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ค าน า 
 

การจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เล่มนี้เป็นเอกสารที่
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการการพัฒนาการจัดการความรู้ให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560-2564 ในประเด็น
พัฒนาที่ 3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สู่การพัฒนาความยั่งยืนของสังคม  และ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์ จึงได้โดยก าหนดประเด็นในการจัดการ
ความรู้ เรื่อง "เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน" โดยเชิญวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาร่วมแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติหรือแนวทาง ในการ  
เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ต่อไป 

 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ หวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการวิจัยตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ สามารถ
น าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
 

 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลหน่วยงาน 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
 
1.2 ประวัติความเป็นมา 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ต้องด าเนินการและพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ส านักวิจัยและบริการวิชาการ
ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะภายใต้โครงสร้างของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบภารกิจนี้โดยตรงเพ่ือพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ  

โดยมีการด าเนินงานและพัฒนาการ ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2544 ก่อตั้งสถาบัน โดยใช้ชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยได้มีการยกฐานะจากวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น "สถาบันวิจัยและวางแผนพัฒนา" 
ปีการศึกษา 2549 มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหม่  เปลี่ยนชื่อ 

สถาบันวิจัยและวางแผนพัฒนา เป็น "สถาบันวิจัย" 
ปีการศึกษา 2560 มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหม่ เปลี่ยนชื่อ 

สถาบันวิจัย เป็น "ส านักวิจัยและบริการวิชาการ" 
 
1.3 ปรัชญา 

“บูรณาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ สู่ความยั่งยืนของสังคม” 

1.4 วิสัยทัศน์ 
“สร้างสรรค์งานวิจัย และบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม” 
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1.5 พันธกิจ 
ส านักวิจัยและบริการวิชาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนการท างานวิจัย 

สร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย สู่แวดวงวิชาการและสาธารณะชน เพ่ือการพัฒนาและเกิดประโยชน์ ต่อสังคมส่งเสริมงาน
บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตแก่สังคมและชุมชน 

 
1.6 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถท างานวิจัยได้ อย่างมี
คุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 

2. เพ่ือให้บริการด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการทางวิชาการตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 

3. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  งาน
สร้างสรรค์ และการบริการทางวิชาการ 

4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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1.7 โครงสร้างองค์กร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี(ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ) 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ 

งานวิจัย 
- งานวางแผน 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย/บริการวิชาการ 
- งานเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการ 
- งานวิจัยสถาบัน 
- งานทรัพย์สินทางปัญญา 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานฐานข้อมูลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
- งานการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

งานบริการวิชาการ 
- งานบริการวิชาการ 
- งานติดตามและประเมินผลโครงการ 
- งานประสานงานเครือข่ายความร่วมมือองค์กร 
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1.8 บุคลากรขององค์กร 

 

รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ 

ต าแหน่ง รองอธิการบดี 

E-mail : Phithagorn@northcm.ac.th 

โทรศัพท์ : 053-819 999 ต่อ 9860 

 

ผศ.สุชาดา  เมฆพัฒน์ 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

E-mail : suchada_sm@outlook.com 

โทรศัพท์ : 053-819 999 ต่อ 9856 

 

นางสาวภาณิชา  แสงอ้าย 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

E-mail : phanicha@northcm.ac.th 

โทรศัพท์ : 053-819 999 ต่อ 9856 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:suchada_sm@outlook.com
mailto:phanicha@northcm.ac.th
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บทที่ 2 
แผนการจัดการความรู้ 

 

2.1 กระบวนการจัดการความรู้  
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ 

 ประชุมกลุ่ม /ก าหนดประเด็นความรู้  
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้  

 รวบรวมข้อมูล /จัดเวทีเสวนา 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

 น าเสนอในกลุ่มเพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้ได้องค์ความรู้ ขั้นตอนการท างานที่
ชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 ปรับปรุงเนื้อหาความรู้ ขั้นตอนการท างานตามข้อเสนอแนะและจัดท าออกมาเป็นรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ 

 วางแผน สร้างวิธีการในการน าองค์ความรู้มาเผยแพร่ เช่น ทางเว็บไซต์จดหมายข่าว   
การประชุมชี้แจง เพ่ือการเข้าถึงซึ่งองค์ความรู้ 

ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 Explicit Knowledge มีการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบฐานความรู้ เช่น เว็บไซต์ส านักวิจัย
และบริการวิชาการ เอกสารคู่มือ 

 Tacit Knowledge มีการจับคู่พ่ีเลี้ยง หรือระบบ Mentor เพ่ือสอนงานและให้ค าแนะน า
ซึ่งกันและกัน 

ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ 

 การท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ปฏิบัติอยู่ 
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2.2 แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีการศึกษา 2562  
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : 3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการสู่การพัฒนาความยั่งยืนของสังคม 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน 
ตัวช้ีวัด (KPI)           : เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีในเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด     : พัฒนาคุณภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบัน  

ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ ม.ค.-มี.ค.63 ประเด็นความรู้ทีส่ามารถ
น าไปใช้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการด าเนินการ
วิจัย 

1 ประเด็น อาจารย์ประจ าของคณะ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-การประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงแนวทางการ
พัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยดา้น
การวิจัยเพื่อก าหนดหัวข้อความรู้ที่จ าเป็น 
-ก าหนดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
และวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน  
-ก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ที่
เก่ียวข้องกับเทคนิคและวิธีการเขียน
โครงการวิจัยให้ได้ทุน 
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ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ม.ค.-มี.ค.63 -แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 
อาจารย์ผู้ทรงคุณวฒุิที่มี
ประสบการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกในด้าน
เทคนิคและวิธีการเขียน
ข้อเสนอโครงการให้ได้ทุน  
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้ให้ได้องค์ความรู้
ตามประเด็นความรู ้

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
1 คร้ัง 

 
 

อาจารย์ประจ าของคณะ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-แสวงหาความรู้จากบุคลากร ภายในคณะ
วิชา 
-แสวงหาผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกมาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในด้านเทคนิค
และวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้
ทุนให้กับอาจารย์ประจ าของคณะทุกคณะ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ม.ค.-มี.ค.63 เอกสารสรุปความรู้    
ตามประเด็นความรู ้

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
1 คร้ัง 
-องค์ความรู้ครบถ้วน  
ตามประเด็นที่ก าหนด 

อาจารย์ประจ าของคณะ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-รวบรวมความรู้และสรปุความรูจ้าก
ผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ภายในและภายนอก
สถาบนัตามประเด็นที่ก าหนดเรียบเรียง
เป็นองค์ความรู ้

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ ม.ค.-มี.ค.63 สรุปบนัทึกประเด็นความรู ้ สรุปประเด็น อาจารย์ประจ าของคณะ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-พิจารณาเนื้อหาความ ถูกต้องขององค์
ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ และบันทึกรายงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปเป็นแนว
ปฏิบัต ิ
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ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
5 การเข้าถึงความรู้ มี.ค.-พ.ค.63 -มีแหล่งความรู้ในรูปของ

เอกสารและเว็บไซต์ใน
การเผยแพร่ข้อมูล 
-มีการเผยแพร่องค์ความรู้
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และท าหนงัสือพร้อม
เอกสารประชาสัมพันธไ์ป
ยังคณะ 

-หลังจากสรุปผลองค์
ความรู้ที่ได้แล้วจัดท าเป็น
ไฟล์เอกสารและเผยแพร่
แก่อาจารย์นักวิจัยและ
ผู้สนใจพร้อมทั้งท าหนังสือ
ประชาสัมพนัธ์แจ้งไปยัง
คณะได้รับทราบถึง
ช่องทางในการเข้าถึง
ความรู ้

อาจารย์ประจ าของคณะ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-จัดท าเอกสารคลังความรู้ 
-น าองค์ความรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
เผยแพร่องค์ความรู้ทางเว็บไซตข์อง
หน่วยงาน/หน่วยงานกลางและ
ประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรภายในคณะ/    
ผู้ที่สนใจรบัทราบ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มี.ค.-พ.ค.63 -มีการสรุปประเด็น  
ความรู้ 
 

-มีแนวปฏิบัติองค์ความรู้
ในเทคนิคและวิธีการเขียน
ข้อเสนอโครงการให้ได้ทุน 

อาจารย์ประจ าของคณะ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-มีการประกาศให้อาจารย์ทุกคณะได้
รับทราบและน าไปใช้ 

