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ค าน า 

 
การท าวิจัยในปัจจุบันนับเป็นที่รูจ้ักและเป็นภารกิจหลักของการเป็นนักวชิาการ เพราะการวิจัยถือเป็น

เครื่องมือหรือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ ค าตอบและข้อสรุปของปัญหาต่างๆ การวิจัยจะ

ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโลกและในจักรวาล ซึ่งการวิจัยจะท า

ให้เกดิองคค์วามรู้ใหม่อย่างไม่มีที่สิน้สุด 

ในภาระหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ ซึ่งถอืว่าเป็นผู้ถา่ยทอดความรู้ และแกป้ัญหาต่างๆให้กับนักศึกษา 

จึงเป็นผู้ที่ต้องพัฒนาหาองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอ โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือ แต่มักจะพบว่าอาจารย์ 

โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ขาดความรู ้ความสารมารถในการท าวิจัย โดยเฉพาะการท างานวิจัยที่มีคุณภาพดี ที่จะ

ส่งผลกระทบในเชิงบวกให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จรงิ 

ดังนั้น วิทยาลัยนานาชาติ จึงเห็นความส าคัญของการสร้างนักวิจัย เพื่อให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ โดย

การเริ่มต้นในการพัฒนาให้อาจารย์มีความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยที่ดี โดยใช้กระบวนการจัดการ

ความรู้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้และการด าเนินงานเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี ้

         พันธกจิหลักทีส่ าคัญประการหนึ่งของการเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลยั วิทยาลยันานาชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา จึงเลือกวธิีการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการผลติ

ผลงานวิจัย เพือ่การเสรมิสรา้งองคค์วามรูต้ามศาสตร ์ ให้กับอาจารย ์ โดยเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่ ซึ่งจะ

พบว่าการท างานวิจัย เปน็กระบวนการที่ผูท้ างานวิจัยต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในบรบิทและลักษณะการ

ด าเนินงานของแต่ละศาสตรผ์ล ผลิตของงานวิจัยทีม่ีคุณภาพจะต้องสามารถพิสูจน์ด้วยกระบวนการ

ทางการวิจัยที่มมีาตรฐาน  ดังนัน้นักวจิัยในยุคปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อให้ทันต่อ

เทคโนโลยีและวิวัฒนาการทางความรู้ และสามารถน ามาใช้ผลิตผลงานวิจยัที่มีคุณภาพ เป็นทีย่อมรับ และ

เป็นประโยชนต์่อสงัคม 

     ดงันัน้ เพือ่ให้เกดิแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท างานวิจัยของอาจารย ์ วิทยาลยันานาชาติจงึ

จัดใหม้ีการใช้การจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย” โดยให้อาจารย์กลุ่มนักปฏิบัติ

ได้แลกเปลีย่นแนวความคิด ประสบการณ ์ และการแสวงหาความรู้จากภายนอก เพื่อน ามาสรุปก าหนด

แนวทางการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย  

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าท่ี 

1 รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ วิทยาลยันานาชาต ิ คุณอ านวย  (Knowledge Facilitator: KF) 

อ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ และ

จุดประกายความคดิให้เกิดความเชื่อมโยง

ระหว่างผู้ปฏบัิต ิ(คุณกิจ) กับผูบ้ริหาร (คุณ

เอื้อ) รวมท้ังความคดิจากกลุ่มภายในและ

ภายนอกองค์กร 

2 ดร.บุญทอง บุญทว ี วิทยาลยันานาชาต ิ คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer: CKO) 

ท าหน้าท่ีในการก าหนดเป้าหมายของผลลัพธ์

และจัดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3 อาจารย์ทักษิณา  บุญบุตร วิทยาลยันานาชาต ิ คุณกิจ (Knowledge Practitioner: KP) เป็น

ผู้ด าเนนิกิจกรรมความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ สรรหา และเปลี่ยนแปลงความรู้สูก่าร

ปฏบัิตใิห้บรรลุเป้าหมาย 

4 ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรี วิทยาลยันานาชาต ิ

5 ผศ. กรรนภัทร กันแก้ว วิทยาลยันานาชาต ิ

6 ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร วิทยาลยันานาชาต ิ คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ท่ี

คอยประสานเชื่อมโยงเครอืคา่ยการจัดการ

ความรู้ระหว่างหน่วยงานให้มกีารแลกเปลี่ยน
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าท่ี 

เรียนรู้ในวงกวา้งขึ้น 
7 อาจารย์ญานิกา ชืน่ตะโก วิทยาลยันานาชาต ิ คุณลิขิต (Note Taker) คือผู้ท่ีท าหน้าท่ีจด

