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ประเด็นการบรรยาย แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การบรรยายในหัวข้ อ เทคนิคการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ ขอทุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด พรหมจุ้ย
ขอบข่ายการบรรยายเกี่ยวกับความรู้ที่จาเป็ นในการทาวิจยั ความคลาดเคลื่อนในการวิจยั การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั และการประเมินผลโครงการวิจยั ซึ่ งวิทยากรจะกล่าวละเอียดในบางส่ วน (ประเด็น
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั และการประเมินผลโครงการวิจยั ของแหล่งทุนขอสรุ ปรวมกันตามหัวข้อใน
เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาให้ทุน ดังนี้ (รายละเอียดดัง power point แนบ)
1.1 ความรู้ที่ผวู้ ิจยั จาเป็ นต้องทราบหรื อใช้ในการเขียนโครงการวิจยั คือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายและประเด็นการวิจยั ที่กาหนดของแหล่งทุน วิธีวทิ ยาการวิจยั และจรรยาบรรณนักวิจยั
1.2 ในส่ วนของความคลาดเคลื่อนในการวิจยั การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั และการ
ประเมินผลโครงการวิจยั จะยกตัวอย่างกรอบการประเมินของทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่ งแต่ละแหล่งทุน
หัวข้อการประเมินจะคล้ายคลึงกัน โดยในการประเมินผลโครงการวิจยั กรอบการประเมินของคณะ
กรรมการฯที่พิจารณาให้ทุนเป็ นสิ่ งที่ผวู ้ จิ ยั ควรศึกษาก่อนว่า คณะกรรมการฯจะประเมินอะไรบ้าง ในที่น้ ีจะ
กล่าวถึงแบบเสนอโครงการวิจยั ตามแบบฟอร์มการประเมินในบางหัวข้อของแบบ ว-1ด ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ดังนี้ (รายละเอียดแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจยั ของงบประมาณแผ่นดินดังแนบ)
ส่ วน ก ลักษณะโครงการวิจัย
1.2.1 ความสอดคล้อง(10 คะแนน) ดูความสอดคล้องของหัวข้อวิจยั กับยุทธศาสตร์
และนโยบายต่างๆ ที่วช.กาหนด เช่น ยุทธศาสตร์ การวิจยั แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล เป็ นต้น ซึ่งต้องมีครบทุก
ข้อ
ส่ วน ข องค์ ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1.2.2 คุณค่าทางปั ญญาของโครงการวิจยั (60 คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบของ
โครงการวิจยั ได้แก่
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1) ปัจจัยการวิจยั (input) (20 คะแนน)
* หัวข้อเรื่ องน่าสนใจ เป็ นประเด็นเร่ งด่วน hot issue ในส่ วนของประเภทวิจยั
ใส่ ให้ตรงกับรู ปแบบวิจยั ที่เสนอ ชื่อเรื่ องตั้งให้ตรงประเด็นสะท้อนตัวแปรที่ศึกษา ประชากร และแบบ
แผนการวิจยั ที่สาคัญเรื่ องที่ศึกษาต้องสอดคล้องกับนโยบายการวิจยั ของชาติ และนโยบายของแหล่งทุน
* ประเภทของการวิจยั ระบุประเภทของการวิจยั เพียง 1 ประเภท เช่น วิจยั
พื้นฐาน วิจยั ประยุกต์ หรื อ วิจยั การพัฒนาทดลอง เป็ นต้น
* ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ควรระบุสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับ
เรื่ องที่ทาวิจยั สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งแนวทางที่ผวู ้ ิจยั จะดาเนิ นการเพื่อ
แก้ปัญหาให้ชดั เจน นอกจากนี้ขอ้ มูลที่นามาอ้างอิงต้องทันสมัย น่าเชื่อถือ
* วัตถุประสงค์ของการวิจยั ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม สอดคล้องกับชื่อเรื่ องและ
วัตถุประสงค์นาไปสู่ การการตอบปั ญหาการวิจยั
* ขอบเขตการวิจยั ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างเป็ นใครอยูท่ ี่ไหน เหตุผลในการ
ทาเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งกรณี ไม่เลือกทาทั้งหมด ตัวแปรที่ศึกษามีตวั แปรใดบ้าง และช่วงระยะเวลาที่
ทาการศึกษา
*การทบทวนวรรณกรรม ผูว้ จิ ยั ต้องค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องที่ศึกษาที่ทนั สมัย ครบถ้วน และควรเขียนหัวข้อที่สาคัญตามเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษาโดยอธิ บายเนื้ อหาแต่
