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รหสัอา้งองิ :
18261

Bookmark พมิพห์นา้นี� เลอืกภาษา  ▼ บนัทกึขอ้ความ

มหาวทิยาลยั
แบบเสนอโครงการตามแผนยทุธศาสตร/์บรกิารวชิาการ

1. ขอ้มลูทั�วไป

ชื�อโครงการ : โครงการประชุมสมัมนาวชิาการนําเสนอผลการวจิยัการแสดงออกและการสื�อสารที�แสดงความเกลยีด
ชงัและการอยูร่ว่มกนับนความแตกตา่ง

ประเภท
โครงการ :

โครงการพัฒนางานเดมิ

รหสัโครงการ
บรกิารวชิาการ

:

ไมร่ะบุ

รปูแบบ
โครงการ :

โครงการภายนอก

แหลง่ทนุ
ภายนอก :

โครงการ Together ภายใตก้ารสนับสนุนจากองคก์ารเพื�อเพื�อการพัฒนาระหวา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา
(USAID)

ชว่งเวลาที�ทาํ
โครงการ :

18/03/2565  ถงึ  29/04/2565

แผนงาน :
การบรกิารวชิาการแก่
ชุมชน

งานบรหิารมหาวทิยาลยั งานสนบัสนนุ
วชิาการ

แผนงานวจิยั

การเรยีนการสอน งานศาสนา ศลิปะ และ
วฒันธรรม

กลุม่เป้าหมาย : ภายนอก

ภายใน
จาํนวนกลุม่เป้าหมาย  30  คน

 รายละเอยีด  นักวจัิยภาค ีTogether (มหาวทิยาลยัแมโ่จ,้ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ , มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปัตตาน)ี คณาจารย ์/ นักศกึษา ที�สนใจ อื�นๆ - ผูท้ี�สนใจ

รปูแบบ
กจิกรรม : การศกึษานอกสถานที� ฐานเรยีนรู/้แหลง่เรยีนรู ้ ฝึกอบรม สมัมนา

เขา้รว่มการประชุม เดนิทางไปตา่งประเทศ พฒันาระบบสารสนเทศ ออกแบบ สาํรวจพื�นที�

จดันทิรรศการ เผยแพรผ่ลงานวชิาการ แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ อ ื�น ๆ
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สถานที�จดั
กจิกรรม :

ภายในมหาวทิยาลยั ภายนอกมหาวทิยาลยั(เอกชน) ภายนอกมหาวทิยาลยั(ราชการ)
รายละเอยีดสถานที�จดักจิกรรม :  

2. ลกัษณะโครงการ

ลกัษณะ
โครงการ

โครงการตอ่เนื�อง โครงการพฒันางานเดมิ โครงการใหม่

3. ผูรั้บผดิชอบโครงการ

รายชื�อผูร้บัผดิชอบ สถานะ

อาจารย ์พสนุติ  สารมาศ ผูรั้บผดิชอบ
หลกั

4. ที�ปรกึษาโครงการ

รายชื�อผูร้บัผดิชอบ

- ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เสาวลกัษณ ์ชายทวปี

ไมม่ขีอ้มลูที�ปรกึษาโครงการภายนอก

5. หน่วยงานที�รับผดิชอบโครงการ

รายชื�อหนว่ยงาน สถานะ

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้» คณะศลิปศาสตร์ หน่วยงานหลกั