บันทึกในกิจกรรมการจัดการความรู้ในรูปแบบ

ตา่ง ๆ เชน่บันทึกในกระดาษ บันทึกในรูปแบบ

อเิล็กทรอนิกสไ์ฟล ์หรอืบันทึกในเว็บไซต์/เว็บ

บล็อก 
8 อาจารย์ภัทร วิวัฒน์พัฒนกุล วิทยาลยันานาชาต ิ คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) คือผูท่ี้สามารถ

ออกแบบและจัดด าเนินการระบบไอทีท่ี

เหมาะสมแก่การจัดการความรู้ขององค์กร 

หรือเครอืขา่ยการด าเนนิงานระบบ IT 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 

 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

      การจัดการความรู้ ของวิทยาลัยนานาชาติ แผนที่ 3 ได้ใช้ชื่อกลุ่มความรู้  “การจัดการงานวิจัยอย่าง

มืออาชีพ” และก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็น คือ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” และก าหนดเป้าหมาย

ของการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี ้ 

  (1) มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยสรุปเป็นเอกสาร และเผยแพร่ในเว็ปไซด์

ของวิทยาลัย 

  (2) อาจารย์สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างน้อยร้อยละ 80 ของอาจารย์ทั้งหมด  และขอทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือทุนวิจัยภายนอก อย่างน้อย 2 ชื่อโครงการวิจัย 

    1.1  รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

   จัดประชุมสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

         การจัดประชุมในคร้ังนี ้เมื่อวันที.่28 พฤศจิกายน 2560 เพื่อท าความเข้าใจและตกลงใน

สมาชิก ใน 3 เรื่องหลัก คอื สอบถามความต้องการของสมาชิกในการเขา้รว่มชุมชนนักปฏิบัติ  ก าหนดบทบาท

หน้าที่ของการเป็นสมาชิกกลุม่ และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน มีผลการด าเนินงาน โดย ที่ประชุมบอบ

หมายให ้รศ.ทัศนีย ์ศิรวิรรณ เป็นผู้ด าเนนิการ มีรายละเอยีดการด าเนนิงาน ดังนี้ 

   1.1.1 สอบถามความต้องการของสมาชิกในการเขา้รว่มชมุชนนักปฏิบัติ  

      สมาชิกที่เข้าร่วมมีความตอ้งการแนวทางการเขยีนขอ้เสนอโครงการอย่างไรใหไ้ด้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจยั 

   1.1.2 ก าหนดบทบาทหนา้ทีข่องการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

           จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมมีจ านวนนอ้ย จึงแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความสมัครใจ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ยุทธศาสตร ์ กลุ่มองค์ความรู้ หน้าที่ 
1 รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คุณอ านวย 
2 ดร.บุญทอง บุญทว ี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คุณเอ้ือ 
3 อาจารย์ทักษิณา  บุญบุตร ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คุณกิจ 
4 ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คุณกิจ 
5 ผศ. กรรนภัทร กันแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คุณกิจ 
6 ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คุณประสาน 
7 อาจารยญ์านิกา ชืน่ตะโก ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คุณลิขิต 
8 อาจารยภ์ัทร วิวัฒน์พัฒนกุล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คุณวิศาสตร ์
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   1.1.3 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

            รศ. ทัศนยี์ ศิรวิรรณ น าเสนอวา่ องคค์วามรู้เร่ือง“การเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย” ได้

มีการด าเนนิงานจัดการความรู ้ ทั้งในวิทยาลัยนานาชาติและในระดับมหาวิทยาลัย ไดด้ าเนินการต่อเนือ่งมา

เป็นปีที่ 2 แล้ว และหน่วยงานต่างๆได้มีการจัดท าและเผยแพร่ขอ้มูลทางออนไลน ์ ซึ่งไดส้กัดองคค์วามรู้ 

ออกมาอย่างเป็นระบบแล้วระดับหนึง่  แต่ยงัมีแหล่งข้อมูลที่อยู่ในตัวบุคคลที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

อีกมากมายที่จะสามารถสกัดมามาจดัรวบรวมให้เป็นระบบได ้ โดยได้ก าหนดใหใ้ช้วิธีการแสวงหาความรู ้ และ

การใชเ้ครื่องมือ KM ต่างๆ  

     ที่ประชุมสรุปแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

         (1) สมาชิกทุกคนรว่มกันแสวงหาความรู้จากสือ่ต่างๆ และเอกสารที่เผยแพร่และน าเสนอ

องคค์วามรู้ทั้งที่เป็นเอกสาร และจากข้อความหรือบันทึกจากระบบออนไลน ์

(2) จดัประชุมเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูจ้ากองคค์วามรู้ที่แตล่ะคนได้คน้หา การเชิญผูท้ี่มีองค์