ละหัวข้อพอสังเขป ไม่ใส่ เฉพาะหัวข้อ
* ประโยชน์ที่ได้รับ มักมีจุดอ่อนโดยเขียนเหมือนวัตถุประสงค์การวิจยั ผูว้ จิ ยั
ต้องเขียนให้รู้วา่ จะเอาผลวิจยั ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง เกิดประโยชน์อย่างไร เช่น ช่วยในการแก้ปัญหาการ
ดาเนินงาน ลดขั้นตอนการดาเนินงาน หรื อเกิดองค์ความรู ้ใหม่ เป็ นต้น
* คณะผูว้ จิ ยั ต้องมีความเหมาะสมและมีความพร้อมโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญใน
เรื่ องที่ศึกษา ควรเปิ ดโอกาสให้นกั วิจยั รุ่ นใหม่เข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการวิจยั ด้วย
* อุปกรณ์การทาวิจยั ต้องมีความพร้อม
* งบประมาณเหมาะสม เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่ทา
2) กระบวนการ (process) (20 คะแนน)
* มีความเชื่อมโยงระหว่างกรอบแนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานการวิจยั
* ระบุกลยุทธ์เชื่อมโยงขั้นตอนการทาการวิจยั อย่างสมบูรณ์ถูกต้องชัดเจนและ
สอดคล้องกับเป้ าหมายและวัตถุประสงค์หลัก
* แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรื อผลการวิจยั ต้องระบุกลุ่มเป้ าหมาย ระบุ
ระยะเวลาและสถานที่ใช้ในการถ่ายทอดและควรเสนองบประมาณในส่ วนนี้ดว้ ย
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ในส่ วนนี้ถือเป็ นหัวใจของโครงการวิจยั ที่คณะกรรมการฯจะพิจารณาอย่างละเอียด โดยเฉพาะการ
ดาเนินการวิจยั ต้องออกแบบการวิจยั การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ต้องเหมาะสมกับปั ญหา
การวิจยั และครอบคลุม ต้องเขียนกระบวนการวิจยั ให้ชดั เจน รวมทั้งจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจยั
โดยในคาชี้แจงของเครื่ องมือการวิจยั ต้องเขียนว่า ผูว้ จิ ยั พิทกั ษ์สิทธิ กลุ่มตัวอย่างอย่างไรบ้าง
3) ผลผลิตการวิจยั (output) (20 คะแนน)
* ผลสาเร็ จและความคุม้ ค่า แสดงผลสาเร็ จที่คาดหวังอย่างชัดเจน โดยระบุให้
ชัดเจนว่าถ้างานวิจยั สาเร็ จเบื้องต้น คาดว่าจะได้รับอะไรบ้าง ผลสาเร็ จกึ่งกลางคาดว่าจะไปต่อยอดหรื อขยาย
ผลอะไรให้มีความยัง่ ยืน และผลสาเร็ จตามเป้ าประสงค์ จะนาไปทาอะไรได้บา้ ง
4) ผลกระทบของโครงการวิจยั (30 คะแนน) ควรเขียนให้ชดั เจน เช่น การพัฒนา
คุณภาพและสังคมไทยสู่ ภูมิปัญญาไทย สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็ นรากฐานที่มนั่ คง
การเสริ มสร้างธรรมาภิบาล หรื อผลลัพธ์ (outcome) ของแผนงานวิจยั ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเช่น งานวิจยั ได้
พัฒนาเชื่ อมโยงจากท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาไทยและมีแนวโน้มจะสามารถขยายการพัฒนาไปสู่
ระดับประเทศและนานาชาติได้
นอกจากนี้วทิ ยากรกล่าวถึงประเด็นการวิจยั ด้านสาธารณสุ ขของประเทศไทย ที่เน้นการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ การป้ องกันโรคอุบตั ิใหม่ การรักษาพยาบาล การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งตนเอง
ด้านสุ ขภาพ ตัวชี้วดั พฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง ตัวชี้วดั บริ การสุ ขภาพที่มีคุณภาพประเด็นในการจัดทาแผน
สุ ขภาพตาบลและอื่น ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ของพื้นที่ ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั จาเป็ นต้องศึกษารู ปแบบ
การเขียนโครงการวิจยั ตามที่แหล่งทุนกาหนดและศึกษาคาชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจยั
ส่ วน ค ประวัติคณะผู้วิจัย ในส่ วนนี้เขียนตามหัวข้อที่แหล่งทุนกาหนด
ส่ วนที่ 2 การบรรยายในหัวข้ อ การพิจารณาโครงการวิจัยทีเ่ สนอขอทุนจากแหล่ งทุนภายนอก โดย
ดร.วัฒนี วัฒนวิกย์กจิ
ขอบข่ายการบรรยายเกี่ยวกับการพิจารณาทุนวิจยั และประเด็นการพิจารณาโครงการวิจยั ของ
คณะกรรมการเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช คาถามหรื อประเด็นที่คณะกรรมการฯวช.
