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1.ขอเสนอแนวความคิด (Concept paper)

2.ขอเสนอแบบสมบูรณ (Full research proposal)

ขอเสนอโครงการวจิัย



1.ขอเสนอแนวความคิด (Concept paper)

หัวขอวิจัย วาจะทําเรื่องอะไร

มีความสําคัญอยางไร

วิจัยแลวจะไดประโยชนอะไร

ไดความรูใหมอะไร

ใชเวลามากนอยแคไหน

1-2  หนา A4



2.ขอเสนอแบบสมบูรณ (Full research proposal)

องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย 

1.ผูรับผิดชอบ [คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวน

ทีท่ําการวิจัย (%)] และหนวยงาน  ประกอบดวย หนวยงานหลักและ

หนวยงานสนบัสนุน

2.ประเภทการวิจัย 

3.สาขาวิชาการและกลุมวิชาทีท่ําการวิจัย 

4.คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจยั

5.ความสําคัญและที่มาของปญหาทีท่ําการวิจัย

6.วัตถปุระสงคของโครงการวิจยั

7.ขอบเขตของโครงการวิจัย

8.ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 



9.การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ 

10.เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย

11.ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่

นําผลการวิจยัไปใชประโยชน

12.แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย

13.วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทาํการทดลอง/เก็บขอมูล

14.ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอนอยางละเอียด)

15.ปจจยัที่เอื้อตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย, โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปจจยัที่ตองการ

เพิ่มเติม

16.งบประมาณของโครงการวิจัย

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจยั จาํแนกตามงบประเภทตาง ๆ [ปงบประมาณที่เสนอขอ 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจยั จาํแนกตามงบประเภทตาง ๆ ที่เสนอขอในแตละป 

[กรณีเปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจยัมากกวา 1 ป  

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ไดรับจดัสรรในแตละปที่ผานมา (กรณีเปนโครงการวิจยัตอเนื่องที่

ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว)

2.ขอเสนอแบบสมบูรณ (Full research proposal) (ตอ)



17.ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจยัทีค่าดวาจะไดรับ

18.โครงการวิจัยตอเนื่องปที่ 2 ขึ้นไป

18.1.คาํรับรองจากหัวหนาโครงการวิจยัวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณจริงในป

งบประมาณที่ผานมา

18.2 ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลงเงินทุนอื่น หรือเปนการ

วิจยั

ตอยอดจากโครงการวิจัยอืน่ (ถาม)ี

18.3.รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)

19.คาํชี้แจงอื่น ๆ (ถาม)ี

20.ลงลายมือชื่อ หัวหนาโครงการวิจยั พรอมวัน เดือน ป 

2.ขอเสนอแบบสมบูรณ (Full research proposal) (ตอ)



Output, Outcome, Impact
ผลรับ (output) คือผลงานวิจัยที่ไดรับจากโครงการวจิัยนั้นโดยตรง 

อาจเปนความรูใหม สิง่ประดิษฐคิดคน วิธกีารหรือเทคนิคใหม

ผลบังเกิด (outcome) คือผลที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยมาประยุกต 

เชน ผลงานทางวิชาการ, รายงานประจําป, บทความวิจยัที่ตีพิมพในวารสาร, วิทยานิพนธ

เชน จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ไดพืชพันธุใหม ไดทฤษฎีใหม ไดเครื่องมือใหม
ไดยาชนิดใหม

ผลกระทบ (impact) คือ การนําเอาผลรับและผลบังเกิดไปถายทอดให

คนกลุมเปาหมาย จะเกิดผลดีทางสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ

สิ่งแวดลอม อยางไรบาง เปนตน 



โครงการวิจัยการใชกากมะเขือเทศเปนอาหารสัตว 

ผลรับ (output)

ไดผลงานทางวิชาการ รายงานประจําป บทความตีพิมพในวารสาร วิทยานิพนธ

ผลบังเกิด (outcome)

ไดสูตรอาหารที่มีกากมะเขือเทศเปนสวนผสม จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธปริญญาโท เอก
จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ การจัดตั้งกลุมแมบานผูผลิตอาหารสัตวที่ใชกากมะเขือเทศ

ผลกระทบ (impact)

เกษตรกรสามารถลดตนทุนได 30 เปอรเซ็นต มีรายไดเพิม่ขึ้น 5000 บาทตอครอบครัว 

นําผลพลอยไดจากโรงงานมาใชประโยชน ลดปญหามลภาวะ



องคประกอบของโครงการวิจัย



ชื่อโครงการ
- บอกชัดเจนถึงเรื่องงานวิจัยที่จะทํา

- ชวนใหเกิดความสนใจแกผูที่อานชื่อเรื่อง

- สั้น กะทัดรัด ตรงประเด็นงานวิจัย

- เอาคําสําคัญที่สุดขึ้นกอน เชน วธิีการใหม เปนตน

- พยายามใชคําไมเกิน 7-10 คํา หรอืไมเกิน 1 บรรทัด

- ใชคําศัพทที่ผูอานทั่วไปเขาใจได

- ไมใชคําที่มิไดใหความหมาย

 เชน การศึกษาเรื่อง.................

