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ค าน า 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสนับสนุนและ
ส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษาเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการ
ท าวิจัยนั้นหน่วยงานที่สนับสนุนให้ทุนการวิจัยมีทั้งทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งเปิดโอกาส
ให้อาจารย์ทุกคนเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนงบประมาณรายได้เป็นประจ าทุกปี และ ทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติที่ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้ทุน
ประเภทต่างๆเช่นทุนงบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัยมุ่งเป้า และอ่ืนๆเป็นประจ าทุกปีเช่นกัน 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้ด าเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัยซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการท าวิจัยเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่อยู่ในตัว
บุคคลน ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งรวบรวมองค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่และน ามา 
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนวิทยาลัยได้รวบรวมเป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้กลุ่ม
ความรู้การวิจัยองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน  

วิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการจัดการความรู้ฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรได้ปฏิบัติ
ร่วมกันในการจัดการความรู้ด้านการวิจัยเพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู)้ดังนี ้

วิทยาลัยฯมีแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยฯมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯและได้ให้ความส าคัญกับการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การสร้าง
เสริมทักษะด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษา ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน  

ในการท าวิจัยนั้นหน่วยงานที่สนับสนุนให้ทุนการวิจัยมีทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่ง
เปิดโอกาสให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนงบประมาณรายได้เป็นประจ าทุกปี และหน่วยงาน
ภายนอกอ่ืนๆเช่นส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติที่ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสนับสนุนให้ทุน
ประเภทต่างๆ เช่นทุนงบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัยมุ่งเป้า และอ่ืนๆ เป็นประจ าทุกปีเช่นกัน 

การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน จึงเป็นองค์ความรู้ส าคัญที่คณาจารย์ของวิทยาลัยได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยการเสาะแสวงหาวิทยากรที่มีชื่อเสียงให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมการอบรม
เกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยของหน่วยงานภายนอก เช่น เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยที่ศูนย์การจัดการความรู้
ด้านการวิจัยส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาโดยวิทยาลัยได้เข้าร่วมเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ  
ในโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 18 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อวันที่  5-6 เมษายน 2561  และครั้ง
ที่ 19  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเม่ือวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ซ่ึงมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กว่า 20 สถาบันให้คณาจารย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป 
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2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

สมาชิกการจัดการความรู้ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด 

1 ผศ. ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

2 ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

3 รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

4 ผศ.ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

5. ดร.อัญชลี   จันทาโภ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

6 ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

7 ดร. กนิษฐ์ โง้วศิริ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

8 ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

9 ผศ. ลักขณา  ยอดกลกิจ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

10 ผศ.กาญจนา  เจริญศิริวงศ์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

11 อ. วิภากร สอนสนาม วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

12 อ.อภิญญา กุลทะเล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

13 อ. เพ็ชรัตน์ เตชะทวีวรรณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

14 อ.นิตยา   ศรีจ านง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

15 อ.เอ้ืออารีย์ สาริกา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

16 อ.อรทัย รุ่งวชิรา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

17 อ.อัมพร เจียงวิริยชัยกูล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

18 อ.ภคพร  เที่ยวรอบ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

19 อ.สุนีย์ อังศุภาสกร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

20 อ.แว่นใจ นาคะสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

21 อ.มลฤดี โพธิ์พิจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 
 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน:จากการจัดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการเข้าร่วมประชุม
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการเขียนโครงการวิจัย เช่นการ อบรมทางวิชากาเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน  การอบรมเพ่ิมทักษะในการส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบของหน่วยงานที่ให้ทุน 
เช่นระบบ IRD ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และระบบ NRMs ส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และอ่ืน ๆ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมมนาเครือข่ายองค์กรการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาMini_UKMครั้งที่ 19ระหว่างวันที่2 - 3สิงหาคม 2561ณ 
ห้องประชุมแม่น้ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดังกล่าวองค์ความรู้หลักในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อให้ได้รับทุน ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
1) ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
2) ชื่อเรื่อง 
3) วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
4) ทฤษฎีสมมุติฐานและกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
5) วิธีการด าเนินการวิจัย 
6) งบประมาณของโครงการวิจัย 
7) แผนการด าเนินงาน 
8) Output (ผลผลิต) 
9) Outcome (ผลลัพธ์) 
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1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง: 
 

1) การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการเครือข่ายองค์การการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM)  ครั้งที่ 19 ในด้าน“เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ทุน”  
ดังภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
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2) การเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยของศูนย์จัดการความรู้การวิจัยส านักงาน

คณะกรรมการ   วิจัยแห่งชาติ (วช)       ดังตัวอย่างก าหนดการกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย 

ณ อาคารศูนย์จัดการความรู้การวิจัยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (www.rlc.nrct.go.th) 
 

 
เวลา 
วัน 

ภาคเช้า 
09.00-12.00 

ภาคบ่าย 
13.00-16.00 

วันพุธที่ 
1 สิงหาคม  
2561 

การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยรองศาสตราจารย์ดร.วรรณดีสุทธินรากร 
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยรองศาสตราจารย์ดร.วรรณดีสุทธินรากร 
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วันพฤหัสบดีที ่
2 สิงหาคม 
2560 

การรวบรวมข้อมูลและ
กระบวนการจัดการข้อมูล 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สังวรณ์งัดกระ
โทก 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

การสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อสรุปทางการวิจัย 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สังวรณ์งัดกระ
โทก 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วันศุกร์ที่ 
3 สิงหาคม 
2561 

แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยรองศาสตราจารย์ดร.ลัดดาวัลย์เพชร
โรจน์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
โดยรองศาสตราจารย์ดร.ลัดดาวัลย์เพชร
โรจน์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) การเข้ารับการอบรมระบบ IRD และ NRMSจัดโดยส านักวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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2 การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

2.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน: 

การแสวงหาความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู"้เทคนิคการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

ขอรับทุน"  คณาจารย์ในวิทยาลัยฯได้มีการแสวงหาความรู้ในหลายรูปแบบ อาทิ การเขา้รับการอบรมใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จากการจัดอบรมในหน่วยงาน และการเขา้รว่มรับฟัง

จากทีห่น่วยงานภายนอกจัดประชุม เช่นศูนย์การจัดการความรูด้้านการวิจัย  ส านักงานคณะกรรมการการ

วิจัยแห่งชาติจัดในแต่ละเดือน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณาจารย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่นการแจง้

ข่าวสารทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผน่ดิน  ปฏิทินการประกาศรับขอ้เสนอ

โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ การกระตุ้นให้มีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนให้ทันเวลาตามที่

แหล่งทุนก าหนด 

ผลลัพธ์ที่ได้ ...คณาจารย์ให้ความสนใจเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โดยได้รับทุน

วิจัยจากงบรายได้จ านวน 21เรื่อง งบแผ่นดิน จ านวน  9  เรื่อง และงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ อีก 4 

เรื่อง ในปี 2561 

  

2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจับงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา งบแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการการวจิัยแห่งชาตแิละ อื่นๆ  
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1) โครงการวจิยัท่ีไดรั้บทุนงบประมาณแผน่ดิน (วช.) ปี 2561  จ านวน  9  เร่ือง และแหล่งทุนอ่ืน ๆ 

รวม 13 เร่ือง  
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

1 ผลของโยคะต่อองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่และระดับความ
วิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดแบบถอนราก
ชนิดดัดแปลง. 

อาจารย์อภิญญากุลทะเล 
อาจารย์ยุทธชัยไชยสิทธิ์ 
อาจารย์ดร.กนิษฐ์โง้วศิริ 

2 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุส าหรับผู้ใหญ่วัยแรงงานต่อความพึง
พอใจในชีวิต : เขตเมืองและชนบท 

อาจารย์อภิญญากุลทะเล 
อาจารย์อมรรัตน์แสงใสแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญศรีกิตติโชติ
พาณิชย์ 

3 การพัฒนาความสามารถผู้สูงวัยจิตอาสาเพื่อถ่ายทอดความรู้
การปฏิบัติการทางโภชนาการในการป้องกันและควบคุม
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ในเขตเมือง 

ผู้ช่วยศาสตราจาร์ดร. บุญศรีกิตติโชติ
พาณิชย์ 
รองศาสตราจารย์ประไพวรรณด่าน
ประดิษฐ์ 
อาจารย์ดร.อัญชลีจันทาโภ 

4 โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพออกก าลังกายร าไท้เก็กการทรง
ตัวป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. บุญศรีกิตติโชติ
พาณิชย์ 
รองศาสตรจารย์วิจิตรากุสุมภ์ 
อาจารย์อภิญญากุลทะเล 