พิจารณาตัดสิ นการให้ทุนวิจยั เหตุผล 10 ประการที่ขอ้ เสนอโครงการวิจยั มักได้รับอนุมตั ิ สารสนเทศ
แหล่งทุนอุดหนุนการวิจยั ที่น่าสนใจ (รายละเอียดดัง power point แนบ)
2.1 ทุนวิจยั ของคณะกรรมการเฉพาะกิจของมสธ. แหล่งทุนได้แก่ แหล่งทุนภายใน มสธ.
และแหล่งทุนภายนอก เช่น ทุนจากวช. สกอ. สสส. เป็ นต้น (รายละเอียดแหล่งทุนดูจากเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มสธ.)
2.2 คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาอะไรบ้าง เป็ นสิ่ งที่ผเู ้ สนอโครงการวิจยั ควรทราบ
ดังนี้
› 2.2.1 ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการวิจยั กับวัตถุประสงค์ของทุนวิจยั
› 2.2.2 วัตถุประสงค์การวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั ควรสอดคล้องกับชื่อเรื่ อง
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ครอบคลุมทุกปั ญหาการวิจยั นาไปสู่ การออกแบบการวิจยั และเชื่อมโยงกับความสาคัญของปั ญหาและขอบ
เขคการวิจยั
› 2.2.3 การทบทวนวรรณกรรม แสดงรายละเอียดขององค์ความรู้ ทฤษฎี มีผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องและการตรวจสอบเอกสารสมบูรณ์ แสดงความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์กบั เรื่ องที่จะทาวิจยั กับ
ผลการวิจยั อื่นๆทั้งในและต่างประเทศ และควรสังเคราะห์สิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆทั้ง
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
› 2.2.4 การนิยามศัพท์ ควรนิยามให้ครบตามตัวแปรที่ศึกษาหรื อที่เกี่ยวข้องและอธิบาย
นิยามให้ชดั เจน
› 2.2.5 วิธีดาเนินการวิจยั ในการวิจยั เชิงทดลองระบุวธิ ีการควบคุมตัวแปร อธิบาย
ขั้นตอนการวิจยั ให้ชดั เจนและครบในแต่ละวัตถุประสงค์การวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทุก
กลุ่มที่จะให้ขอ้ มูล วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเหมาะสมกับสถิติที่ใช้ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เหมาะสม มี
รายละเอียดของเครื่ องมือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเลือกสถิติเหมาะสมสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ ใน
ส่ วนของจริ ยธรรมการวิจยั ในคนต้องระบุรายละเอียดให้ชดั เจน อุปกรณ์การทาวิจยั มีความพร้อม
งบประมาณเหมาะสม และในส่ วนของงบประมาณ ควรประเมินค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งสอดคล้องกับ
แผนงาน
2.3 คาถามหรื อประเด็นที่คณะกรรมการฯของวช. ใช้พิจารณาตัดสิ นการให้ทุนวิจยั
› 2.3.1 โจทย์วจิ ยั เป็ นไปตามที่ วช. กาหนดหรื อไม่
› 2.3.2 ข้อเสนอโครงการวิจยั มีครบตามคู่มือการจัดทาข้อเสนอโครงการวิจยั ของ วช.