ความรู้ด้านการเขยีนโครงการวิจัยมาเล่าเรื่อง และเชิญนักวิชาการ/หรอืผู้เชี่ยวชาญดา้นการวจิัยมาบรรยาย 

รวมทั้งที่คุณลิขติได้รวบรวม ก าหนด 2 เดอืน/ครัง้ 

                          (3) จัดประชุมสมาชิกกลุ่มเพือ่ถอดบทเรียนจากการประชุมและจดัท าแนวปฏิบัติทีด่ี 

(4) มอบหมายให้เจ้าหน้าที ่ทีม่ีหน้าที่รับผิดชอบดา้นการจัดการความรู้ของวิทยาลยัจัดท า

ช่องทางในการเผยแพร ่ องคค์วามรู้(ในภาพรวมของวิทยาลัย) เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรที่ไม่ได้เปน็สมาชิก

ได้เข้าศึกษาองคค์วามรู้ และให้ข้อคิดเห็นเพิม่เติม 

(5) จัดประชุมชี้แจงอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูล และน าไปจัดท า

ข้อเสนอโครงการวิจัยตอ่ไป 

(6) จัดประชุมวิพากษข์้อเสนอโครงการวิจัย แลกเปลีย่นเรียนรูก้ารเขยีน เพื่อปรับปรุง

ข้อเสนอโครงการวิจัยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เปน็ไปตามเป้าหมายของวิทยาลยั  

(7) สรุปผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

(1) รายงานการประชุมครั้งที ่1 

         (2) ค าสัง่แต่งตั้ง สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหนา้ที่ของสมาชิก  

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

  2.1 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน : 

  จากการประชุมสมาชิกกลุ่ม สมาชิกรายงานผลการด าเนนิงานในการแสวงหาความรู้ทีต่้องการ 

ดังนี ้ 

  2.1.1 ตามแนวทางที่ (1) สมาชิกทุกคนรว่มกันการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ และเอกสารที่

เผยแพร่ พบว่า มีองคค์วามรูท้ี่สรุป ได้ คอื 
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      (1) สรุปองคค์วามรู้ การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยของวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(2)  สรุปองคค์วามรู ้การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยของหน่วยงานตา่งๆ ในมหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(3) สรุปองคค์วามรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจยั ใน mini 

UKM คร้ังที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

(4) การสรุปองคค์วามรู้จากอาจารย์เขา้รว่มสัมมนา การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย กับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  

(4) การสรุปองคค์วามรู้จากเขียนการเล่าเรื่องประสบการณ ์การเขยีนข้อเสนอ

โครงการวิจัย และการท าวิจัยของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ 

(5) การสกัดองคค์วามรู้การเขียนโครงการวิจัยจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่

เผยแพร่ทางออนไลน ์

  2.1.2 จัดประชุมเพื่อน าองคค์วามรู้ที่แต่ละคนได ้รวมทั้งทีคุ่ณลิขติได้รวบรวม และแลกเปลี่ยน

เรียนรูใ้นกลุม่สมาชิก เมื่อวนัที่.8 มกราคม 2561 สรุปองคค์วามรู้   

       2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

  2.2.1 สรุปองคค์วามรู้ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของวิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนนัทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  2.2.2 สรุปองคค์วามรู้ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนนัทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  2.2.3 สรุปองคค์วามรู้จาการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย ใน miniUKM 

คร้ังที่ 18 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2561 

  2.2.4 การสรุปองคค์วามรู้จากอาจารย์เขา้รว่มสมัมนา การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย กับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันที ่3-4 สิงหาคม 2561 

  2.2.5 การสรุปองคค์วามรู้จากเขียนการเล่าเรื่องประสบการณ ์การเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิัย 

และการท าวิจัยของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ 

  2.2.6 การสกัดองคค์วามรู้การเขียนโครงการวิจัยจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เผยแพร่

ทางออนไลน ์ 

  2.2.7 เล่มสรุป องคค์วามรู้ การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจยั 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

           3.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน :  

       จากการรวบรวม ความรู้ที่มีอยู่เดิมจากการจัดท าการจัดการความรู้ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

และความรู้ใหม่ที่ได้จากการแสวงหา และน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับหน่วยงาน พบว่า อาจารยส์่วนใหญย่ัง