6. หลกัการและเหตผุล
โครงการวจัิย เรื�อง“การแสดงออกและการสื�อสารที�แสดงความเกลยีดชงัและการอยูร่ว่มบนความแตกตา่งจากมมุมองของประชาชน”
(Hate Speech and Tolerance from Citizen Perspective) ที�ดําเนนิการภายใตโ้ครงการTogether รว่มกบั คณะนักวจัิยจาก
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตาน ีคณะรัฐศาสตร์
และคณะนักวจัิยจากศนูยศ์กึษานวตักรรมสงัคมและสนัตภิาพ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้โดยการสนับสนุนจากองคก์าร
เพื�อการระหวา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา มวีตัถปุระสงคเ์พอืทํา ความเขา้ใจที�ลกึซึ�งเกี�ยวกบัการแสดงออกและการสื�อสารที�แสดง
ความเกลยีดชงัและการอยูร่ว่มกนับนความแตกตา่งของประชาชนในจังหวดัเชยีงใหม ่ขอนแกน่ ปัตตาน ียะลา และนราธวิาส การ
วจัิยครั �งนี�ใชว้ธิวีทิยาแบบผสมผสานดว้ยเทคนคิการวจัิยเชงิประมาณ-การสํารวจการรับรูจ้ากกลุม่ตวัอยา่งและการวจัิยเชงิคณุภาพ-
การสนทนากลุม่ยอ่ยและการสมัภาษณเ์ชงิลกึจากกลุม่เป้าหมาย อนึ�ง คณะนักวจัิยไดดํ้าเนนิการวเิคราะหข์อ้มลูรว่มกนัและสรปุผล
การศกึษาเบื�องตน้เป็นที�เรยีบรอ้ย ดงันั�นเพื�อใหเ้กดิประโยชนใ์นวงกวา้งทางวชิาการและสงัคมตอ่การทําความเขา้ใจประเด็นเรื�อง
การรับรูก้ารแสดงออกและการสื�อสารที�แสดงความเกลยีดชงัและการสง่เสรมิการอยูร่ว่มบนความแตกตา่งของสงัคมไทยอยา่งมี
สนัตสิขุ ตามแนวคดิการพัฒนาที�ยั�งยนื Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมาย สนัตภิาพ ยตุธิรรมและสถาบนัที�เขม้
แข็ง ในการนี� ศนูยศ์กึษานวตักรรมสงัคมและสน้ตภิาพ (SIPS) และโครงการ Together รว่มกบั คณะนักวจัิยจากมหาวทิยาลยัภาคี
จงึรว่มกนัจัดการประชมุสมัมนาวชิาการ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อการบรกิารวชิาการดา้นความรูผ้า่นขอ้คน้พบจากงานวจัิยดงักลา่ว แก่
คณาจารย ์นักศกึษา และบคุคลที�สนใจ เพื�อนําผลการวจัิยไปใชป้ระโยชน ์และใหเ้ป็นพื�นที�การรับฟังและแลกเปลี�ยนความคดิเห็น
ตลอดจนการรับฟังขอ้เสนอแนะเพื�อการพัฒนา/ตอ่ยอดการศกึษาในมติทิี�ชว่ยสง่เสรมิการยอมรับความแตกตา่งหลากหลาย ลด
ความขดัแยง้ และการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุในสงัคมไทย

 
7. วตัถปุระสงค์

วตัถปุระสงค์
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1.เพื�อการบรกิารวชิาการดา้นความรูผ้า่นขอ้คน้พบจากงานวจัิยHSTR แก ่คณาจารย ์นักศกึษา และบคุคลที�สนใจ 2.เพื�อ
เป็น(เวท)ีพื�นที�การรับฟังและแลกเปลี�ยนความคดิเห็น ตลอดจนการรับฟังขอ้เสนอแนะเพื�อการพัฒนา/ตอ่ยอดการศกึษาในมติทิี�
ชว่ยสง่เสรมิการยอมรับความแตกตา่งหลากหลายและการอยูร่ว่มกนัในสงัคมไทย

8. สนับสนุนนโยบายมหาวทิยาลยั

นโยบายมหาวทิยาลยั

ดา้นวจัิยและนวตักรรม

9. สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั

ประเด็นยทุธศาสตร์

[  2565 ] ประเด็นยทุธศาสตร ุ์65-69 MJU 2 การขบัเคลื�อนผลการดาํเนนิงานตามพนัธกจิหลกั (MOC)

 เป้าประสงค ์65-69 MJU 2.2 มผีลงานวจัิยและนวตักรรม ที�ใชเ้กษตรเป็นรากฐาน และไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ
และนานาชาติ