หรื อไม่
› 2.3.3 ดูความเหมาะสมของคณะวิจยั และความพร้อม พิจารณาจากประสบการณ์ดา้ น
การศึกษาและประสบการณ์วจิ ยั ของผูว้ จิ ยั ในเรื่ องที่จะศึกษา เพื่อพิจารณาว่าผูว้ ิจยั สามารถทาวิจยั ได้อย่างมี
คุณภาพ
› 2.3.4 พิจารณาความเป็ นไปได้ในการทาวิจยั ได้สาเร็ จตามระยะเวลาที่กาหนดใน
ข้อเสนอโครงการวิจยั ของผูว้ ิจยั โดยจะดูความรู้ ประสบการณ์ โจทย์วจิ ยั วิธีการศึกษาการทบทวน
วรรณกรรมกรอบแนวคิดการวิจยั ขอบเขต ตัวชี้ วดั ประโยชน์ งบประมาณ ฯลฯ โดยเฉพาะในส่ วนของ
แผนการถ่ายทอดผลการวิจยั ต้องเขียนให้ชดั เจน
2.4 เหตุผล 10 ประการที่ขอ้ เสนอโครงการวิจยั มักได้รับอนุมตั ิ ได้แก่
2.4.1 โครงการวิจยั สามารถบอกความต้องการในการทาวิจยั อย่างชัดเจน ชื่อเรื่ องตรง
ประเด็นและครอบคลุมปั ญหาการวิจยั บอกทิศทางการวิจยั ไม่ซ้ าซ้อนผูอ้ ื่น สอดคล้องกับประเด็นสาคัญที่
ต้องการศึกษา และใช้ภาษาที่ชดั เจนเข้าใจง่าย เป็ นศัพท์ที่ยอมรับ
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2.4.2 อธิ บายให้ชดั เจนว่าจะทาอะไร ที่ไหน และอย่างไร
2.4.3 นาเสนอสิ่ งต่างๆ ที่จะทาอย่างเป็ นขั้นตอน
2.4.4 ควรจะเขียนในเชิงบวก
2.4.5 ไม่ควรใช้สานวนในเชิ งวิชาการหรื อเชิงเทคนิคมากเกินไป
2.4.6 ควรเสนอรายละเอียดงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
2.4.7 ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับให้ชดั เจน
2.4.8 ต้องจัดเตรี ยมข้อเสนอโครงการวิจยั ตามแนวทางที่วช.กาหนดให้ครบถ้วนทุก
ประเด็น
2.4.9 โครงร่ างการวิจยั มีการจัดเตรี ยมอย่างมืออาชีพ
2.4.10 โครงการวิจยั ไม่ควรมีความยาวที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไป
2.5 สารสนเทศแหล่งทุนอุดหนุนการวิจยั ที่น่าสนใจและควรทราบ ได้แก่
2.5.1 ระบบบริ หารจัดการงานวิจยั ของประเทศ (http://www.nrms.go.th) โดยต้อง
ลงทะเบียนเป็ นนักวิจยั การสมัครต้องเตรี ยมบัตรประชาชนให้พร้อม
2.5.2 ระบบคลังข้อมูลงานวิจยั ไทย Thai National Research Repository
(http://www.tnrr.in.th)
2.5.3 โครงการส่ งเสริ มการวิจยั ในอุดมศึกษา Higher Education Research Promotion
(HERP) ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (http://www.herp.go.th)
การเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนสนับสนุ นงบประมาณแผ่นดินหรื อทุนจากแหล่งทุนภายนอก
Research Proposal สิ่ งที่ตอ้ งคานึง คือ ต้องมีเนื้อหาตรงไปตรงมา มิใช่วรรณกรรม และต้องเรี ยบเรี ยงเนื้อหา
ตามหัวข้อที่กาหนดเป็ นสากลซึ่ งมีระบบระเบียบอย่างชัดเจน และวิทยากรได้กล่าวถึงโซ่ 7 ห่วงที่แสดงความ
น่าเชื่อถือของการวิจยั คือ 1) คุณภาพของปั ญหาทางการวิจยั 2) คุณภาพของประมวลเอกสาร 3) คุณภาพ
ของเครื่ องมือวัดตัวแปร 4) กลุ่มตัวอย่างเหมาะสม 5) วิธีดาเนินการวิจยั 6) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเหมาะสม 7)
การตีความข้อมูลเหมาะสม ดังนั้นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการวิจยั
ส่ วนที่ 3 แลกเปลีย่ นประสบการณ์ การเสนอโครงการวิจัยเพือ่ ขอรับทุนจากแหล่ งทุนภายนอก
โดย รศ.ดร.มุกดา หนุ่ยศรี และผศ.ดร.สุ ทธีพร มูลศาสตร์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิราช ซึ่ งเคยได้รับทุนวิจยั จากสภาวิจยั แห่งชาติ ดังนี้
