
สรุปองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามพันธกิจของคณะฯ ครั้งที่ 1 

เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” 

ภายใต้โครงการ/กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) 

---------- 

 

เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดใีนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ได้ทุนวิจัย 

 จากการด าเนินงานด้านวิจัยของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมา 

บุคลากรของคณะฯ อาจมคีวามรู ้ความเข้าใจไปคนละทิศคนละทาง และไม่ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัย

อย่างชัดเจน หรือวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จึงท าให้งานวิจัยของคณะฯ มีน้อย บุคลากรไม่ให้ความ

สนใจที่จะหาทุนวิจัยภายนอก  เพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้

ความเข้าใจในกระบวนการหรอืวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และมีความเข้าใจในวิธีการเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน พร้อมทั้งสามารถท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่คณะฯ ได้ว่างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน

กิจกรรมครั้งนี ้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากตัวบุคคลของคณะฯ ที่มีความรูแ้ละมีความเช่ียวชาญในการขอ

ทุนวิจัย  

 ซึ่งการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนวิจัย ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 

1. มีเกณฑ์การพิจารณา 

 1.1 เงื่อนไขข้อเสนอการวิจัย (10 คะแนน) 

  - ตรงตามกรอบการวิจัยที่หน่วยงานที่เราจะขอก าหนดไว้ 

  - การบูรณาการระหว่างสาขาวิชาการ 

  - การสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ 

  - หลักฐานรองรับว่ามีผู้ตอ้งการผลงานาวิจัย หรอืผูต้้องการผลงานวิจัยใหค้วามรว่มมอื 

 1.2 ความเชื่อมโยงของโครงการวิจัย (60 คะแนน) 

  - ชื่อโครงการ 

  - ความส าคัญของที่มาของปัญหา 

  - ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 

  - องค์ประกอบของคณะผูบ้ริหารโครงการวิจัย 

  - ความเช่ือมโยงของโครงการวิจัย 

- แผนบริการโครงการวิจัยและแผนการด าเนินงาน 

 1.3 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัย (20 คะแนน) 

  - ผลผลิต 

  - ผลลัพธ์ 

  -  ผลกระทบ 
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2. ลักษณะของโครงการวิจัยที่ดี 

 - ความถูกต้อง 

 - ความมเีหตุผลมั่นคง 

 - ความกระจา่งแจง้ 

 - ความสมบูรณ์ 

 - ความกะทัดรัดชัดเจน 

 - ความสม่ าเสมอ 

 - ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้อง 

3. ประเภทหรือรูปแบบของการวจิัย 

4. แหลง่ที่มาของโจทย์วจิัย 

 

การเขียนแบบเสนอโครงการวจิัย 

 ด้านการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย ควรจะเขียนให้ครบตามแบบเสนอโครงการของแต่ละแหล่ง

งบประมาณ และควรละเอียด ครอบครัวเนื้อหาที่จะท าการวิจัย  เช่น  

- ความส าคัญและที่มาของปัญหาท่ีท าวิจัย    ควรจะแสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท า

การวิจัยเรื่องนี้  ซึ่งควรจะมีสถิติตัวเลขอ้างอิงได้จะมีความชัดเจนมากขึ้น ในวิธีการเขียนต้อง

ค านึงถึงเรื่องที่ศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ความส าคัญของปัญหา สถานการณ์ที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน สภาวะที่เป็นปัญหา ประเด็นที่จะวิจัย และความจ าเป็นที่ต้องรีบแก้ไข 

- วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ควรระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียง

ตามล าดับความส าคัญเป็นข้อๆ ที่เชื่อมโยงกับความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย ไม่

ควรเขียนปะปนกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย และไม่ควรเขียนเหมอืนขั้นตอนการท าวิจัย 

- ขอบเขตของโครงการวิจัย ควรระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยง

กับปัญหาที่ท าการวิจัยแต่ไม่สามารถก าหนดตรงในชื่อโครงการวิจัย และวัตถุประสงค์ของ

โครงการวิจัยได้   

 

การถอดบทเรยีน : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน 

 เป็นการถอดบทเรียนระหว่างด าเนินการ เป็นการเรียนรู้จากการรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้รู้ ตาม

กระบวนการของ KM 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้   

 จากการด าเนินงานด้านวิจัยของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมา 

บุคลากรของคณะฯ อาจมคีวามรู ้ความเข้าใจไปคนละทิศคนละทาง และไม่ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัย

อย่างชัดเจน หรือวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จึงท าให้งานวิจัยของคณะฯ มีน้อย บุคลากรไม่ให้ความ

สนใจที่จะหาทุนวิจัยภายนอก  เพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้
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ความเข้าใจในกระบวนการหรอืวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และมีความเข้าใจในวิธีการเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน พร้อมทั้งสามารถท างานรว่มกันใหบ้รรลุเป้าหมายที่คณะฯ ได้วา่งไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ   

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 จากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการฯ เห็นได้ว่าควรมีการสร้างความรู้  ความเข้าใจ ใน