7 

การเรียนรู้ มี.ค.-พ.ค.63 -น าแนวปฏิบัตสิรุปผล
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช ้
-จ านวนอาจารยป์ระจ า  
ที่ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบน  

-ได้ใช้และเกิดการต่อยอด
ความรู ้
-อย่างน้อย 3 คน 

อาจารย์ประจ าของคณะ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-การน าองค์ความรู้ดา้นการเทคนิคและ
วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้ทุน  
ไปใช้ในการเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อยื่นขอทุนวิจัยไปยังแหล่งทนุทั้งภายใน
และภายนอกสถาบนั  
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2.3  คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 

 
 



  

ประเด็นความรู้ : “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทนุ” 
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  : อาจารย์ประจ าของคณะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พชืทองหลาง 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

          การเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน การวิจัย ถือว่า 
เป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นภาระงานหนึ่งที่อาจารย์
ใน มหาวิทยาลัยสายวิชาการทุกคนต้องปฏิบัติ แน่นอนว่าผลงานวิจัยที่
ได้นั้นสามารถน าไปพิจารณาผลงานในแต่ละปี แต่เหตุผลที่ส าคัญที่สุด
ในการท างานวิจัย คือ ช่วยกระตุ้นให้รู้จักคิด ค้นคว้าหาความรู้ใหม่อยู่
เสมอ และก้าวทันเทคโนโลยี จนสามารถมาปรับใช้บูรณาการกับการ
เรียนการสอนได้ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของ  อาจารย์ทุกคน โดย
ขั้นตอนแรกสุดของการท างานวิจัย คือ ต้องเขียน โครงร่างงานวิจัย 
(Research Proposal) เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงขอบเขต ขั้นตอน 
และรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการท างานวิจัยแล้ว ยังใช้เป็น
เครื่องมือในการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณส าหรับท างานวิจัย 
เพื่อให้ผู้พิจารณาอนุมัติเชื่อ ว่า การวิจัยที่จะท ามีระเบียบวิธีการวิจัยที่
ดี มีความเป็นไปได้ในการท าให้ส าเร็จ และมีประโยชน์ สมควรได้รับ
การอนุมัติให้ท าการวิจัยได้ 
 หาให้เจอ หาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเช่น วช. สกอ. สกว. 

และหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือการสืบค้น จากเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต หา
ความสนใจและความถนัดในงานวิจัยด้านใด มีบุคคลหรือหน่วยงาน ที่
สามารถสนับสนุนในการด าเนินการวิจัยเร่ืองนั้นๆ ได้หรือไม่ ข้อส าคัญ
งานวิจัย นั้นต้องมีประโยชน์ต่อส่วนรวม พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มี
คุณค่าต่อการพัฒนาใน อนาคต 
 เลือกให้โดน เลือกแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยให้เหมาะสม

กับงานวิจัย  เพราะบาง  แหล่ งทุนมีการก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียดของภารกิจให้ผู้วิจัยอยู่ก่อนแล้ว  หรือที่เรียกว่า TOR 
(Team of Reference) หรือเลือกหัวข้อวิจัยจากปัญหาจริงๆ ที่เกิดขึ้น
ในชุมชนหรือท้องถิ่น 
 ค้นให้เป็น ค้นคว้าและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

จะได้ตีโจทย์วิจัยให้แตกว่าส าคัญเร่งด่วนคือเร่ืองอะไร  

 เขียนให้ได้  การเขียนโครงร่างงานวิจัย ต้องท าตาม
รูปแบบของแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยทุกประการ โดยรูปแบบ
จะขึ้นอยู่กับแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเป็นผู้ก าหนด แต่จะมี
รูปแบบและหัวข้อที่คล้ายคลึงกัน 

 ไม่มีข้อมูลและไม่รู้ว่าจะท าวิจัยในประเด็นใด 

 มีข้อมูลหลากหลายแต่ไม่รู้ว่าจะท าหัวข้ออะไรดี 

 มีหัวข้อที่ต้องการท าวิจัย แต่ไม่ชัดเจนในหัวข้อนั้น ๆ 

 ไม่มีความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจที่ต้องการท า
วิจัย 

 ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ก าลังวิจัย 

 ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 

 ขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ 

 เนื้อหาที่จะท าวิจัย 

 ระเบียบวิธีวิจัย 

 องค์ประกอบโครงร่างงานวิจัย 

 วธิีเขียนรายละเอียด 

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ 

 สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
 สอดคล้องกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบาย

และยุทธศาสตร์การ วิจัยของชาติ 
 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งเงินทุน 

KM ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี 2562 

 

การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย 

องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

ปัญหาที่เกดิกับนักวิจัยมือใหม ่

ความรู้พ้ืนฐานที่นักวิจัยควรรู้และเข้าใจ 

การเขียนโครงร่างงานวิจัยประเด็นต้องมีความสอดคล้องกัน 



  

 จากผู้วิจัยเองจากความสนใจ และประสบการณ์ 
 จากปัญหาของสังคมสิ่งแวดล้อม 
 จากผลงานวจิัยหรือวิเคราะห์จากงานผู้อื่น 
 จากการต่อยอดงานวิจยัอื่นๆ ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยที่ท า

มาแล้ว 
 จากนักวิชาการและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีองค์ความรู ้
 จากการวิเคราะห์แนวโน้มเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
 จากหน่วยงานทีส่นบัสนนุการวจิัย 

1. ชื่อโครงการวิจัย 
ตั้งชื่อโครงการวิจัยให้น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ เป็นเรื่องที่

วิจัยได้ และ ควรแก่การค้นหาค าตอบ โดยมีการสื่อด้วยค าส าคัญ     
ตั้งตามประเด็นปัญหา เร่ืองราวที่ต้องการศึกษาเพื่อค้นหาค าตอบเพื่อ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหา และต้อง  สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ หรือแหล่งทุนสนับสนุน งานวิจัย 

2. คณะนักวิจัย  
ควรมีประวัติโดยย่อ (profile) ของการท างานที่สอดรับกับ

เรื่องที่ท าวิจัย โดยรายละเอียดมักปรากฏแนบท้ายของโครงร่าง
งานวิจัย 

3. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยอาจมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่

ให้ทุนสนับสนุน ถ้าต้องมีก็จะคล้ายกับคณะนักวิจัยแต่อาจมีประวัติ
โดยย่อที่ดีกว่า 

4. ความส าคัญและที่มาของปัญหาการท าวิจัย 
อธิบายความจ าเป็น และคุณค่าที่จะได้รับอย่างมีเหตุผล อาจ

มาจาก ทฤษฎีหรือแนวคิดทางทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่วิจัย ในบาง
แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย อาจต้องมีผลงานวิจัยเบื้องต้นของผู้ขอทุน
ที่สอดคล้องกับเรื่องที่ท ามา ประกอบในการเขียน เพื่อเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มและความเป็นไปได้ที่จะ ท างานวิจัยเรื่องนั้นๆ ได้
ส าเร็จ 

 
 

 

5. ปัญหาวิจัย 
อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนของสภาพการณ์ของ

ปัญหา แยก เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ว่าที่ผ่านมีการ
แก้ปัญหาอย่างไร ในปัจจุบันสภาพ ของปัญหาเป็นอย่างไร ถ้าไม่
หาทางแก้ปัญหาจะเกิดผลเสียอย่างไรในอนาคต 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
บอกถึงความต้องการในค้นหาค าตอบ เขียนให้ชัดเจน   

ไม่คลุมเครือ เจาะจง สมเหตุสมผล และเขียนเป็นประโยคบอกเล่า 
อาจเขียนเป็นวัตถุประสงค์หลักแล้วตามด้วยวัตถุประสงค์ย่อย
ตามล าดับเหตุการณ์ของการวิจัย 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
สามารถเขียนเป็นข้อ ๆ ได้ ทั้งนี้ ไม่ควรเขียนเพื่อรู้ เพื่อ

ทราบ เพื่อได้  ผลการวิจัยหรือเขียนล้อกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัย พยายามแสดงให้เห็น ถึงความคุ้มค่าของโครงการ 
การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมอย่างไร 
อาจน าไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา การตีพิมพ์เผยแพร่ใน 
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และระบุว่ามีใครบ้างที่ได้
ประโยชน์ให้ ชัดเจน แต่ไม่ใช่บอกว่าได้รายงานวิจัยหรือได้พัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม ่