5 การพัฒนารูปแบบกลุ่มบ าบัดต่อภาวะซึมเศร้าในแม่เลี้ยงเดี่ยว
วัยรุ่น 

อาจารย์ดร.สุจิตราอู่รัตนมณี 
อาจารย์สุภาวดีเลิศส าราญ  50% 

6 วิถีชีวิตผู้สูงอายุที่อายุยืนยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 

อาจารย์ดร. อัญชลีจันทาโภ 
รองศาสตราจารย์วิจิตรากุสุมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญศรีกิตติโชติ
พาณิชย์ 

7 การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน
ที่ใช้สารเสพติดในประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

อาจารย์ดร. ฐิตวันต์หงษ์กิตติยานนท์  

8 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการเพิ่มศักยภาพอสม . ในการดูแล
สุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนจังหวัด
นครปฐม 
 

อาจารย์ดร. เปรมวดีคฤหเดช 
รองศาสตราจารย์ประไพวรรณด่าน
ประดิษฐ์ 
อาจารย์มลฤดีโพธิ์พิจารย์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
9 ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยลีลาศร่วมกับการ

สนับสนุนทางสังคมต่อสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
 

อาจารย์หนึ่งฤทัยโพธิ์ศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญศรีกิตติโชติ
พาณิชย์ 

10 เรื่องการพัฒนาต้นแบบสายรัดห้ามเลือดฉุกเฉินอัตโนมัติส าหรับ
ใช้ในการแพทย์ทหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

อาจารย์ดร.สุจิตราอู่รัตนมณี 
อาจารย์สุภาวดีเลิศส าราญ 

11 โครงการการศึกษาสถานการณ์และสร้างตัวชี้วัดคุณภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชนริมคลองกรุงเทพมหานคร 
 

อาจารย์วิภากรสอนสนาม 
อาจารย์ดร.มัณฑนาวดีเมธาพัฒนะ  
50%สก. 

12 การพัฒนารูปแบบของกลุ่มช่วยเหลือตนเองส าหรับการดูแล
เบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พ่ึงอินซูลินในชุมชน
ชนบท 
 
 

อาจารย์วานิชสุขสถาน 
รองศาสตราจารย์ทิพาพันธ์สังฆะพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญศรีกิตติโชติ
พาณิชย์ 

13 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีมสธ 

อาจารย์ดร.กนิษฐ์โง้วศิริ 

 

2) โครงการวจิยัท่ีไดรั้บทุนงบประมาณรายได ้มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ปี 2561  จ านวน 21 เร่ือง 
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
1 ผลของการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการล้างมือของผู้มาเยี่ยมผู้ป่วย  

 
อาจารย์อรทัยรุ่งวชิรา 
อาจารย์วรุณศิริปราณีธรรม 
อาจารย์ดร. กาญจนาเกียรติกานนท์ 
อาจารย์อภิญญากุลทะเล 

2 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะของผู้ดูแลในการดูแลเด็กที่ได้รับการ
เจาะคอ 
 

อาจารย์นภิสสราธีระเนตร 
อาจารย์เพ็ชรัตน์เตชาทวีวรรณ 
อาจารย์ดร. กาญจนาเกียรติกานนท์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

3 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์โดย
การให้สุขศึกษาอย่างมีแบบแผนและการใช้สื่อวีดิทัศน์ 
 
 
 

อาจารย์ดร.กาญจนาเกียรติกานนท์ 
อาจารย์เพ็ชรัตน์เตชาทวีวรรณ 
อาจารย์นภิสสราธีระเนตร 
อาจารย์วรุณศิริปราณีธรรม 
อาจารย์อรทัยรุ่งวชิรา 

4 ปัจจัยที่เป็นตัวท านายภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในต าบลบาง
นางลี่จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

อาจารย์มลฤดีโพธิ์พิจารย์ 
อาจารย์วิภากรสอนสนาม 

5 ความสัมพันธ์ระหว่างการวิ่งออกก าลังกายตอนเช้าและปัจจัยคัด
สรรที่มีผลต่อการนอนหลับของผู้สูงอายุ 
 

อาจารย์ขวัญฤทัยเสมพูน 
อาจารย์สุกัญญาบุญวรสถิต 

6 ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่นต่อ
พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ดูแล  
 