กระบวนการท าวิจัยอย่างชัดเจน หรอืวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความ

เข้าใจ  คณะฯ จึงให้ความส าคัญในการเรื่องนี้  จึงได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” ขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  ให้กับบุคลากรของคณะฯ ได้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น  โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากตัวบุคคล ซึ่งได้รับเกียรติ

จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยของคณะฯ  เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์

ความรู ้  

 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

  จากกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” 

ขึน้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  ให้กับบุคลากรของคณะฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ 

และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวิจัยและนวัตกรรม  และสามารถน าความรู้ที่

ได้รับมาต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับ

เกียรตจิาก โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากตัวบุคคล ซึ่งได้รับเกียรตจิาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  

พัฒนาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยของคณะฯ  เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้  เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์

ความรู ้ดังนี้ 

  การวิจัย  หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือ

วิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรอืหลักการไปใช้ในการตัง้กฎ ทฤษฎี หรอืแนวทางในการปฏิบัติ 

 

1. มีเกณฑ์การพิจารณา 

 1.1 เงื่อนไขข้อเสนอการวิจัย (10 คะแนน) 

  - ตรงตามกรอบการวิจัยที่หน่วยงานที่เราจะขอก าหนดไว้ 

  - การบูรณาการระหว่างสาขาวิชาการ 

  - การสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ 

  - หลักฐานรองรับว่ามีผู้ตอ้งการผลงานาวิจัย หรอืผูต้้องการผลงานวิจัยใหค้วามรว่มมอื 

 1.2 ความเชื่อมโยงของโครงการวิจัย (60 คะแนน) 

  - ชื่อโครงการ 

  - ความส าคัญของที่มาของปัญหา 

  - ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 

  - องค์ประกอบของคณะผูบ้ริหารโครงการวิจัย 

  - ความเช่ือมโยงของโครงการวิจัย 
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- แผนบริการโครงการวิจัยและแผนการด าเนินงาน 

 1.3 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัย (20 คะแนน) 

  - ผลผลิต 

  - ผลลัพธ์ 

  -  ผลกระทบ 

 

2. ลักษณะของโครงการวิจัยที่ดี 

 - ความถูกต้อง 

 - ความมเีหตุผลมั่นคง 

 - ความกระจา่งแจง้ 

 - ความสมบูรณ์ 

 - ความกะทัดรัดชัดเจน 

 - ความสม่ าเสมอ 

 - ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้อง 

3. ประเภทหรือรูปแบบของการวจิัย 

4. แหลง่ที่มาของโจทย์วจิัย 

 

การเขียนแบบเสนอโครงการวจิัย 

 ด้านการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย ควรจะเขียนให้ครบตามแบบเสนอโครงการของแต่ละแหล่ง

งบประมาณ และควรละเอียด ครอบครัวเนื้อหาที่จะท าการวิจัย  เช่น  

- ความส าคัญและที่มาของปัญหาท่ีท าวิจัย    ควรจะแสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท า

การวิจัยเรื่องนี้  ซึ่งควรจะมีสถิติตัวเลขอ้างอิงได้จะมีความชัดเจนมากขึ้น ในวิธีการเขียนต้อง

ค านึงถึงเรื่องที่ศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ความส าคัญของปัญหา สถานการณ์ที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน สภาวะที่เป็นปัญหา ประเด็นที่จะวิจัย และความจ าเป็นที่ต้องรีบแก้ไข 

- วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ควรระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียง

ตามล าดับความส าคัญเป็นข้อๆ ที่เชื่อมโยงกับความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย ไม่

ควรเขียนปะปนกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย และไม่ควรเขียนเหมอืนขั้นตอนการท าวิจัย 

- ขอบเขตของโครงการวิจัย ควรระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยง

กับปัญหาที่ท าการวิจัยแต่ไม่สามารถก าหนดตรงในชื่อโครงการวิจัย และวัตถุประสงค์ของ

โครงการวิจัยได้   

จากการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาในด้านการการวิจัย และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดใน

การพัฒนางานวิจัย และสร้างผลงานวิจัยในอนาคตต่อไป  
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

  จากข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ  ที่ได้รวบรวมเป็นเอกสารแจกให้ผู้ที่

เกี่ยวข้อง โดยน าไปใช้เป็นแนวทางในด าเนินงานด้านการวิจัยสถาบัน  ในส่วนงานที่รับผิดชอบ  อีกทั้งยังเป็น

การทบทวนข้อมูล และปรับปรุงขอ้มูล  เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ทันสมัยสามารถใหใ้ช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึน้ 

 

5. การเข้าถึงข้อมูล  

    คณะฯ ได้มกีารน าข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง  เผยแพร่ผ่านเวปไซต์คณะฯ  www.as.mju.ac.th  เพือ่ให้ผู้

ที่สนใจสามารถศึกษาหาความรูจ้ากข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.as.mju.ac.th/