ยึดรูปแบบการเสนอข้อทุนวิจยัเงินรายได้ หรอืการขอทุนงบประมาณแผน่ดินรูปแบบเดิม ยึดองคค์วามรู้ด้าน
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วิชาการในตัวเอง ไม่มีการน าความรู้เดิมไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับทิศทางในปัจจุบัน ท าให้การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยไมส่อดคล้องกับแนวทางการให้ทุนของผู้ให้ทนุ โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ ผลการประชุมของสมาชิก

กลุ่มจึงสรุปแนวทางการปรับปรุง ดดัแปลงความรู้เก่ียวกับการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจยัให้เหมาะสมกับ

สภาพ และการด าเนนิงานของวิทยาลัยนานาชาต ิเมื่อประชุมสมาชิกกลุ่ม วันที ่6 ม.ีค. 2561 ดงันี ้ 

ความรู้ที่ได้จากการแสวงหาความรู้ ความรู้ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 

การเตรยีมตัวกอ่นการเขยีนขอ้เสนอโครงการวิจัย ควรเตรียมตัวกอ่นการเขยีนขอ้เสนอ โดยการศึกษา

ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง ดังนี ้

1. ศึกษายุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี /ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาประเทศ และยุทธศาสตรช์าติรายประเด็น  

2. ศึกษาแบบเสนอแผนบูรณาการ(Integrated 

research program) 

3. พืน้ที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การก าหนดแนวทางการวิจยัของคณะ/สาขาวิชา เพื่อเป็นการสรา้งนักวจิัยใหม ่จึงควรด าเนินการดังนี้ 

1. แนวทางการสนบัสนุนและส่งเสริมของฝ่ายวจิัย 

(1) ส ารวจและรวบรวมองคค์วามรู้ด้านการท าวิจัย

ที่มีอยูใ่นตัวอาจารย์ในคณะ/วทิยาลยั/สาขาวิชา และ

เก็บรวบรวทมเป็นฐานข้อมลู  

(2) ก าหนดกรอบแนวทาง/แผนงานวิจยั / ชุดวิจยั /

โครงการวิจัยให้เป็นไปตามศกัยภาพ แนวทางของ

มหาวิทยาลยัและแนวทางระดับชาติ 

(3) จัดการอบรมการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจยั 

เพื่อให้สมาชิกมีความเขา้ใจหลักการและระเบียบ

วิธีการวจิัย และจัดท าเปน็เลม่แนวทางการเขยีน

ข้อเสนอโครงการวิจัยน ามาจดัเป็นแนวปฏิบตัิที่ดี

เผยแพร่ .ในช่องทางต่างๆ คอื แจกให้อาจารย์

วิทยาลยันานาชาติทุกคน และน าเผยแพร่ในเว็ปไซด์

ของวิทยาลยั  

(4) จัดหาแหล่งขอ้มลูการวิจัยจากฐานข้อมลูที่

เก่ียวข้อง  ฐานข้อมูลวารสารวิชาการต่างประเทศ 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูท้ าวิจัยในการค้นควา้

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 

(5) จัดหาแหล่งสนับสนุนเงนิทุนวิจัยและข้อก าหนด

การขอทุนวิจัย เพื่อให้ผู้วจิัยได้เห็นโอกาสและแนว

ทางการท าวิจัย 
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(6)  สนับสนุนใหอ้าจารย์เข้าอบรมระยะสั้น เพือ่

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ ์พัฒนาศักยภาพของ

อาจารยใ์ห้พร้อมต่อการพัฒนางานวิจยัให้ทันตอ่การ

เปลี่ยนแปลง 

2.ก าหนดกรอบแนวทางการท าวิจัยของสาขา  

  (1) พิจารณาจากความรู้ที่มอียู่ในตัวอาจารยใ์นสาขา   

  (2).ก าหนดกรอบแนวทางและแผนการท าวิจยัของ

สาขา 

  (3).ให้วธิีการช่วยเหลือกันในสาขาวิชาหรือผู้มี

ประสบการณก์วา่เป็นผู้น า และใช้การสร้างพันธมิตร

ด้านการวิจยักับสาขาอื่นในวทิยาลยั ต่างคณะ หรือ

ต่างมหาวิทยาลัย 

   (4) ก าหนดแผนงานวิจยั/ชดุวิจัย/โครงการวิจัยให้

เป็นไปตามศักยภาพ แนวทางของมหาวิทยาลยั และ

แนวทางระดับชาต ิ

  (5) ก าหนดหัวขอ้การวจิัย ในการเสนอขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัยส าหรับนักวจิัยใหม่ที่จะขอทนุวิจัย