3.1 รศ.ดร.มุกดา หนุ่ยศรี ได้รับอนุมตั ิทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2553
จานวน 550,000 บาท จากโครงการวิจยั เรื่ อง “สมุนไพรที่ใช้บาบัดในภาวะฉุกเฉิน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึ่งรู ปแบบการวิจยั เป็ นแบบสารวจ และคณะกรรมการฯได้ส่งโครงการให้ปรับใน
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ประเด็นของการเกิด impact ของโครงการต่อสังคมให้ชดั เจน และประเด็นเกี่ยวกับการเขียนกรอบแนวคิดให้
เขียนตามรู ปแบบเฉพาะของโครงการวิจยั
ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการทาวิจยั ทาให้ไม่เสร็ จตามกาหนด คือ การทา Focus group ในกลุ่ม
ตัวอย่าง คือผูส้ ู งอายุที่ใช้สมุนไพรและหมอพื้นบ้าน/แผนโบราณในภาคอิสาน ทาให้ได้ขอ้ มูลค่อนข้างยาก
และการใช้สมุนไพรที่หลากหลายทั้งในภาวะฉุ กเฉิ นและไม่ฉุกเฉิ น ทาให้ผวู้ จิ ยั ต้องคัดกรองข้อมูลที่ได้ให้
ตรงประเด็น และผูว้ จิ ยั ได้ขอเลื่อนกาหนดส่ งรายงานวิจยั 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน รวมระยะเวลาที่ขอเลื่อน 12
เดือน
3.2 ผศ.ดร.สุ ทธีพร มูลศาสตร์ ได้รับอนุมตั ิทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 2 ครั้ง
โครงการวิจยั เรื่ องที่ 1 ไม่มีปัญหา เนื่องจากทาตามประเด็นที่แหล่งทุนกาหนด สาหรับโครงการวิจยั ที่ 2 เรื่ อง
รู ปแบบการจัดการการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังในเขตชายแดนภาคเหนือ คณะกรรมการให้ปรับแก้งบประมาณ
ให้นอ้ ยลง จึงปรับลดกลุ่มตัวอย่างจาก 5 จังหวัดในเขตชายแดนภาคเหนือ เหลือ 2 จังหวัด
ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ ปั ญหาด้านการเมืองในเขตพื้นที่ ทาให้แผนงานโครงการไม่เสร็ จตาม
เป้ าหมายที่กาหนด จึงได้ขอเลื่อนส่ งโครงการไปอีก 6 เดือน (ในปัจจุบนั การเลื่อนระยะเวลาการดาเนิน
โครงการวิจยั สามารถขอเลื่อนได้ 1 ครั้ง เป็ นระยะเวลา 6 เดือน)
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุ ม
จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เรื่ องแนวปฏิบตั ิในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อรับขอทุนจาก
งบประมาณแผ่นดินนั้น ทาให้คณาจารย์ในสาขาอื่นๆมีโอกาสซักถามในประเด็นที่สงสัย และอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์เคยได้รับทุนจากวช.ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และนาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมจากประสบการณ์ของ
อาจารย์แต่ละท่านโดยบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างราบรื่ น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
แบ่งปั นประสบการณ์ (ดังภาพประกอบ) กันอย่างทัว่ ถึง ผูร้ ่ วมกิจกรรมได้เสนอให้ทา work shop ข้อเสนอ
โครงการวิจยั และควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
(M= 4.65, SD.= 0.50) และสามารถนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน
(M = 4.53, SD.= 0.61)

คณะทางานจัดการความรู้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ผูถ้ อดบทเรี ยน
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ภาพประกอบ