อาจารย์สุมาลาสว่างจิต 
อาจารย์มัณฑนาวดีเมธาพัฒนะ 

7 "ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ในวัยรุ่นตอนต้น  

อาจารย์นิตยาศรีจ านง 
อาจารย์ดร.อัญชลีจันทาโภ 
อาจารย์เอ้ืออารีย์สารกิา 

8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ในวัยรุ่นตอนปลาย  
 

อาจารย์เอ้ืออารีย์สาริกา 
อาจารย์ดร. อัญชลีจันทาโภ 

9 ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ในแกนน าเยาวชน  
 

อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนาศิ
ริเจริญวงศ ์50% 
อาจารย์ดร. อัญชลีจันทาโภ 50% 

10 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของวัยผู้ใหญ่ อาจารย์ดร. กรรณิกาเจิมเทียนชัย 
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เพ่ือป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง       

11 ความคิดเห็นของผู้ติดบุหรี่ต่อการเลือกวิธีเลิกบุหรี่ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ประไพวรรณด่าน
ประดิษฐ์  
อาจารย์ดร.อุดมพรยิ่งไพบูลย์สุข 
อาจารย์จันทนาแจ้งเจนเวทย์ 
อาจารย์ส่าหรีแดงทองดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

12 ความรู้และการรับรู้ของเยาวชนหญิงต่อมะเร็งเต้านมในสตรี 
 

อาจารย์วิภากรสอนสนาม  

13 ความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อ
การฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 
 

อาจารย์ดร. ลักษณ์วิรุฬม์โชติศิริ 
อาจารย์ดร.กนิษฐ์โง้วศิริ 
อาจารย์วิภากรสอนสนาม 

14 ผลของโปรแกรมการสร้างวินัยเชิงบวกในวัยรุ่นวัยเรียน 
 
 

อาจารย์เพ็ชรัตน์เตชาทวีวรรณ 
อาจารย์นภิสสราธีรเนตร 
อาจารย์รองศาสตราจารย์ทิพาพันธ์
สังฆะพงษ์ 

15 การตระหนักรู้ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง
กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

อาจารย์วรุณศิริปราณีธรรม 
อาจารย์อรทัยรุ่งวชิรา 
อาจารย์อภิญญากุลทะเล 
อาจารย์ดร.กาญจนาเกียรติกานนท์ 

16 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
ดุสิต 
 

อาจารย์สุกัญญาบุญวรสถิต 
อาจารย์ขวัญฤทัยเสมพูน 

17 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรค อาจารย์วานิชสุขสถาน 
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ความดันโลหิตสูงในชุมชนเมือง 
 

อาจารย์สุกัญญาบุญวรสถิต 
อาจารย์จิราพรรักการ 

18 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อาจารย์ดร. กนิษฐ์โง้วศิริ 7 
อาจารย์ดร.ลักษณ์วิรุฬม์โชติศิริ 
อาจารย์กันยานภาพงศ์ 

19 ผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมาร์ทโฟน
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
พยาบาล  

รองศาสตราจารย์ทิพาพันธ์สังฆะพงษ์ 
อาจารย์ดร.พรพรรณวรสีหะ 50% 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

20 ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลในห้องคลอด 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุดประนอม
สมันตเวคิน  8 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญศรีกิตติโชติ
พาณิชย์ 
อาจารย์อรนุชเชาว์ปรีชา 

21 ผลของการให้ความรู้เรื่องออกก าลังกายต่อความรู้และพฤติกรรม
ของการออกก าลังกายในสตรีตั้งครรภ์ 

อาจารย์ภคพรเที่ยวรอบ 100% 

3 การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใชใ้นการปฏิบัติงานจรงิ 

3.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

สมาชิกกลุ่มความรู้ ได้น าความรู้เร่ืองเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ไปใช้ใน

การปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี ้

  

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งที่ปรับปรุง 

1. เขียน

ข้อเสนอตามความสนใจของ

ผู้จัย 

ศึกษาโจทย์วจิัยของแหล่งทุน / 

ยุทธศาสตรช์าติ /ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

แล้วจงึเช่ือมโยงกับความสนใจของผู้ 

วิจัย 

ท าความเข้าใจกับโจทย์วจิัย

ของ แหล่งทุนที่สอดคล้องกับ

ความสน ใจและสาขาของ

ผู้วจิัย 

2. ก าหนดชื่อเรื่องแล้วจงึก าหนด

พืน้ ที่วจิัย 

ศึกษาพืน้ที่วจิัยและปัญหาในพืน้ที่ พืน้ที่วจิัยและปัญหาวิจัยใน

พืน้ที่ชัดเจน 

3.เขียนข้อเสนอโครงการตามล าดับ 

หัวข้อของแบบฟอร์ม 

เขียนข้อเสนอโครงการในหัวข้อส าคัญ 

6 ประเด็นกอ่น คอื ความเป็นมา และ

ความส าคัญของปัญหาวิจัย  

วัตถุประสงคก์ารวิจัย  ทฤษฎี

ให้ความส าคัญกับการเขยีน 

ประเด็นหลักๆ กอ่น 
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สมมติฐานและกรอบแนวคิดของ

โครงการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย 

ผลผลิตและผลลัพธ์ แล้วจงึขยายไปให้

ครบหัวข้อที่ก าหนด 

4.เขียนในแต่ละหัวข้อโดยที่ไม่ได้ 

ค านึงถึงความเช่ือมโยงในแต่ละ 

ประเด็น 

เขียนให้มีความเชื่อมโยง เป็นเหตุเป็น

ผลระหว่าง ขั้นตอน กระบวนการการ

ด าเนินการวิจัย ระยะเวลาที่ใชแ้ละ

งบประมาณที่ใช ้ 

ท าให้มองเห็นภาพของ

กระบวนการวิจัย เวลาและ

การใช้ งบประมาณที่

สอดคล้องกัน 

 

 ผลที่เกดิจากการน ากระบวนการ /วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไ ปปฏิบัติ ท าให้รายได้ทุนวิจัย

เพิ่มขึน้จากปทีี่ผา่นมา 

3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :ปี 2561งานวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ  

จ านวน  9 โครงการ มีจ านวนเพิ่มขึน้จากที่ได้รับในปี 2560 ซึ่งได้รับทุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

อื่นๆ1 เรื่องเมื่อเทียบงานวจิัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอกในปี 2561 ซึ่งมีจ านวน 13 เรื่อง 

 

 

งานวิจัยในปี 2560 ท่ีได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก  1 เรื่องการ

พัฒนาโปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพแบบมีส่วนร่วมส าหรับ

ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลนนทบุร ี

อาจารย์ดร.กนิษฐ์โง้วศิร ิ

 

4 . การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสกัดออกมาเป็นขุมความรู ้

4.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

กลุ่มความรู้เทคนิคการเขยีนข้อเสนอโครงการเพื่อใหไ้ด้รับทุน  ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณจ์ากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ โดยสมาชิก KM ได้

รว่มกันแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี ้

หลังจากที่ได้เข้าสู่กระบวนการเตรยีมความพร้อมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ คณาจารย์ได้น า

ความรูไ้ปเขียนโครงการวิจัยตามแบบฟอรม์ขอทุนวิจัย ที่สถาบันก าหนด เพื่อขอรบัทุนวิจัยงบรายได้ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเข้าระบบวิจัยออนไลน ์ ส านักวจิัยและพัฒนา ภายในเดือนกรกฎาคม 

2560  และเขียนส่งขอทุนงบแผ่นดินผ่านส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตามแบบฟอรม์ที่ก าหนดและส่ง

เข้าระบบ NRMs ของส านักงานคณะกรรมการการวจิัยแห่งชาติ ภายในเดือนกันยายน 2560  และ

มหาวิทยาลัยได้จัดให้อาจารย์ที่เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ให้ผูท้รงคุณวุฒิพจิารณาให้ข้อเสนอแนะ และ

รว่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆเช่น  
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การปรับชื่อเรื่องให้น่าสนใจมากขึ้น  และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงาน 

การปรับวัตถุประสงค์ให้ตอบโจทย์ค าถามวิจัยและสอดคล้องกับชื่อเรื่อง 

การปรับวิธดี าเนินการวิจัย  ระบุให้เป็นขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน  กลุ่มตัวอย่าง

ท่ีใช้ต้องมีหลักสถิติมารองรับ และให้มีความสอดคล้องระหว่างเครื่องมือวิจัย เวลาท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล รวมท้ังงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอน   

 

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมน าเสนอโครงการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒ ิเช่น 

รศ.ประไพวรรณ  ด่านประดษิฐ์  ผศ.ดร.สุดประนอม   ดร.ลักษณ์วิรฬุม์  ดร.กนิษฐ์  อ.อภิญญา  กุล

ทะเล  ดร.ฐติวันหงษ์กิตตินันท์ 

 

 