เงินรายได ้ใหส้อดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว ้ 

 3. แนวทางการท างานวิจยัของอาจารย ์ 

(1) เข้ารับการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและระเบียบวธิีการวจิัย 

(2) ศึกษาขอ้มลูการวิจัยจากฐานข้อมลูที่เกี่ยวข้อง  

ฐานข้อมูลวารสารวชิาการตา่งประเทศ  

(3) ศึกษาแหล่งสนับสนุนเงินทุนวิจัยและข้อก าหนด

การขอทุนวิจัย  

(4) ฝึกท าวิจัยโดยเร่ิมเป็นผู้ร่วมวิจัย ส าหรับผู้ที่มี

ประสบการณท์ าวิจัยน้อย เพือ่เพิ่มทักษะการท าวิจัย 

โดยมีอาจารย์พี่เลีย้งเปน็ผู้น าการวิจัย 

(5) เร่ิมการวิจัยเป็นหัวหนา้โครงการ จากงานวิจัย

ที่ไม่ยากเกนิไป เพื่อปรับพืน้ฐานและความเชี่ยวชาญ

ในการท าวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น 

(6) เข้ารว่มประชุมทางวิชาการในศาสตรท์ี่

เช่ียวชาญหรือสนใจ เพือ่สรา้งก าลังใจและเครอืข่าย

นักวจิัย 
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3.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

     3.2.1 แนวทางการเขยีนขอ้เสนอโครงการวิจัยเดมิ ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

4. การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

           จากการเขา้รว่มประชุม แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รว่มกับสถาบนัวิจัยและพัฒนาเมื่อ

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 จึงได้น าแนวทางมาสรุป และปรับปรุงแนวทางการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

เสนอขอรับทนุอุหนุนการวิจัยงบประมาณแผน่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการระชุมชีแ้จงสมาชิกกลุ่ม ดงั

รายละเอียด  

          4.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

               สมาชิกกลุ่มความรู้ ไดน้ าความรู้เร่ือง “การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย” ไปใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน ดงันี ้

               สมาชิกกลุ่มรว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่อง. “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” (จากวิธกีารเขยีน

ข้อเสนอตามรูปแบบเดิม ปรับให้ใชรู้ปแบบบูรณาการ) 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งที่ปรับปรุง 

การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิัย

แบบเดิม 

การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิัย   

แบบใหม ่ 

ปรับปรุงการแบบเสนอโครงการวิจัย

ให้สอดคลอ้งกับแผนบูรณาการ 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  

(ภาษาอังกฤษ)  

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  

(ภาษาอังกฤษ) 
- 

ชื่อแผนงานวจิัย ชื่อแผนงานวจิัย ชื่อโครงการวิจัย: ก าหนดภายใต้ชุด

โครงการและแผนงานวิจัย 

 ส่วนก: ลักษณะแผนบูรณาการ  

  ปีเดียว 

 ต่อเนื่อง 

 

 1.ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี  

 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาต ิ

 

 3. ยุทธศาสตรว์ิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาต ิ20 ป ี

 

 4. ยุทธศาสตรก์ารวิจัยของชาติราย

ประเด็น 

 

 5. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์

เปา้หมาย 

 

 6. ยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน  
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ส่วน ข ส่วน ข. องค์ประกอบในการจัดท า

โครงการวิจัย 

 

1) ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

  1.1) หัวหน้าโครงการ 

  1.2) ผู้ร่วมงานวจิัย 

  1.3) หน่วยงานหลัก 

  1.4) หนว่ยงานสนับสนุน 

1) ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

   1.1) หัวหน้าโครงการ 

   1.2) ผู้ร่วมงานวจิัย 

 

2) ประเภทการวจิัย 2) สาขาวิจัยหลัก OECD 

    สาขาวิจัยย่อย OECD 

ด้านการวิจยั 

 

3) สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท า

การวจิัย 

3) สาขา ISCED  

4) มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี)   

5) ค าส าคัญ (Keyword) ของการวจิัย 4) ค าส าคัญ (Keyword)  

6) ความส าคัญ และท่ีมาของปัญหา 5) ความส าคัญ และท่ีมาของปัญหา   

ท่ีท าการวจิัย 
 

7) วัตถุประสงค์ของการวจิัย 6) วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย  

