
โครงการสมัมนา 
เรื่อง “แนวทางการจดัท าขอ้เสนอการวจิยัมุ่งเปา้ตอบสนองความต้องการในการพฒันาประเทศ  

เพื่อขอทุนภายใต้การบรหิารจดัการทนุวจิยัของ สวก.”  
โดย เครือขา่ยวจิยัอุดมศกึษาภาคกลางตอนลา่ง และสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากร 

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 2 สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัศลิปากร  
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร ์นครปฐม 

วนัพธุที ่8 พฤศจิกายน 2560  เวลา 8.30 -15.30 น.   
 

1. หลักการและเหตผุล 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้รับมอบหมายจาก เครือข่าย

องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้บริหารจัดการทุน
วิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 7 กลุ่มเรื่อง 
ดังนี้ 

1)  กลุ่มเรื่อง ข้าว  
2)  กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ ามัน  
3)  กลุ่มเรื่อง อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค และการค้า  
4)  กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา  
5)  กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่  
6)  กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ  
7)  กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

โดยได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ไปแล้ว และก าลังเปิดรับข้อเสนอการ
วิจัย รอบท่ี 2 นั้น 

เพ่ือให้นักวิจัยของสมาชิกเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัย
ได้ตรงประเด็น และตอบโจทย์แหล่งทุน เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จึงร่วมกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดท าข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ือขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สวก.” ขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยให้ตอบโจทย์ตามนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่และสร้างโอกาสให้สามารถหาแหล่ง
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน    

 
2.  วตัถปุระสงค ์

2.1  เพ่ือให้นักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยได้ตรงประเด็น และตอบโจทย์ทุนวิจัยมุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 



2.2  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดระหว่างนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาใน  
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

2.3  เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย
วิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

2.4  เพ่ือสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
 

3. ก าหนดวันและสถานที่ 
3.1 การเตรียมงานจัดโครงการ ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560    
3.2 ก าหนดการจัดงานวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 

ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
3.3 หลังจัดงาน สรุปผลการด าเนินงานโครงการและจัดท ารายงาน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 

พฤศจิกายน 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 17  พฤศจิกายน   2560    
 
4. ผูเ้ขา้รว่มประชุม ประมาณ 60  คน  จากกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

-  บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย จ านวน  30 คน 
-  บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร                      จ านวน  20 คน 
-  วิทยากรและคณะท างาน                      จ านวน  10 คน 
 

5. วิธีด าเนินการ/แผนการด าเนินงาน/วิธีประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
5.1 วธิดี าเนินการ 

         การสัมนาและตอบข้อซักถาม  
5.2 แผนการด าเนินงาน/วิธีประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
กิจกรรมการด าเนนิงาน ตค.60 พย.60 ธค.60 

1.เตรียมเอกสารและโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

   

2.ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังสื่อต่าง ๆ 
และกลุ่มเป้าหมาย 

   

3.เชิญผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากร 
 

  
4.จัดพิมพ์และจัดท าเอกสาร
ประกอบการจัดโครงการ 

   

5.จัดโครงการ    



กิจกรรมการด าเนนิงาน ตค.60 พย.60 ธค.60 
6.ประเมินผลการจัดโครงการและจัดท า
รายงานสรุปผลการโครงการ 

   

7. ติดตามการผู้เข้าร่วมโครงการในการ
น าความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์  
( 1 เดือน หลังจากเข้าร่วมโครงการ) 

   

 
6. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 
 6.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลการวิจัย 
 6.2 เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ 

6.3 ผู้เข้าร่วมสัมนาได้แนวทางและวิธีการในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  
6.4 เกิดความร่วมมือในการท าวิจัยร่วมกันของนักวิจัยรุ่นใหม่ในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
  

7. ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัศลิปากร ยทุธศาสตร์ที ่4 
    พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ  
  
8. ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็จากการด าเนนิงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
2560 

แผน ผล 
ผลลัพธ ์    
ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ 
-  ผู้เข้ารับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้    
ตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพ 
-  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่รับบริการวิชาการ 
   และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

 
85 
 
 

85.50  
ผลผลติ    
ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ    
-  จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 60  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

  
 

-  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ ร้อยละ 85.50  
ตวัชีว้ดัเชงิเวลา    
-  งานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 100  



ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
2560 

แผน ผล 
ตวัชีว้ดัเชงิตน้ทนุ    
-  ค่าใช้จ่ายของการด าเนินการตามงบประมาณ 
   ที่ได้รับจัดสรร บาท 40,000  

 
 
ก าหนดการโครงการ  

 (ร่าง)  
ก าหนดการ 

โครงการสมัมนา 
เรื่อง “แนวทางการจดัท าขอ้เสนอการวจิยัมุ่งเปา้ตอบสนองความต้องการในการพฒันาประเทศ  

เพื่อขอทุนภายใต้การบรหิารจดัการทนุวจิยัของ สวก.”  
โดย เครือขา่ยวจิยัอุดมศกึษาภาคกลางตอนลา่ง และสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากร 

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 2 สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัศลิปากร  
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร ์นครปฐม 

วนัพธุที ่8 พฤศจิกายน 2560  เวลา 8.30 -15.30 น.   
 

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน 
09.00 – 15.30 น.         การสัมมนา  เรื่อง “ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า 

 ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบท่ี 2” 
โดย  นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ 

รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และคณะ 
  

 
 

หมายเหต ุ -  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 -  รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 
 - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.  