 ตวัชี�วดั 65-69 MJU 2.14 รอ้ยละผลงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี�นําไปใชป้ระโยชน์

 กลยทุธ ุ์65-69 MJU 2.2.6 สง่เสรมิและสนับสนุนการวจัิยเชงิบรูณาการ และผลกัดนัผลงานวจัิยสูก่ารใช ้
ประโยชนใ์นทกุมติิ

10. สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตรห์น่วยงาน

ประเด็นยทุธศาสตร์

 [2565] ประเด็นยทุธศาสตร ์LA65-มติทิ ี� 2 การขบัเคลื�อนผลการดาํเนนิงานตามพนัธกจิหลกั (MOC): การผลติ
งานวจิยัและนวตักรรมดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรท์ ี�ไดม้าตรฐานทางวชิาการและสามารถนําไปใชป้ระโยชน์
ในการพฒันาสงัคมได้

 เป้าประสงค ์LA65-2.5 ผลงานวจัิยไดรั้บการตพีมิพแ์ละอา้งองิในระดบัชาตแิละนานาชาติ

 ตวัชี�วดั LA65-2.5-6 ระดบัความสําเร็จของการจัดตั �งศนูยศ์กึษานวตักรรมสงัคมและสนัตภิาพ (SIPS)

 กลยทุธ ์LA65-2.5-4ผลกัดนัความสําเร็จของศนูยศ์กึษานวตักรรมสงัคมและสนัตภิาพ และศนูยภ์มูภิาคศกึษา
(มติทิี� 6)

11. เป้าหมายในการพัฒนา

เป้าหมายหลกั เป้าหมายยอ่ย

1. เป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั�งยนื
(SDGs)

1.16 สงัคมสงบสขุ ยตุธิรรม ไมแ่บง่แยก

12. งบประมาณ

สว่นงาน/หนว่ยงาน แหลง่งบประมาณ คาํอธบิาย ปีงบประมาณ จาํนวน
เงนิ(บาท)

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้»
คณะศลิปศาสตร์

งบประมาณเงนิรายได ้
» งบอดุหนุน

ไมม่กีารเบกิจา่ยงบประมาณ 2565 0.00
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   รวมทั �งหมดเป็น
:

0.00

13. ผลผลติของโครงการและตวัชี�วดั

ผลผลติ : ไดค้วามรูแ้ละขอ้เสนอแนะจากการสมัมนาวชิาการ เร ื�อง“การแสดงออกและการสื�อสาร
ที�แสดงความเกลยีดชงัและการอยูร่ว่มบนความแตกตา่งจากมมุมองของประชาชน”

KPI รายละเอยีดตวัชี�วดั หนว่ย
นบั

เป้า
หมาย

ไตรมาส
1

เป้า
หมาย

ไตรมาส
2

เป้า
หมาย

ไตรมาส
3

เป้า
หมาย

ไตรมาส
4

การ
คาํนวณ

เป้า
หมาย

1 ไดค้วามรูแ้ละขอ้เสนอแนะตอ่
ประเด็นการแสดงออกและการ
สื�อสารที�แสดงความเกลยีดชงั
และการสง่เสรมิการอยูร่ว่มกนับน
ความแตกตา่งจากการสมัมนา
วชิาการ เรื�อง“การแสดงออกและ
การสื�อสารที�แสดงความเกลยีด
ชงัและการอยูร่ว่มบนความแตก
ตา่งจากมมุมองของประชาชน”
ประเภท : เชงิคณุภาพ

ประเด็น 2 รวม 2

14. กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยของโครงการ
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ผลผลติ : ไดค้วามรูแ้ละขอ้เสนอแนะจากการสมัมนาวชิาการ เร ื�อง“การแสดงออกและการ
สื�อสารที�แสดงความเกลยีดชงัและการอยูร่ว่มบนความแตกตา่งจากมมุมองของประชาชน”

 

กจิกรรม : การประชุมสมัมนาวชิาการเสนอผลการศกึษาโครงการวจิยัเร ื�องการแสดงออกและการสื�อสารที�สรา้ง
ความเกลยีดชงัและการอยูร่ว่มบนความแตกตา่ง 
วนัที� 29 มนีาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30-12.30 น.