8) ขอบเขตของการวจิัย 7) ขอบเขตของโครงการวจิัย  

9) ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบ

แนวความคิดของการวิจัย 

8)  ทฤษฎี  สมมติฐานและกรอบ

แนวความคิดของโครงการวจิัย 
 

1 0 )  ก า ร ทบท วน ว ร รณก ร รม /

สารสนเทศ (Information) ท่ีเกี่ยวข้อง 

9 )  ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม /

สารสนเทศ (Information) ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 1 0 ) ร ะ ดั บ ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง

เทคโนโลยี 

    1 0 . 1  ร ะ ดั บ ค ว า ม พ ร้ อ ม

เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน(เฉพาะ

เปา้หมาย 1) 

    10.2 ระดับความพรอ้ม

เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถา้งาน

ประสบความส าเร็จ (เลือกความ

สอดคลอ้งสูงสุดเพยีงหัวขอ้เดยีว) 

 

 11)ศักยภาพทางการตลาดของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ จะ

พัฒนา(เฉพาะเปา้หมาย 1) 

 

14)  วิ ธีการด า เนินการวิจัย และ 12) วธีิการด าเนินการวจิัย    แบบการวิจัยเชงิทดลอง  
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สถานท่ีท าการทดลอง/เก็บขอ้มูล วธีิการด าเนินการวจิัย และสถานท่ีท า

การทดลอง/เก็บข้อมูล  ให้ใส่

รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามแบบการวิจัยท่ี

เลอืก 

 1.ข้อมูลและอุปกรณ์ 

 2.วธีิการด าเนินงาน 

 3.การวัดและประเมินผล 

แบบการวิจัยเชิงปริมาณ 

 1.การเก็บข้อมูล 

 2.การก าหนดพืน้ที่ 

 3.วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 4 . ขั้ น ตอนและวิ ธี ก า ร ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 1.พื้นท่ีศึกษา 
 2.ผู้รู้หลักและกลุ่มเป้าหมาย 

 3.ลักษณะข้อมูล 

 4.วธีิการรวบรวมขอ้มูล 

 5.วธีิการตรวจสอบคุณภาพขอ้มูล 

 6.วธีิการวิเคราะห์ขอ้มูล 

11) เอกสารอา้งอิง 13.เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย  

12) ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับ 14.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ป ร ะ โ ย ช น์ ง า น วิ จั ย ค ว ร ร ะ บุ 

ประ โยชน์ที่ ไ ด้ กั บหน่ วยงานที่

เก่ียวข้อง เช่น 

1 . ข้ อ ค้ นพบอั น โดด เด่ น ที่ เ ป็ น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.ข้อค้นพบที่หน่วยงานจะน าไปใช้

ในการพัฒนา 

3.ผลงานวิจัยท าให้ทราบกลไกและ

ยุทธศาสตรท์ี่จะน าไปใช้ผลักดัน 

4.ชุดความรูเ้ก่ียวกับปัจจัยและแนว

ทางการพัฒนาศักยภาพ 

13) แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ

ผลการวิจัยสู่กลุ่ ม เ ป้าหมายเมื่ อ

สิน้สุดการวจิัย 

15.การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ

ผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

 

15)  ระยะเวลาท าการวิจัย และ

แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต ล อ ด

โครงการวจิัย 

16.ระยะเวลาการวิจัย  

16) เป้าหมายของผลผลิต (Output) 17.งบประมาณของโครงการวิจัย  
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และตัวช้ีวัด 

17) เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) 

และตัวช้ีวัด 

18.ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย  

18) ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่การวิจัยท่ีมีอยู่ 19. ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่า

จะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 

 

19) งบประมาณของโครงการวจิัย 20.ผลกระทบ (Impact) ทีค่าดว่า

จะได้รับ 

 

20) ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของ

การวจิัยตามแผนการบริหารงานและ

แผนการด าเนนิงาน 

21.การตรวจสอบทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง 

 

21) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือก

ได้เพยีง 1 ข้อ) 

22.มาตรฐานการวิจัย  

 23.หน่วยงานที่ร่วมลงทุน ร่วมวิจัย 

รับจา้ง หรือ matching fund 

 

 24. สถานที่ท าการวิจัย  

 25.สถานที่ใชป้ระโยชน์  

 26.การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุน

อื่น หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจาก

โครงการวิจัยอื่น 

 

22) ค าชีแ้จงอื่น ๆ 27.ค าชีแ้จงอื่น  

23) ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ

และนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค า

รับรองในการจัดท าข้อเสนอการวิจัย

และด าเนินการวิจัยตามประกาศ

ส า นั ก ง า นคณะกร รมกา รวิ จั ย

แห่งชาติ (วช.) เร่ืองการรับข้อเสนอ

การวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุน

ทุ น อุ ด หนุ น ก า ร วิ จั ย  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ 2560 

