
 

 

 

 

 

รายงานผลกิจกรรม 

 

 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ตามพันธกิจของคณะฯ ครั้งที่ 1  

เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”  

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) 

 

 

 

วันท่ี  10  กุมภาพันธ์  2560 

ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประจ าป ี2560 
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รายงานผลการด าเนินกิจกรรมที่ 1  

การจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามพันธกิจของคณะฯ คร้ังท่ี 1 

เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”   

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  ในวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

---------------------- 

1. ชื่อกิจกรรม  การจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามพันธกิจของคณะฯ ครั้งที่ 1  

เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรใหไ้ด้ทุน”  

  ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู ้(KM) 

2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

นางรจนา  อุมดมรักษ์ 

3.  หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม 

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการจัดการความรู้ 

ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และสามารถปรับตัวเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรมนั้น คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เรียน

เชิญคณาจารย์ในคณะฯ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงให้กับ

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนั้น จึงเห็นสมควรในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

(KM) ในครั้งนี ้

4.  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

4.1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน 

  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

4.2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาตอ่ยอดในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ    
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5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 การจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามพันธกิจของคณะฯ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” จัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ ์

รองคณบดีฝา่ยวิจัย เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรูโ้ดยสรุปผลการด าเนนิงานได้ ดังนี้   

1. เกณฑ์การพิจารณา 

1.1  เงื่อนไขข้อเสนอการวิจัย (20 คะแนน) 

- ตรงตามกรอบการวิจัยที่ วช. ก าหนด 

- การบูรณาการระหว่างสาขาวิชาการ 

- การสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ 

- หลกัฐานรองรับว่ามีผูต้้องการผลงานวิจัยหรอืผูต้้องการผลงานวิจัยใหค้วามรว่มมือ 

1.2  ความเชื่อโยงของโครงการวิจัย (60 คะแนน) 

- ชื่อโครงการวิจัย 

- ความส าคัญของที่มขีองปัญหา 

- ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 

- องค์ประกอบของคณะผูบ้ริหารโครงการวิจัย 

- ความเช่ือมโยงของโครงการวิจัย 

- แผนการบริการโครงการวิจัยและแผนการด าเนนิงาน 

1.3  ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัย  (20 คะแนน) 

- ผลผลิต 

- ผลลัพธ์ 

- ผลกระทบ 

 

2. ลักษณะของโครงการวิจัยที่ดี 

1. ความถูกต้อง (Correctness) ถูกต้อง แมน่ย ามีหลักฐานอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบได้ 

2. ความมเีหตุผลม่ันคง (Cogency) สาระส าคัญของโครงการวจิัยต้องมเีหตุผลแน่นหนา ชัดเจน 

ตรวจสอบได้ 

3. ความกระจา่งแจ้ง (Clarity) ข้อความตอ้งชัดเจน ผู้อ่าน ผูป้ระเมินคุณภาพ สามารถเข้าใจได้โดยไม่ 

ต้องตีความหรอืคาดคะเนความหมายของโครงการวิจัยนั้นๆ 

          4. ความสมบูรณ์ (Completeness) ต้องมีสาระส าคัญครบถ้วนตามก าหนดของแต่ละส านักตามขั้นตอน

ของกระบวนการวิจัย แตล่ะหัวข้อมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ (Format VS. Style) 

          5. ความกะทัดรัดชัดเจน (Concise) สั้น เข้าใจได้รวดเร็วประหยัดเวลา 
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          6. ความสม่ าเสมอ (Consistency) หรอืความคงเส้นคงวา นักวิจัยต้องใช้ค าเดียวกันในการใชค้ าหรอื

ข้อความเดียวกันทั้งฉบับ 

          7. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้อง (Correspondence) ซึ่งแสดงว่าทุกส่วนได้รับการจัดระเบียบมา

เป็นอย่างด ีทุกหัวข้อมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยตลอด 

 

3. ประเภท หรือรูปแบบของการวจิัย 

1. การวิจัยเชงิส ารวจ (Surveying research) 

2. การวิจัยเชงิทดลอง (Experimental research) 

3. การวิจัยพืน้ฐาน (Basic research) 

4. การวิจัยเชิงปฎิบัติการ (Operational research) 

5. การวิจัยเพื่อการพัฒนา (Developmental research) 

6. การวิจัยเชงิบุรณาการ (Integrated research) 

7. การวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative research) 

8. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

9. การวจิัยสถาบัน (Institutional research) 

