสถาบันการพลศึกษา 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย และ       
การสร้างนวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

       สนองการประกันคุณภาพ   
  การประกันคุณภาพภายใน : สกอ. ตัวบ่งช้ีที่ 2.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย  

 
 



๒ 
 

4. เป้าหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ  
            : ได้ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้  1 รูปแบบ  ที่เกิดจากผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์

ของคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ คณะศิลปศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา            
วิทยาเขตชุมพร 

 :  คณาจารยแ์ละเจ้าหน้าที่ในคณะศึกษาศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ
คณะศิลปศาสตร์  จ านวน 50 คน ได้รับรู้ผลการวิจัยของคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 และมีส่วนร่วมในการจัดท าองค์ความรู้
จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 
4.2 เชิงคุณภาพ 

                 :  องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ มีคุณภาพในระดับดี  ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ  และคณาจารย์ผู้มีส่วนร่วม และผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการท างานในระดับดี    
ข้ึนไป  

 
5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

5.1 เชิงปริมาณ 
 5.1.1 ได้ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้  1 รูปแบบ  ที่ เกิดจากผลงานวิจัย และงาน

สร้างสรรค์ของ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ คณะศิลปศาสตร์  สถาบัน    
การพลศึกษา  วิทยาเขตชุมพร 

5.1.2 ร้อยละ 80 ของผู้มสี่วนร่วม มีความพงึพอใจตอ่กระบวนการมสี่วนร่วมในการ
สังเคราะหง์านวิจัยอยูใ่นระดับด ี

5.2 เชิงคุณภาพ 
  5.2.1 คณาจารย์ผู้มีส่วนร่วมในคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ         
และคณะศิลปศาสตร์  มีความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบที่เกิดจากการสังเคราะห์งานวิจัย และสามารถใช้
ประโยชน์ต่อยอดเพื่อพัฒนาคณะได้ต่อไป 
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6. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 

รายการ การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

การวางแผน 
(Plan) 

1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
3. จัดท าก าหนดการ 
4. วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
5. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องตามค าสั่งโครงการ 

๑  – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

การปฏิบัต ิ
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
1. รวบรวมผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในคณะ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ผลงานวิจัย โดย 

ผู้มีผลงานน าเสนอผลงานคณาจารย์ร่วมกันรับฟั ง  
แลกเปลี่ยนแนวคิด และร่วมกันสังเคราะห์ผลงานวิจัย 

3. จัดจ้างท าเว็บไซต์เผยแพร่ผลการสังเคราะห์งานวิจัย  
    จ านวน ๙ หน้า 

 
๑๐ – ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

๑๙  มิ.ย. ๒๕๖๐ 
 
 

๒๐ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ 
 

 
รายการ การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

การตรวจสอบ/
ประเมินผล 
(Check) 

1. ประเมินผลการสัง เคราะห์ งานวิจัย และประเมิน 
     ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

๒๐ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

แนวทางการน า
ผลการประเมิน

ไปปรบัปรุง 
(Act) 

จากราย งานสรุป ผลการ ด า เนินง านโคร ง การแล ะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อน าไป
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

1 ก.ค. - 30 ธ.ค. 25๖๐ 

 
 
7. วัน เวลา และสถานท่ีด าเนินงานโครงการ 

วันจันทร์ที่  ๑๙  มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ ศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 
 

8. งบประมาณด าเนินการ   
 เงินงบประมาณรายจ่าย (รายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐   จาก     
  (  ) คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 5,000 บาท  
  (  ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จ านวน ๕,000 บาท  
  ( ) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  ๕,000 บาท    

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1๕,000 บาท   (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ าแนก ดังนี ้
โดยงบประมาณที่ได้รับใช้ในการด าเนินงานโครงการ ดังรายละเอียดตอ่ไปนี้ 
 
 



๔ 
 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ
ค่าใช้สอย 
   - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน ๆ ละ 100 บาท จ านวน 1 มื้อ 
   - ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม จ านวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ 
   - ค่าจัดท าเว็บไซตเ์ผยแพร่ผลการสงัเคราะหง์านวิจัย  จ านวน  9 หน้าๆละ 
      ๕๐๐ บาท   
 

 
 

5,000.- 
2,500.- 
4,500.- 

ค่าวัสดุครุภัณฑ์ 
   - วัสดุอื่นๆ  
 

 
๓,๐๐๐.- 

รวม 1๕,000 
 
หมายเหตุ : ถ่ัวจ่ายทุกรายการ 

 
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

9.1 ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและการสงัเกต 
9.2 สรปุผลรายงานการด าเนินงานโครงการ 

 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์   
 
11. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 11.1 ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการประชุมสัมมนาการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์  ที่คณาจารย์ในคณะสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาตามพันธกิจของคณะฯ ได้ต่อไป 
 11.2 คณาจารย์ ในคณะได้มีส่วนร่วมในการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 

 
 
 

 
 

  
 

 

 