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง 
8.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยใน
แต่ละข้อที่ ระบุไว้ตามล าดับ และที่ส าคัญอย่าเขียนยาวในแต่ละ
อ้างอิงควรสรุปสั้นๆเลือก  ประเด็นที่น ามาใช้จริงๆ อาจเป็น
งานวิจัยที่เก่ียวข้องใหม่ภายใน 5-10 ป ี

8.2  เอกสารอ้างอิง 
เป็นส่วนที่แสดงถึงการค้นคว้าศึกษาอ้างอิงข้อมูล

จากแหล่ง สารสนเทศต่าง ๆ ที่น ามาเป็นข้อมูลความรู้ประกอบใน
การเขียนโครงร่างงานวิจัย ดังนั้น การเขียนเอกสารอ้างอิง จึงต้อง
มีระบบ และระเบียบแบบแผน เพื่อบอกถึง แหล่งที่มาของข้อความ
เนื้อหาที่อ้างอิง ผู้อ่านสามารถติดตามค้นหาถึงแหล่ง สารสนเทศที่
อ้างอิงมาได้ รวมถึงการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของ
ผลงาน ที่อ้างอิงถึง และต้องมีจ านวนเอกสารอ้างอิงเท่ากับที่อ้างอิง
ไว้ในโครงร่างงานวิจัย (ไม่ขาดไม่เกิน) ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
มีความสม่ าเสมอของการเขียนที่ถูกต้อง 
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ที่มาของหัวข้อโครงร่างงานวิจัย 

หัวข้อของโครงร่างงานวิจัยที่ผู้ทรงคุณวุฒิสนใจอ่านพิจารณา 



  

9. ระเบียบวิธีวิจัย 
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยในแต่ละข้อที่

ระบุไว้ ตามล าดับ แล้วอธิบายขั้นตอนการวิจัยอย่างชัดเจน เหมาะสม 
และครบถ้วนในแต่ละวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพื่อน าไปสู่การ
ค้นหาค าตอบและการแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง มีการด าเนิน
กิจกรรมอะไร อย่างไร เมื่อไร และสามารถท า ออกมาเป็นผังงานก็จะ 
ดีมาก 

10. ขอบเขตของการวิจัย 
เป็นการก าหนดว่าในการวิจัยคร้ังนี้ ครอบคลุมประชากรและ

กลุ่ม ตัวอย่าง ตัวแปรในการวิจัย สถานที่ด า เนินการวิจัย และ
ระยะเวลาในการวิจัย ผู้วิจัยอาจเขียนโดยแยกเป็นด้าน ๆ เช่น ขอบเขต
ด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตด้านพื้นที่ 
และขอบเขตด้านระยะเวลา 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 
ต้องแยกตามหมวดให้ชัดเจน ได้แก่ หมวดค่าจ้างชั่วคราว 

หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทั้งนี้ต้องศึกษา ระเบียบการเบิกจ่ายจากแหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัยให้ดี 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต้องสอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัย 
ระบุให้ ชัดเจนว่าแต่ละรายการในหมวดต่าง ๆ น าไปใช้ตรงไหนเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญมาก ในการพิจารณาจากคณะกรรมการเขาจะดูที่ความจ าเป็น
ในการใช้ในงานจาก ระเบียบวิธีวิจัย 

 
อื่น ๆ 
 การท าวิจัยควรท าเป็นเป็นกลุ่มที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา 

เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานวิจัย 
 รูปแบบของเอกสารโครงร่างงานวิจัยต้องเป็นไปตามที่แหล่งทุน

สนับสนุน งานวิจัยก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 ตรวจทานอย่าให้เกิดค าผิดในเอกสารโครงร่างงานวิจัย การพิมพ์

เอกสาร โครงรา่งต้องเป็นระบบ ระเบียบ และสม่ าเสมอ 
 ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนส่งและส่ง  

ให้ทันก าหนดเวลา 
 

 
 

แหล่งที่มา : https://www.tsri.or.th/ 

หล่งที่มา : https://bit.ly/3gGjO7d 

 

 

 

 

 

 

 

  ☞ 
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ดาวน์โหลดเอกสาร (KM) 

แหล่งทุนวิจัย 

https://www.tsri.or.th/
https://bit.ly/3gGjO7d

