ฉบับที่ 8 มิ.ย. 58-มิ.ย. 59

โครงการถ่ายทอดความรู้ที่จัดผ่านมาแล้ว

สารวิจัย

1. โครงการ “การนาเสนอและติดตามความก้าวหน้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1”
วิทยากรโดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์
จัดเมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 25 คน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการเท่ากับ 4.14 (มาก)
ค่าใช้จ่ายจริง 1,714 บาท (คิดเป็น 68.56 บาท/คน)

2. โครงการ “การแนะแนวทางในการผลิตตารา/หนังสือเพื่อการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ”
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์
จัดเมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 25 คน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการเท่ากับ 4.42 (มาก)
ค่าใช้จ่ายจริง 2,392 บาท (คิดเป็น 59.80 บาท/คน)

สารวิจัย

หน้าที่ 2

โครงการถ่ายทอดความรู้ที่จัดผ่านมาแล้ว (ต่อ)
3. โครงการ “ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผู้นานิสิตในต่างประเทศ (Student Leadership)”
วิทยากรโดย อาจารย์สิตางศุ์ ขันติ
จัดเมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการเท่ากับ 4.41 (มาก)
ค่าใช้จ่ายจริง 2,385 บาท (คิดเป็น 70.15 บาท/คน)

4. โครงการ “KM: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย”
วิทยากรโดย 1. อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
จัดเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 59 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการเท่ากับ 4.16 (มาก)
ค่าใช้จ่ายจริง 5,136.50 บาท (คิดเป็น 87.06 บาท/คน)

ฉบับที่ 8 มิ.ย.58-มิ.ย.59

สารวิจัย

ฉบับที่ 8 มิ.ย.58-มิ.ย.59

โครงการถ่ายทอดความรู้ที่จัดผ่านมาแล้ว (ต่อ)
5. โครงการ “การถ่ายทอดความรู้การวิจัยในชั้นเรียนเชิงคุณภาพ”
วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม
วิทยากรเสวนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
จัดเมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 35 คน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการเท่ากับ 4.36 (มาก)
ค่าใช้จ่ายจริง 4,827 บาท (คิดเป็น 160.90 บาท/คน)

6. โครงการ “การถ่ายทอดความรู้การวิจัยในชั้นเรียนเชิงปริมาณ”
วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 35 คน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการเท่ากับ 4.43 (มาก)
ค่าใช้จ่ายจริง 8,373 บาท (คิดเป็น 279.10 บาท/คน)

หน้าที่ 3

สารวิจัย

หน้าที่ 4

ฉบับที่ 8 มิ.ย.58-มิ.ย.59

สรุปรายงานผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2558
ลาดับ

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

จานวนเงิน

1

อาเซียนนิทัศน์: การศึกษาอัตลักษณ์อาเซียนในนิทานมหัศจรรย์

อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล

250,000

2

การพัฒนาแบบทดสอบการฟังเสียงสูงต่าของศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้เรียนชาวไทย

ผศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า

40,000

3

หนังใหญ่ของสานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ: การศึกษาอนุภาคทางคติชนวิทยา

อ.รัตนพล ชื่นค้า

50,000

4

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทาวิจัยของบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ มก.

อ.มุกข์ดา สุขธาราจารย์

20,000

5

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์ มก.

อ.ดร.สมาน แก้วเรือง

10,000

6

การศึกษาวาทกรรมในวรรณกรรมคาสอนสตรีตามแนวภาษาศาสตร์

อ.ฟาริส โยธาสมุทร

20,000

7
8

9
10

การศึกษาสถานภาพและแนวโน้มวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมุนษยศษสตร์ มก.
อิทธิพลของการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การและเพื่อนร่วมงานที่มีต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการระบุตัวตนในองค์กรกับพฤติกรรมความเป็นบุคลากรที่ดีใน อ.ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข
งานบริการในธุรกิจร้านอาหารระดับกลางของไทย
โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี พ.ศ. 2555

อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
รศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
สารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การวิเคราะห์คลังข้อมูลกลุ่มคาศัพท์ภาษาอังกฤษจากสุนทรพจน์ของผู้นากลุ่ม
12
อ.ดร.อิศริยา ทวีศิลป
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาสื่อสารมวล ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการ
13
อ.ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี
ด้านสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล
11

14

การศึกษาการแปลนิยายอิงพงศาวดารจีน เรื่อง "ตั้งฮั่น"

15 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของพจนานุกรมจีนฉบับที่ 5 กับฉบับที่ 6
16

การพัฒนาหนังสือเรียนตามหลักสูตรฝึกอบรมภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
หลักสูตรเร่งรัด 720 ชั่วโมง
รวม (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

28,500
61,500
10,000
10,000
10,000
39,000
10,000

รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง

35,000

อ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

35,000

อ.พัชราพรรณ กะตากูล

71,000
700,000

สารวิจัย

หน้าที่ 5

ฉบับที่ 8 มิ.ย.58-มิ.ย.59

สรุปรายงานผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

จานวนเงิน

1

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) คณะมนุษยศาสตร์ มก.