10. การวิจัยในช้ันเรยีน (Classroom research) ฯลฯ 

 

โครงการแบบ Demand pull และ Supply push 

- แบบ Demand pull มาจากความต้องการหรือความจ าเป็น ของผูใ้ช้ (User) หรอืผู้ใหทุ้น  

 (Granting agency) 

- แบบ Supply push คือ ผู้น าเสนอสร้างความเชื่อให้ผู้ใช้หรอืผูใ้หทุ้นคิดว่าเรื่องที่น าเสนอเป็น 

 เรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นจึงจะไม่ท าไม่ได้ 

 

แหล่งท่ีมาของโจทย์วิจัย 

1. นโยบายการวิจัยของชาติ 

2. แหลง่ทุน 

3. ประสบการณข์องนักวิจัยเอง 

4. การค้นปัญหาโจทย์รว่มกันกับพืน้ที ่

5. ปัญหาในหนว่ยงาน 

6. การทบทวนทฤษฎี/งานวิจัย 
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การเขียนแบบเสนอโครงการวจิัย 

1. หัวข้อวิจัย 

 ระบุชื่อโครงการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ให้ระบุชื่อ

แผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

วิธีเขียน 

1. ชื่อเรื่องประกอบด้วย ตัวแปร + ประชากร + พืน้ที่ + เวลา 

2. เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง “ปัญหาวิจัย” (research problem) 

3. Research topic บ่งบอกใหท้ราบว่า 

- จะท าวิจัยเรื่องอะไร 

- เป็นการวิจัยแบบใด 

การเขียน   

1. สื่อความหมายได้เข้าใจว่า จะศกึษาสิ่งใดหรอืบ่งบอกถึงปัญหาวจิัย 

2. ชัดเจน กะทัดรัด 

3. ก าหนดเป็น 

- ประโยคสมบูรณ์ (จะท าอะไร-แง่มุมใด-กับใคร-ที่ไหน) หรอื 

- ข้อความ วลี (ศึกษาอะไร หรอืพัฒนาสิ่งใด 

4. ไม่ควรระบุไว้กว้างขวางใหญ่โต จนท าให้เข้าใจผดิ 

5. ไม่ควรระบุแคบ เจาะจงเกินไป จนท าให้เข้าใจผดิ 

 

2. ลักษณะโครงการวิจัย 

ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรอืเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป) กรณีเป็น 

โครงการวิจัยตอ่เนื่องตอ้งระบุจ านวนระยะเวลาที่ท าการวิจัยทั้งหมด และปีงบประมาณที่เสนอขอว่าเป็นปีที่

เท่าใด พรอ้มทั้งระบุรหัสโครงการวิจัยด้วย 

 

3. ค าส าคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย 

ระบุค าส าคัญ (Keywords) ที่มคีวามส าคัญต่อช่ือเรื่องหรอืเนือ้หาของเรื่องที่ท าการวิจัย ทั้งภาษาไทย 

และภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชนใ์นการน าไปใช้ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีช่ือเรื่อง

ประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัยได้ 

 

4. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าวิจัย 

แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้ หากมีสถิติตัวเลขอ้างอิงได้จะชัดเจนยิ่งขึ้น 

และการเลือกพืน้ที่ใดท าการวิจัย ควรกล่าวถึงความส าคัญของพื้นที่นัน้ให้ชัดเจนด้วย 
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วิธีเขียน 

1.เรื่องที่ศึกษา เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (เสนอทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง) 

 2. ความส าคัญของปัญหา (แสดงขอ้มูลทางสถิติ, ข้อมูลเชิงคุณภาพใหเ้ห็นความส าคัญ) 

 3. สถานการณท์ี่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (ดี, เลว, เหมาะสม, ไม่เหมาะสม, เสียหาย ฯลฯ) 

 4. สภาวะที่เป็นปัญหา (อะไรที่ท าให้เกิดสภาพการณ์นัน้) 

 5. ประเด็นที่จะวิจัย (แนวทางที่จะแก้ไข) 

  6. ความจ าเป็นที่ต้องรบีแก้ไข 

 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามล าดับความส าคัญเป็นข้อๆ โดยเชื่อมโยง

กับความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย ไม่ควรเขียนปะปนกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย และไม่

ควรเขียน เหมอืนขั้นตอนการท าวิจัย 

วิธีเขียน 

เป็นส่วนที่บอกเป้าหมาย หรอืความตอ้งการของงานวิจัย (ผูว้ิจัย) ว่า “อยากทราบอะไร” เพื่อใช้เป็น