การวิจัยเรื่อง................

การวิเคราะหเกี่ยวกับ.................

การสํารวจเกี่ยวกับ...................



ประเภทของงานวิจัย

วิจัยพื้นฐาน

(Basic research)

วิจัยประยุกต

(Applied research)

30%

70%



สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย

สาขา วิศวกรรมศาสตร

สาขาบริหารธุรกจิ

สาขาเกษตรศาสตร

สาขาสถาปตยกรรมศาสตร



คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย

ไมเกิน 6 คํา 

สามารถสือ่ใหเห็นเนื้องานทั้งหมด



หลักการเหตุผลและผลงานที่มีมากอน

ความสําคัญของประเดน็ที่จะศึกษา

อธิบายถึงความเปนมาหรือชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของประเดน็การ
วิจัย โดยอางอิงขอมูลของสถานการณของประเดน็หรือปญหาหรือศักยภาพ
ของประเด็นวิจัยทีจ่ะดําเนินการวามีความสําคัญเพียงใด

สถานการณปจจบุันกับประเดน็ที่จะศึกษา

จากประเด็นขางตน ระบวุา ปญหาเปนอยางไร ระบุความรุนแรงของ
ปญหา หากไมไดรับการแกไข จะเกิดปญหาและผลกระทบใด เพียงใด หรือ
หากเปนศักยภาพ ถาดําเนินการวิจัยในประเด็นนั้นๆ แลวจะเกิดผลอยางไร 
รวมทั้งกอใหเกิดผลกระทบในทางที่ดีอยางไร



วัตถุประสงคของโครงการ

 ระบุเปนขอๆ วาโครงการมุงที่จะศึกษาวิจัยอะไร

จะกอใหเกิดผลงานอะไรที่จะนําไปสูการแกไขปญหา

หรือ

 ตอบปญหาหรือศักยภาพ หรือสรางองคความรูอะไร โดย

ใชเทคนิค SMART ดังนี้



S= Specific เฉพาะเจาะจง ไมกวางหรือเปนนามธรรม

M=Measurable วัดผลไดจริง

A=Accurate แมนยํา

R=Realistic สมจริงไมมั่ว

T=Time ระบุเวลากํากับ



ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั

ผลรับ (output) คือผลงานวิจัยที่ไดรับจากโครงการวจิัยนั้นโดยตรง 

อาจเปนความรูใหม สิง่ประดิษฐคิดคน วิธกีารหรือเทคนิคใหม

ผลบังเกิด (outcome) คือผลที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยมาประยุกต 

ผลกระทบ (impact) คือ การนําเอาผลรับและผลบังเกิดไปถายทอดให

คนกลุมเปาหมาย จะเกิดผลดีทางสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ

สิ่งแวดลอม อยางไรบาง เปนตน 



ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและเอกสารอางอิง



ขอบเขตของการวิจัย

บอกประชาการและตัวแทนที่ใชในงานวิจัยใหครบถวน ชัดเจน

งานวิจัย นําผลไปใชกับใคร ที่ไหน

เชน การศึกษาความเปนไปไดของไกพื้นเมอืงในตลาด อําเภอพังโคน

และอําเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร



ระเบียบวิธีวิจัย

1) สิ่งทดลอง

2) วิธีวิจัย



ผลของระดับของน้ํามันกระบกตอปริมาณการกนิได อัตราการเจริญเติบโต การเปลี่ยน

อาหารเปนเนื้อ คุณภาพซากและชนิดของกรดไขมันในเนื้อของโคเนื้อลูกผสมบราหมัน 

ปจจัยการทดลอง

T1 = น้ํามันกระบก 0 %

T2 = น้ํามันกระบก 3 %

T3 = น้ํามันกระบก 5 %                         

T4 = น้ํามันกระบก 7%

 แผนงานทดลอง

-วางแผนงานทดลองแบบ 4 x 4 Latin Square Design (LSD)