 Platform Online - โปรแกรมZoom 
ชว่งเวลาดําเนนิกจิกรรม : 29/03/2565 - 29/03/2565

รายชื�อผูร้บัผดิชอบกจิกรรม

1 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เสาวลกัษณ ์ ชายทวปี (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

2 อาจารยพ์รีดา  ประจงการ (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

3 อาจารยพ์งษ์ศกัดิ�  รวมทรัพย ์(ผูรั้บผดิชอบหลกั)

4 อาจารย ์ดร.จริวฒัน ์ รักชาต ิ(ผูรั้บผดิชอบหลกั)

5 อาจารยพ์สนุติ  สารมาศ (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

งบประมาณดาํเนนิการ

ไมม่ขีอ้มลูงบประมาณดําเนนิการ

15. ปัญหาและอปุสรรค

ปญัหาและอปุสรรค

ไมม่ี

16. แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอปุสรรค

ไมม่ขีอ้มลู

17. กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

ไมม่ขีอ้มลู

18. รางวลัที�ไดรั้บ

ไมม่ขีอ้มลู

19. เอกสารประกอบ

รายการเอกสารประกอบ

(รา่ง)กําหนดการประชมุสมันาวชิาการ HSTR (openFile.aspx?id=NDk2OTAw)

�

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk2OTAw
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20. ประโยชนท์ี�คาดวา่จะไดรั้บ

ไมม่ขีอ้มลู

21. การบรูณาการ

การเรยีนการสอน
ไมม่ขีอ้มลู

งานทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม
ไมม่ขีอ้มลู

งานวจิยั
ไมม่ขีอ้มลู

อื�นๆ
ไมม่ขีอ้มลู
 

รายชื�อผูอ้นุมตัแิละเห็นชอบ

ผูบ้นัทกึขอ้มลู
 -

 ลงนามเมื�อ : 18-03-2565
  

 

 
(อาจารย ์พสนุติ   สารมาศ )

 ผูบ้นัทกึขอ้มลู 
เบอรภ์ายใน 

 
 
 

เห็นชอบ
 -

 ลงนามเมื�อ : 18-03-2565
  

 

 
(น.ส. จติราภรณ ์  ปาวนิ )

 ผูต้รวจงบประมาณระดบัหน่วยงาน 
เบอรภ์ายใน 5730 

 
 
 

เห็นชอบ
 -

 ลงนามเมื�อ : 18-03-2565
  

 

 
(อาจารย ์ดร. ศรัณย ์  จันทรท์ะเล )

 ผูเ้ห็นชอบระดบัหน่วยงาน 
เบอรภ์ายใน 0897005115 

 
 
 

ผูเ้สนอ
 -

 ลงนามเมื�อ : 18-03-2565
  

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดกํ้าหนดคา่ใชจ้า่ยใน
โครงการอยา่งเหมาะสม โดยคํานงึถงึความ

คุม้คา่และความประหยดัแลว้ 
(อาจารย ์พสนุติ   สารมาศ )

 ผูเ้สนอโครงการ 
เบอรภ์ายใน 

 
 
 

เห็นชอบ
 เรยีน คณบด ีโครงการดงักลา่วบรรจใุนแผน

ปฏบิตักิารประจําปี 2565 เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้
และขอใหผู้รั้บผดิชอบโครงการรายงานผล

โครงการในระบบ E -Project ตอ่ไป
 ลงนามเมื�อ : 18-03-2565

  

 

 
(น.ส. อษุณีย ์  อนิทะวงค ์)

 ผูต้รวจแผนระดบัหน่วยงาน 
เบอรภ์ายใน 5200-175 

 
 
 

ผูอ้นมุตั ิ
 -

 ลงนามเมื�อ : 23-03-2565
  

 

 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ชนาพร   ขนัธบตุร )

 ผูอ้นุมตัริะดบัหน่วยงาน 
เบอรภ์ายใน 

 
 
 