ทิศทางและแนวทางการวิจัย 

1. เขยีนใหชั้ดเจน อ่านแลว้เข้าใจได้ว่า “ต้องการทราบอะไร” 

2. อยู่ในขอบเขตของปัญหาวิจัย 

3. ครอบคลุมสิ่งส าคัญที่ควรแก่การศึกษา 

4. ท าวิจัยได้จริง หรอื หาข้อมูลได้ 

5. จัดเรียงตามล าดับความส าคัญ หรือตามขั้นตอนด าเนินการ 

6. อย่าเขียนในรูปของวิธีการด าเนินการ 

7. อย่าเขียนวัตถุประสงค์มากเกินไป 

8. วัตถุประสงค์ต้องเริ่มด้วยค าว่า “เพื่อ” เสมอ 

ควรใช้ค าต่อไปนี ้

        - เพื่อศกึษา 

       - เพื่อวิเคราะห์หรอืสังเคราะห์ 

        - เพื่อเปรียบเทียบ 

        - เพื่อพัฒนา 

      - เพื่อออกแบบ 

 - เพื่อหา 

 - เพื่อส ารวจ 

 - เพื่ออธิบาย 

 - เพื่อหาความสัมพันธ์ 
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 - เพื่อท านาย 

 - เพื่อประเมิน 

 - เพื่อตรวจสอบ 

 - เพื่อสร้าง 

ไม่ควรใช้ค าต่อไปนี้ 

 - เพื่อทราบ 

 - เพื่อน า 

 - เพื่อใช้ 

 - เพื่อเสนอแนะ 

 - เพื่อปรับปรุง 

 

6.  ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 ระบุขอบเขตขิงการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ท าการวิจัยแต่ไม่สามารถ

ก าหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัย และวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้ 

วิธีเขียน 

1. ขอบเขตของสถานที่ท าการวิจัย (place) (งานวิจัยนี้มีสถานที่ท าวิจัย สถานที่ทดลองที่ไหนบ้าง) 

2. ขอบเขตของประชากรที่ศึกษา (people) (ประชากรที่ศึกษาเป็นอะไร คน สัตว์ พืช) 

3. ขอบเขตของเนือ้หาสาระที่ศึกษา (variable) (เนือ้หาสาระของเรื่องเกี่ยวกับอะไร) 

4. ของเขตของเวลา (Time) (ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย กี่ปี กี่เดอืน) 

 

7. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุตฐิาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่นา่จะเป็นไป 

ได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัยแล้วน ามาสังเคราะหเ์ป็นสมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบ

แนวความคิดของโครงการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย (กรณกีารวิจัยทางวิทยาศาสตร์) 

- เสนอในรูปแบบ Model ของการวิจัย นั้นๆ 

- เสนอในรูปแบบกระบวนการ (process) 

- เสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา 

- หรอืเสนอในรูปแบบผสม 

กรอบแนวคิดการวจิัย (กรณีการวิจัยทางสังคมศาสตร์) 

 เป็นการน าเอาตัวแปรที่จะศึกษามาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในรูปของค าบรรยาย หรอื

แบบจ าลองแผนงาน หรอืรูปแบบที่ผสมกัน 
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8.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งในด้านการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปัญหาหรอืด้านอื่นๆ ให้ 

เข้าถึงขอ้เท็จจริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (reviewed literature) ตรวจสอบ

สถิต ิสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมตฐิานใน

สาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

วิธีเขียน 

1. วรรณกรรมที่น ามาทบทวนหรอือ้างถึงนั้นต้องสัมพันธ์กับงานวิจัยที่ก าลังด าเนินอยู่ ไม่ควรเขียนรวมถึง 

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้วจิัยได้อา่นมา 

2. แตล่ะงานวิจัยที่ส าคัญที่น ามาทบทวนอาจอภปิรายทีละเรื่องในแต่ละย่อหนา้ บอกวัตถุประสงค์ของ 

การศกึษา เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ผลการศกึษาที่เกี่ยวข้อง ถ้างานวิจัยนัน้ส าคัญน้อยอาจอ้าง

แตต่ัดรายละเอียดออกบ้าง 

3. ถ้ามีงานวิจัยที่ผ่านมาหลายเรื่องที่ศึกษาปัญหาเดียวกันในแงมุ่มที่คล้ายคลึงกัน อาจน ามาทบทวน 