2 8 . ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ  หั ว ห น้ า

โครงการวิจัย พรอ้มวัน เดือน ปี 

 

24) ค าอนุมัติของผู้ บังคับบัญชา

ระดับอธิบดี  ห รือ เ ทียบเ ท่าของ

ภาครัฐ (หรือผู้ ได้ รับมอบอ านาจ) 

หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ
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เทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้

ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/

อนุญาต ให้ด าเนินการวจิัย รวมท้ังให้

ใ ช้ ส ถ า น ท่ี  อุ ป ก ร ณ์  แ ล ะ

สาธารณูปโภคในการด าเนนิการวิจัย 

 ผลที่เกิดจากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ  อาจารย์มีความรู้ความ

เข้าใจการเขยีนโครงการวิจัยเพื่อการเสนอของบประมาณแผน่ดิน 

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง  

     1. รูปแบบการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผน่ดิน 

     2. รูปแบบการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผน่ดินแบบบูรณาการ 

5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกตใ์ช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

กลุ่มความรู้การเขยีนขอ้เสนอโครงการวิจัยได้ประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณจ์าก

การน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัตงิานที่ปรับปรุง ไปปฏิบตัิ โดยสมาชิก KM ได้ร่วมกนัแลกเปลี่ยนความรู้ ดงันี้ 

      กลุ่มความรู้การเขียนขอ้เสนอโครงการ ได้น าแนวทางไปใช้ในสาขาวิชา โดยการรวมกันคดิแนว

ทางการพัฒนาหัวข้อการวิจัย ที่เป็นหลักของสาขาวิชา และอยู่ระหวา่งการเขยีนข้อเสนอโครงการ ยังไม่ถึงขั้น

การให้ผูท้รงคุณวุฒิได้พจิารณาให้ข้อเสนอแนะ 

                      1. อาจารยน์ าแนวทางการเขยีนโครงการวิจัยไปใช้ในการเขยีนขอ้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ

สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ ปงีบประมาณ พ.ศ.  2563 

2. อาจารย์ได้ศึกษาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และน าไปเขยีนข้อเสนอ

โครงการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อขอสนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน ปงีบประมาณพ.ศ.  2563 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งที่ปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์แต่ละสาขาวิชา

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ต า ม ค ว า ม ถ นั ด  ต า ม

ศาสตร์  และตามความ

สนใจ 

อาจารย์แต่ละสาขาวิชา

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ตามกรอบของสาขาวิชา 

เพื่อสร้างความเข้มแข้ง

ตามศาสตรม์ากขึ้น 

มีการพิจารณาวางกรอบ

การวิจัยของสาขาวิชา 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ของสาขาวิชา 

- 

5.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

โครงการวิจัยที่อาจารย์เสนอขอทุนงบประมาณเงนิรายได้ 

6. การรวบรวมความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร 

            1. เก็บรวบรวมเป็นไฟล์แฟม้เอกสาร 

   2. เล่มรายงานโครงการจัดการความรู้ 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลพัธ์ 

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้ 

ความรู้ที่ได้ (อธิบายรายละเอียดความรู้เป็นลายลักษณอ์ักษร) - 

          1) แนวทางการสนับสนุนและสง่เสรมิของฝ่ายวจิัย 

(1) ส ารวจและรวบรวมองคค์วามรู้ด้านการท าวิจัยทีม่ีอยู่ในตัวอาจารย์ในคณะ/วิทยาลยั/สาขาวิชา 

และเก็บรวบรวทมเป็นฐานขอ้มูล  

(2) ก าหนดกรอบแนวทาง/แผนงานวิจยั / ชุดวิจยั /โครงการวิจัยให้เป็นไปตามศักยภาพ แนวทาง

ของมหาวิทยาลยัและแนวทางระดับชาติ 

(3) จัดการอบรมการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อใหส้มาชิกมีความเข้าใจหลักการและระเบียบ

วิธีการวจิัย และจัดท าเปน็เลม่แนวทางการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยน ามาจัดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ .ใน

ช่องทางตา่งๆ คอื แจกให้อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติทุกคน และน าเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของวิทยาลยั  

(4) จัดหาแหล่งขอ้มลูการวิจัยจากฐานข้อมลูที่เกี่ยวข้อง  ฐานข้อมูลวารสารวชิาการตา่งประเทศ 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูท้ าวิจัยในการค้นควา้ข้อมลูเพือ่การพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 

(5) จัดหาแหล่งสนับสนุนเงนิทุนวิจัยและข้อก าหนดการขอทุนวิจัย เพือ่ให้ผู้วจิยัได้เห็นโอกาสและ