-โดยใชโคเนื้อลูกผสมบราหมันเพศผูเพศเจาะกระเพาะรูเมน จํานวน 4 ตัว โคเนือ้ทุกตัวไดรับการ

ฉีดวัคซีนปองกันโรค และฉดีไวตามิน เอ ดี อี กอนเขางานทดลอง

-มีระยะการทดลองทั้งสิ้น 134 วัน โดย 14 วันแรกเปนระยะเวลาปรับตัว และในแตละระยะการ

ทดลอง 30 วัน และแบงเปน 23 วันสําหรับวัดปริมาณการกินได สวนอีก 7 วนัสุดทายเปนชวงเก็บ

ตัวอยาง



การเก็บตัวอยางและการวิเคราะห

-วัดปริมาณการกินไดทกุวัน โดยชั่งอาหารเขาในตอนเชา และชั่ง

ออกในตอนเย็น

-สุมเก็บอาหารทุกอาทิตย โดยแบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 นําไปอบ

ที่ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อวิเคราะหวัตถุแหง 

เพื่อนําไปคํานวณหาปริมาณการกินได สวนที่ 2 นําไปอบที่ 60 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง เพื่อหาวัตถุแหง และนําไป

บดผานตะแกรงขนาด 0.1 ตารางมิลลิเมตร เพื่อนําไปวิเคราะหหา

เถา, ไขมันและโปรตีนหยาบ ตามวธิีการของ AOAC (1990) และ

วิเคราะหหาเยื่อใย NDF และADF ตามวธิีการของ Goering and 

Van Soest (1990)



การเก็บตัวอยางและการวิเคราะห

-สุมเก็บมูลในวันสุดทายของแตละระยะการทดลอง โดยสุมเก็บ 7 

วันติดตอกัน และสุม 10%จากมูลทีเ่ก็บไดในแตละวันมารวมกัน 

และสุม 10%ของมูลที่เก็บไดใน 7 วัน เพื่อไปวิเคราะหหา วัตถุ

แหง เถา โปรตีน ไขมนั neutral detergent fiber (NDF), acid 

detergent fiber (ADF) และ acid insoluble ahs (AIA)

-สุมเก็บปสสาวะ เพื่อวิเคราะหหาอนุพันธุของพิวรีน เพื่อนํามา

ประเมินการสังเคราะหจุลินทรียโปรตีน โดยการวิเคราะหอนุพันธุ

ของพิวรีนใช High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) 

ตามวธิีการของ (Chen et al., 1993)



-สุมเก็บตวัอยาง rumen fluid ชั่วโมงที่ 0 และ 4 หลงัการให

อาหารเชา เพื่อนําไปวิเคราะหหา pH, NH3-N, VFAs

(acetic acid, propionic acid, butyric acid) และนบัจํานวน

ของแบคทีเรีย, โปรโตซัวและเชื้อรา โดยวิธี total count 

ตามวิธกีารของ Galyean (1989) และทําการศกึษากลุม

ของแบคทีเรียในกระเพาะรูเมน ไดแก Cellulytic bacteria, 

Proteolytic bacteria และ Amylolytic bacteria ตามวธิกีาร

ของ Hobson (1956)

-สุมเก็บตวัอยางอาหาร เพื่อทาํการวิเคราะหหาแก็ส โดย

วิธกีารของ Menke and Steingass (1988) 



นําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวนหุนจําลองทางสถิต ิ(statistical 

model) มีดังนี้คือ 

Yijk = u + ρi + αj  + τk + εijk

เมื่อ Yijk = คาสังเกต u= Overall  mean  ρi =  อิทธิพลของชวงเวลา 

(period effect หรือ row effect) αj  =  อิทธิพลของตัวสัตว (animal 

effect หรือ column effect)   τk   = อิทธิพลของปจจัยที่ตองการศึกษา 

(treatment effect) และ εijk = random error  ทําการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Least significant difference ดวยโปรแกรม

สถิติสําเร็จรูป (SAS, 1985)    



แผนการดําเนินงาน (Work Plan)

เปนหวัใจของโครงการ

แสดงกิจกรรม ชวงเวลา ผลที่จะไดรับและผูรับผิดชอบ
ในแตละกิจกรรม

ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค โจทย และสมมติฐาน
การวิจัย



แผนปฏิบัติการวิจัย (Action Plan) (ตอ)