รวมกันในย่อหน้าเดียวกัน เช่น นาย ก, นาย ข, นาง ค และ นาย ง ได้ศกึษาถึงเรื่อง.......และสรุปผลออกมา

เป็นกลุ่มมากกว่าแยกจากกัน  

4. ควรเขียนทบทวนวรรณกรรมที่ได้มกีารศกึษามาอย่างดี เลือกเฉพาะที่เป็นจุดเด่นที่ทบทวนวรรณกรรม 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ด าเนินการอยู่ 

5. เรียบเรียงสาระส าคัญเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ผลงานวิจัยที่มาก่อนจนถึงปัจจุบัน ยังขาดอะไรอยู่ มี 

จุดอ่อนอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันอย่างไร 

6. ควรเขียนในลักษณะที่จะน ามาใช้ในการอภปิรายผลการวิจัย 

 

9. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 

ระบุเอกสารที่ใชอ้้างอิง (Reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล 

1. เสนอชื่อเอกสารที่ใช้ค้นคว้าและอ้างองิ 

2. เสนออย่างเป็นระบบ 

- ชื่อคนแต่ง ชื่อหนังสอื จังหวัด โรงพิมพ ์ปีที่พิมพ์ 

- ชื่อผู้เขียน ช่ือบทความ ชื่อวารสาร ฉบับที่ พ.ศ. หนา้บทความ ฯลฯ 

3. เสนอครบถ้วนตามอ้างอิง 

4. เสนอเรียงล าดับอักษร 

5. ถ้ามีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แยกเป็น 2 สว่น ภาษาไทยมาก่อน 
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10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (อาจมีข้อเดียว หรอื หลายข้อก็ได้) 

- แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานที่ท าการวิจัย (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 

- เป็นองค์ความรูใ้นการวิจัยต่อไป (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 

- ให้บริการความรู้แก่ประชาชน (ระบุรายละเอียดว่าประโยชนม์ีอย่างไร) 

- ให้บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 

- น าไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 

- เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชน (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 

- อื่นๆ (ระบุ) 

2. หนว่ยงานที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ระบุ) 

 

11.  แผนการวจิัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรอืผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีเขียน 

 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรอืผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรอืส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนาขั้นต่อไป หรอืการบริหารงานในหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด 

ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอของบประมาณในส่วนนีด้้วย 

1. กรณีเป็นงานวิจัยพื้นฐาน (เป้าหมายผูใ้ช้ผลงานวิจัย คือ นักวิชาการ นักศึกษา) 

- สอนหรอืบรรยายเพื่อขยายขอบเขตของความรูใ้ห้แก่นักวิชาการ นสิิต นักศกึษา ประชาชน 

ทั่วไป 

- เผยแพร่ผลงานในรูปรายงานวิจัย เอการทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- เสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ 

- จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อให้ความรู้  

2. กรณีเป็นงานวิจัยประยุกต์หรอืขั้นพัฒนา (เป้าหมายคือ ผู้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์) 

- กรณีเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ ถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มเป้าหมาย เช่นเดียวดับ 

กรณีที่เป็นงานวิจัยพืน้ฐาน ข้อ 1-4 

- กรณีเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ ให้ระบุกลุ่มภาคเอกชนที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

12.  วิธีด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

อธิบายขั้นตอนวิธีการท าการวิจัย อาทิ การเก็บข้อมูลการก าหนดพืน้ที่ประชากรตัวอย่างการสุ่ม 

ตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหข์้อมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ท าการวิจัย/เก็บข้อมูลให้

ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ 
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วิธีเขียน 

 เป็นส่วนส าคัญที่เสนอแนวคิด วิธีการ หรอืยุทธวิธี (strategy) ในการด าเนินการเพื่อตอบปัญหาวจิัยอันจะ

ชีถ้ึงคุณภาพการวิจัย หรือความเที่ยงตรงของการวิจัย 

 

13.  ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

ระบุระยะเวลาที่ท าการวิจัย ตัง้แต่เริ่มตน้ถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือนปีที่เริ่มตน้ ถึงเดือนปีที่ 

สิน้สุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปีที่เสนอขอเป็นปีที่เท่าใดของโครงการวิจัยนี ้รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของ

แผนการด าเนินงาน (Gantt chart) โดยรายละเอียดภายในปีงบประมาณ (1 ตุลาคม ของปีนัน้ – 30 กันยายน ของ

ปีถัดไป) ในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อท าการวิจัยมากกว่า 1 ปี ใหแ้จง้แผนการ