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน

10,000

2

การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
คณะมนุษยษศาสตร์ มก.

ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล

10,000

3

ปัจจัยพยากรณ์ความตั้งใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
พระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

อ.ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว

80,000

4

แบบจาลองเชิงพยากรณ์ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้
พิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล

อ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

86,600

5

การเปลี่ยนแปลงกลวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนิสิตไทย

รศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์

10,000

6

สถานการณ์และทิศทางสู่อนาคตของการเรียนการสอนวิชา
ภาษาเยอรมันเป็นวิชาเอกในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย :
การสารวจข้อมูลและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

อ.รัศมี วุฒิไกรเกรียง

67,000

7

การสารวจความต้องการของแรงงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับ
ชาวต่างประเทศ

อ.รุจิรา เส้งเนตร

10,000

8

The Face Thailand: กลวิธคี วามไม่สุภาพในรายการเรียลลิตี้โชว์

อ.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ

41,450

9

การสารวจความคิดเห็นของอาจารย์และนิสิตที่มีต่อการวัดผลแบบ
ทางเลือก และการวัดผลแบบดั้งเดิมในการสอนภาษาอังกฤษ

อ.มริสสา พงษ์ศิริกุล

10,000

10

Factors Influencing Decision Making on the Choice of
Thailand as Second Homes

อ.ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร

120,600

11

การรับวากยสัมพันธ์ภาษาไทยของเด็กวัยก่อนเรียน

รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์

81,000

12

พระธาตุประจาปีเกิดจาลองในภาคกลาง: ความเชื่อและพิธีกรรม
กับการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนา

น.ส.จริยา สุพรรณ

90,000

13

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการจัดการสถานที่
จัดงาน

อ.ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

67,000

รวม (หกแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

683,650

หน้าที่ 6

สารวิจัย

ฉบับที่ 8 มิ.ย.58-มิ.ย.59

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
1. รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2558)

รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
รศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์
อ.รัตนพล ชื่นค้า
รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปี 2558
ประจาปี 2558
ประจาปี 2558
ประจาปี 2558
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มอายุต่ากว่า 40 ปี
สายสังคมศาสตร์ กลุ่มอายุต่ากว่า 40 ปี
กลุ่มอายุต่ากว่า 40 ปี
กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

2. รางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2558)
รางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ กลุ่มที่ 1 (กลุ่มที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากลที่ สวพ.มก. ยอมรับ)
1.

รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ มีผลงานตีพิมพ์เรื่อง “Using the DELPHI technique to develop effectiveness indicators for social marketing
communication to reduce health-risk behaviors among youth” ในวารสารชื่อ The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and
Public Health. ปีที่ 46 ฉบับที่ 5 หน้าที่ 949-957

2.

อ.ดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน มีผลงานตีพิมพ์เรื่อง “‘Native-Speaker’ varieties of English: Thai perceptions and attitudes” ใน
วารสารชื่อ Asian Englishes ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 248-260
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รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ มีผลงานตีพิมพ์เรื่อง “Thai impersonal pronouns and language power” ในวารสารชื่อ MANUSYA : Journal
of Humanities ปีที่ 21 ฉบับพิเศษ หน้าที่ 14-28
อ.ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม มีผลงานตีพิมพ์เรื่อง “Advertising language and persuasion” ในวารสารชื่อ MANUSYA : Journal of
Humanities ปีที่ 21 ฉบับที่พเิ ศษ หน้าที่ 50-59
อ.ดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์ มีผลงานตีพิมพ์เรื่อง “Improving low-proficiency EFL learners’ oral communication by using project
work” ในวารสารชื่อ International Journal of Arts & Sciences ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 หน้าที่ 335-348
อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข มีผลงานตีพิมพ์เรื่อง“Multicultural in Thai society: reflections from Thai dictionaries” ในวารสารชื่อ Journal of
Korean Association of Thai Studies ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 193-218 และมีผลงานตีพิมพ์เรื่อง “Academic works of Korean studies in
Thailand” ในวารสารชื่อ Southeast Asia Journal ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 201-224
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์ มีผลงานตีพิมพ์เรื่อง “The north-eastern culture in the novel rural teacher: from a traditional lifestyle to a sustainable
economy” ในวารสารชื่อ Journal of Korean Association of Thai Studies ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 1-34 และมีผลงานตีพิมพ์เรื่อง “TV episode
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