ตองสอดคลองกับแผนการดาํเนินงานวัตถุประสงคและ

สมมติฐานการวิจัย

เปนเครือ่งมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลโครงการ

ลงรายละเอียดเพื่อขยายแผนการดาํเนินงานใหมีความ

ชัดเจน เปนรูปธรรมและสามารถประเมินไดมากยิ่งขึ้น



•  อธิบายในแตละกิจกรรมตามแผนการ
ดําเนินงานวาแตละกิจกรรมมวีิธีการหรือ

ระเบียบวิธีการดําเนินการเพื่อใหเกิดกิจกรรม

อยางไรบาง

•  ตองเขียนใหละเอียด โดยทําในรปูตาราง 
เพื่อใหเกิดความชัดเจน ดังนี้



คณะผูวจิยัการถายทอดเทคโนโลยี

1.คัดเลือกเกษตรกร

2.ฝกประกอบสูตรอาหารที่มี

กากมะเขือเทศ

3.ประเมินผล

คณะผูวิจัยงานทดลองที่ 1

1.1 การเตรียมการทดลอง

1.2 ดําเนินการทดลอง

1.3วิเคราะหตัวอยาง

1.4 วิเคราะหสถิติ

1.5 เขียนรายงาน

เดือนที่

9-12

เดือน

ที่

5-8

เดือน

ที่ 1-

4

เดือนที่ 

9-12

เดือน

ที่ 

5-8

เดือน

ที่ 

1-4

ผูรับผิดชอบปที่ 2ปที่ 1

กิจกรรม



รวมทั้งสิ้น 

2.2.3) วัสดุสํานักงาน (แผนสไลด,หมึกสําหรับเครื่องพิมพ,กระดาษถายเอกสาร,แผนดิสก)

2.2.4) วัสดุกอสราง (ถาดรองเก็บมูลและปสสาวะสําหรับทํากรงเมตาโบลิซึม,

2.2.2) วัสดุการเกษตร

2.2.1) วัสดุวิทยาศาสตร

2.2 คาวัสดุ

2.2.3) คาใชสอยอื่นๆ

2.2.2) คาบํารุงรักษาครุภัณฑ 

2.2.1 คาจางวิเคราะหทางเคมีไดแก

2.2 คาใชสอย

-คาลวงเวลาในปฏิบัติงานของนักวิจัย

2.1 คาตอบแทน

2. งบดําเนินการ

1.2 คาจางคนงานรายวัน 1 คน (180 บาท/วัน x 317 วัน)

1.1 คาจางผูชวยนักวิจัย วุฒิปริญญาตรี 1 คน (9,925 บาท/เดือน x 12 เดือน)

1. งบบุคลากร

งบดําเนินการ

จํานวนเงิน (บาท)รายการ 



หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย

-การทํางานรวมกับภาคเอกชน

-การทํางานวิจยัรวมกันหลายสาขาวิชา หรือโครงการวิจัยสหวิทยาการ

-การรวมมือกับหลายๆหนวยงานหรือสถาบัน

-โครงการวิจัยที่เกษตรกรหรือชาวบานมีสวนรวม (Participatory research)

-โครงการวิจัยที่เนนเรื่องบทบาทสตรี ผูชรา หรือเด็ก

-โครงการวิจัยที่เนนการแกปญหาความยากจน ความมัน่คงทางอาหาร และสภาวะ

ทุโภชนการ

- งานวิจัยที่ลงทุนรวมกันระหวางรัฐและเอกชน



100รวม

(10)2.2.4 แผนการถายทอดเทคโนโลยหีรอืผลการวิจัยสูเปาหมาย

(15)2.2.3 ระเบยีบวิธีวิจัย

(5)2.2.2 ผลการวิจัยที่เกี่ยวของและเอกสารอางอิง

(15)2.2.1 ทฤษฎีเรื่องกรอบแนวคดิ และขอบเขตการวิจัย

452.2 กระบวนการวิจัย

(10)2.1.3 ความพรอมในการดาํเนนิงานวิจัยดานสถานที่และอุปกรณ

(10)2.1.2 แผนการดาํเนนิงานตลอดโครงการ

(10)2.1.1 โครงสรางคณะผูวิจัย

252.1 ปจจัยการวิจัย

702.คุณคาทางปญญาของโครงการวิจัย

101.3 ผลกระทบจากการวิจยัดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

101.2 วัตถุประสงคของการวิจัย

101.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย

301.ผลกระทบของโครงการวิจยั

คะแนนประเด็น



ทําไมตองเขียนโครงการ

หนาที่ตามภาระงานของอาจารย

(สอน วิจัย บริการวชิาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)

เพื่อความกาวหนาในอาชีพ

เพื่อความกาวหนาของมหาวิทยาลัย

ขอใหนักวจิัยใหม

ทุกทาน ไดโครงการทุกคน



Thank   you  for  your

kind attention