ด าเนนิงานในปีตอ่ๆไปโดยสังเขปด้วย 

 แผนการด าเนินงาน 

 ควรเสนอภารกิจทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติตลอดโครงการ พร้อมทั้งช่วงเวลาที่จะปฏิบัติในแตล่ะภารกิจ

เหล่านั้น ทั้งนี้ตอ้งค านึงถึงความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของจังหวะเวลา โดยก าหนดเป็นผังด าเนินการที่

ชัดเจนภายใต้ระยะเวลา โดยก าหนดเป็นผังด าเนินการที่ชัดเจนภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 ระยะเวลาท าการวิจัย 

 ท าการวิจัย 1 ปี ตั้งแต่เดอืน...........พ.ศ...........ถึงเดอืน...................พ.ศ.................. 

 แผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิัย (เขียน Gantt chart) ดังตัวอย่าง 

 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. วางแผนการท างาน             

2. ศกึษาขอ้มูล             

3. วางแผนรวบรวมข้อมูล             

4. เก็บรวบรวมข้อมูล             

5. วิเคราะห์ข้อมูล             

6. เขียนรายงานวิจัย             

 

14.  ปัจจัยที่เอื้อต่อการวจิัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ตอ้งการเพิ่มเติม 

  ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจ าเป็นของอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยที่เอื้อตอ่การวิจัย (อุปกรณ์การ

วิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ที่ตอ้งการเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ตอ้งขอเช่า หรอืขอยืมจากหน่วยงานอื่นเพื่อ

การวิจัยนี้ 
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วิธีเขียน 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่การวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสรา้งพื้นฐาน) 

- ที่มอียู่แล้ว (ระบุ) 

- ที่ตอ้งการเพิ่มเติม (ระบุ) 

 

15.  งบประมาณของโครงการวิจัย 

1. รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่างๆ {ปีงบประมาณที่เสนอขอ (ผนวก 5)} 

2. รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแตล่ะปี {กรณีเป็น 

โครงการวจิัยต่อเนื่อง (ผนวก 9)} 

3. งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแตล่ะปีที่ผ่านมา (กรณี เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตใิห้ 

ท าการวิจัยแล้ว) 

วิธีเขียน 

1. แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอโดยจ าแนกประเภทต่างๆ ให้ชัดเจน 

2. กรณีที่เป็นโครงการวจิัยต่อเนื่อง โปรดระบุรายละเอียดงบประมาณการวิจัยที่จะเสนอขอในปีตอ่ๆ  

ไป แต่ละปีตลอดการวิจัย โดยจ าแนกตามงบประเภทต่างๆ ให้ชัดเจน 

3. กรณีเป็นโครงการวิจัยตอ่เนื่องที่ได้รับอนุมัตใิห้ท าการวิจัยแล้วให้ระบุงบประมาณที่ได้รับการจักสรร

ในแต่ละปี ทุกปีที่ผา่นมา 

งบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 

1. งบประมาณเหมาะสม ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 

2. มีการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณปีที่ขอ 

3. มีความเป็นไปได้ในการศกึษาวิจัย 

4. ค านวณงบประมาณครอบคลุมทุกรายการที่วางแผนและก าหนดกิจกรรม 

5. ประเมินค่าใช้จ่ายตามความเป็นจรงิ 
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16.  ผลส าเร็จของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผลส าเร็จ (Output) 

P I G 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 

ข้อ 1 เพื่อ......................................... 

……………………………………………………….. 

ข้อ 2 เพื่อ......................................... 

……………………………………………………….. 

ข้อ 3 เพื่อ......................................... 

……………………………………………………….. 

1.1 จะได้

.................. 

.............................. 

2.1 จะได้................. 

............................... 

3.1 จะได้................. 

.............................. 

1.1 จะได้

.................. 

.............................. 

2.1 จะได้................. 

............................... 

3.1 จะได้................. 

.............................. 