แนวทางการท าวิจยั 

(6)  สนับสนุนใหอ้าจารย์เข้าอบรมระยะสั้น เพือ่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ ์พัฒนาศักยภาพ

ของอาจารย์ให้พรอ้มต่อการพัฒนางานวิจัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

         2) ก าหนดกรอบแนวทางการท าวิจัยของสาขา  

(1) พิจารณาจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวอาจารย์ในสาขา   

(2).ก าหนดกรอบแนวทางและแผนการท าวิจัยของสาขา 

(3).ให้วธิีการช่วยเหลือกันในสาขาวิชาหรอืผูม้ีประสบการณก์วา่เป็นผู้น า และใช้การสร้างพันธมติร

ด้านการวิจยักับสาขาอื่นในวทิยาลยั ต่างคณะ หรือต่างมหาวิทยาลยั 

(4) ก าหนดแผนงานวิจัย/ชุดวจิัย/โครงการวิจัยให้เป็นไปตามศักยภาพ แนวทางของมหาวิทยาลยั 

และแนวทางระดับชาต ิ

(5) ก าหนดหัวขอ้การวจิัย ในการเสนอขอรับทุนสนับสนนุการวิจัยส าหรับนักวจิัยใหม่ที่จะขอทุนวิจยั

เงินรายได ้ใหส้อดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว ้ 

          3) แนวทางการท างานวิจัยของอาจารย ์ 

(1) เข้ารับการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย เพื่อใหม้ีความเข้าใจหลักการและระเบียบวิธีการ

วิจัย 

(2) ศึกษาขอ้มลูการวิจัยจากฐานข้อมลูที่เกี่ยวข้อง  ฐานข้อมูลวารสารวชิาการต่างประเทศ  

(3) ศึกษาแหล่งสนับสนุนเงินทุนวิจัยและข้อก าหนดการขอทุนวิจัย  
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(4) ฝึกท าวิจัยโดยเร่ิมเป็นผู้ร่วมวิจัย ส าหรับผู้ที่มีประสบการณท์ าวิจัยน้อย เพือ่เพิ่มทักษะการท า

วิจัย โดยมีอาจารย์พี่เลีย้งเปน็ผู้น าการวิจัย 

(5) เร่ิมการวิจัยเป็นหัวหนา้โครงการ จากงานวิจัยทีไ่ม่ยากเกนิไป เพื่อปรับพืน้ฐานและความ

เช่ียวชาญในการท าวิจยัให้เพิม่มากขึ้น 

  (6) เข้าร่วมประชุมทางวิชาการในศาสตร์ที่เช่ียวชาญหรือสนใจ เพื่อสร้างก าลังใจและเครือข่าย

นักวจิัย 

ผ่านการกลั่นกรองจาก  - สมาชิกกลุ่ม 

บันทึกอยู่ที่ – เว็ปไซต์ของวิทยาลัยนานาชาติ 

      

2. ประโยชนข์ององคค์วามรูแ้ละการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององคค์วามรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรูข้องกลุ่มความรู้) 

-สมาชืกกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนระหว่างกัน โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับความรู้จากผู้ที่

อาวุโสกวา่ 

2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการน าองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีหลักฐาน

ประกอบ)   

-ได้แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับคณะ  

-น าไปเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบประมาณเงินรายได้  

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

                1. รายชื่อโครงการวจิัยในระบบ RID ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

                2. จ านวนโครงการวิจัยที่เสนอขกงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3. สรุปการด าเนนิการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

-อาจารย์มีความต้องการพัฒนาการเขยีนงานวิจัย 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

-อาจารย์มีภาระงานมาก ท าให้ไม่มีเวลาในการพัฒนางานวิจัย 

      -อาจารย์ขาดการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย การลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อน ามาเป็นประเด็น

ปัญหาการวิจัย 

4. การต่อยอดองคค์วามรู้หรอืนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น  

4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองคค์วามรู้ที่ได้) 

      -น าแนวทางไปปรับใชใ้นการเตรยีมพัฒนาอาจารย์ และวางกรอบแนวทางการวิจัยของสาขาวิชา

ต่างๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 

4.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีขึน้อย่างกา้วกระโดด) - 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1. รวบรวมความรู้ด้านการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย (ไฟล์เอกสาร)ที่ได้จากการค้นคว้า 

2. สรุปความรูท้ี่ได้จากการกลั่นกรอง แนวทางการพัฒนานักวิจัยและการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

 

 

 

 
 

 

 

 