P I 

 

I 

 

I 

 

 

 

 

 

G 

P= ผลส าเร็จเบือ้งตน้ (preliminary result), I = ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate result), G = ผลส าเร็จตาม

เป้าประสงค์ (goal result) 

 

17.  กรณโีครงการวิจัยต่อเน่ืองปีท่ี 2 ขึ้นไป 

1. หัวหนา้โครงการวิจัยต้องรับรองวา่โครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผา่นมา

จรงิ โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือชื่อก ากับอย่างชัดเจน 

2. ถ้าโครงการวจิัยนีอ้ยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่งเงนิทุนอื่น ให้ระบุชื่อแหล่ง

ทุนและงบประมาณที่เสนอขอด้วย หากเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่นใหร้ะบุชื่อโครงการวิจัย

ดังกล่าว 

3. ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยตาม แบบ ต-1ด 

 

18.  ค าช้ีแจงอื่นๆ  

  ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน ค ารับรอง ค ายินยอม อาทิ โครงการพระราชด าริ จริยธรรม                

การวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใชส้ัตว์ ฯลฯ หรอืรายละเอียดอื่นที่จะเป็นประโยชน์ และชี้ให้เห็นคุณค่าของ

โครงการวิจัยมากยิ่งขึน้ 

 

*********************** 
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การประเมินการด าเนินกิจกรรม 

  ผู้รับการประเมินมีสถานภาพเป็นบุคลากรสายวิชาการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.5 และ                  

มีสถานภาพเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 37.5 และมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา คิดเป็นรอ้ยละ 20 ตามล าดับ 

 ผูร้ับการประเมินเป็นเพศชายมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 55 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 45  

 ผู้รับการประเมินได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมฯ จากหนังสือเชิญมากที่สุด คิดเป็นเป็นร้อยละ 70 

และจากกลุ่มไลน์ของคณะฯ และใน Facebook คิดเป็นรอ้ยละ 30 ตามล าดับ 

 ผูร้ับการประเมินมีความคิดเห็นว่าควรจะมีการจัดท ากิจรรมฯ ในโอกาสต่อไป คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฯ  

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
มาก

ที่สดุ 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อย

ที่สดุ 

1 

1. การรับรู้และการประชาสัมพันธ์อยา่งทั่วถึง 75 25 - - - 4.75 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบ ชว่งเวลา/ระยะเวลาในการจัด

กิจกรรม 

100 - - - - 5.00 

3. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 67.5 32.5 - - - 4.68 

4. ความเหมาะสม/เพยีงพอของอาหาร 87.5 12.5 - - - 4.88 

5. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 55 20 15 - - 4.40 

6. ความรูค้วามเข้าใจ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม - 37.5 62.5 - - 3.38 

7. ความรูค้วามเข้าใจ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 25 70 5 - - 4.20 

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ทีได้รับไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 62.5 37.5 - - - 4.63 

9. ความพึงพอใจในภาพรวม 95 5 - - - 4.95 

รวมค่าเฉลี่ย 4.54 

 

ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  - 
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6. ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ และประสบการณ์ในด้านการวิจัยเพิ่มมาก

ขึ้น จากผลการส ารวจความพึงพอใจ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 67.6 ผลการส ารวจ 

ความพึงพอใจ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นรอ้ยละ 84 จะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่

เป็นประโยชน์ สามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าแนวทางที่ได้รับมาต่อยอดในการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมของ

ตนได้    

7.  รายงานผลความส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ตามที่ตั้งไว้ในกิจกรรม) 

ตัวชี้วัด ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ ์

จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

เชงิปริมาณ ร้อยละ 80 100 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเข้าใจใน

กระบวนการจัดการความรูเ้พิ่มมากขึ้น 

เชงิคุณภาพ ร้อยละ 80 84 

ร้อยละของระยะเวลาการจัดกิจกรรมไปตามที่ก าหนดไว้ เชงิเวลา ร้อยละ 80 100 

จ านวนประเด็นความรูส้ าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชงิปริมาณ ประเด็น 1 1 

8.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          750  บาท 

        (30 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) 

8.2  ค่าอาหารกลางวัน                   2,400  บาท 

        (30 คน x 80 บาท x 1 มือ้) 

                    รวมทั้งสิ้น               3,150 บาท 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          750  บาท 

        (30 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) 

8.2  ค่าอาหารกลางวัน                   2,400  บาท 

        (30 คน x 80 บาท x 1 มือ้) 

                    รวมทั้งสิ้น               3,150 บาท 

9. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาด าเนินงานตามจรงิ 

ในวันศุกรท์ี่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 –                 

12.00 น. ณ หอ้งประชุม 2201-2202  

อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 –               

12.00 น. ณ หอ้งประชุม 2201-2202  

อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

10.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ไม่ม ี
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11.  รูปภาพประกอบการรายงานการด าเนินกิจกรรม 
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12.  ผู้รายงานการด าเนินกิจกรรม 

    

 

                   (นางรจนา  อุดมรักษ์) 

                              ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

13.  ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานโดย 

 

 

 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

                   คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 