5 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

5.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

กลุ่มความรู้เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน  ได้น าข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิมาปรับกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน และสรุปองคค์วามรู้เร่ืองเทคนิคการเขยีนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อให้ได้ทุน  จัดท าเป็นกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องน าสู่

การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี ้

5.1.1 ประเด็นการแลกเปลี่ยน 

1)  ความส าคัญและที่มาของปัญหาการเขยีน น าชื่อเรื่อง มาหา keyword อธิบาย

ความส าคัญต่างๆ ให้ครบทุกตัวใน keyword ในภาพกวา้งให้แคบลงเขียนออกเป็น 3 ย่อหน้า 

ย่อหน้าที่ 1 เกริ่นน า อดีตมาถงึสถานการณป์ัจจุบันที่เป็น hot issue โลก ประเทศ 

ปัญหา (อ้างอิงที่มา)  

ย่อหน้าที่ 2 สภาพปัญหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์(เชิงปริมาณ/ กราฟ/ 

ตาราง) (อ้างอิงที่มา) 

ย่อหน้าที่ 3 น าประเด็นเข้าสู่กรอบการวิจัยเพื่อหาค าตอบ น าไปสู่การเขียน

วัตถุประสงค ์

เขียนให้เห็นว่าท าไมถงึท าเรื่องนี ้ส าคัญอย่างไร 

นอกจากนั้นการเขียนความส าคัญและที่มาของปญัหาวิจัย  ควรเป็นดังนี ้โจทย์

วิจัยตรงตามความต้องการของแหล่งทุนมีพื้นที่วิจัยชัดเจน มี Product มีมูลค่าเพิ่มเป็นงานวิจัยเชิง

บูรณาการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาค/จังหวัด  และเขียนให้กระชับ 
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2) ชื่อเรื่อง  การก าหนดชื่อเรื่องวิจัย ควรเป็นดังนี ้ 

1) น าวัตถุประสงคข์้อสุดท้ายมาปรับเป็นชื่อเรื่อง 

2) น า concept มาเป็นชื่อเรื่อง 

3) อต้องท้าทาย น่าสนใจ ท าให้รู้ว่าจะท าอะไร 

4) มีความชัดเจน ตรงประเด็น กระชับ 

5) ครอบคลุมการด าเนินงานวิจัยสอดคล้องกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6) ระบุพืน้ที่ที่จะศึกษา  

3) วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1)  สอดคล้องกับปัญหาหรือแกป้ัญหา 

2)  มี output ชัดเจน วัดได้ ประเมินได้ 

3)  สอดคล้องกับช่ือเรื่อง 

4)  เขียนให้กระชับไม่ควรเกิน 3 ข้อ 

 

 

4)  ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

1)  ตรงกับวัตถุประสงค ์

2)  มีทฤษฏีชัดเจน เข้าใจง่าย มีสถติิรองรับ 

3)  มีงานวิจัยก่อนหน้ารองรับ 

4)  สอดคล้องกับสมมุติฐาน 

5)  อ้างอิงทฤษฏีหลัก ของผู้มีช่ือเสียงในการวิจัยนั้นๆ รวมทั้งทฤษฏีใหม่ๆ ที่

แกป้ัญหาในศาสตรน์ั้นๆ 

5) วิธีการด าเนินการวจิัย 

(1) ให้ระบุเป็นงานวิจัยประเภทไหน เช่น วิจัยพืน้ฐาน (ห้ามเลือก) วิจัย

ประยุกต์หรือวิจัยพัฒนาทดลอง 

(2) ให้เขียนเป็นขั้นตอน เช่น ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ฯลฯ  

(3) ให้ระบุกลุ่มประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มทดลอง ให้ชัดเจน  

(4) ให้ระบุวิธีสุ่มตัวอย่างว่าใช้วธิีอะไรที่จะมาเป็นตัวแทนในการวิจัย 

(5) ให้ระบุสูตร หรอืการค านวณ หรือเปิดตารางที่มาของกลุ่มตัวอย่าง 

(6) การเลือกสถติิให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่าง และวัตถุประสงค ์

(7) ให้ระบุเครื่องมือที่ใชใ้ห้ชัดเจนของแต่ละตอน และการหาความเที่ยงตรง 

(8) กระบวนการต้องสัมพันธ์กับงบประมาณ 

(9) งานวิจัยควรมีทั้งเชงิวิจัยและเชิงปริมาณ (ถา้มี) ทั้งนีใ้ห้พจิารณาให้ตรง

กับวตัถุประสงค ์และพิจารณาจากระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย 

(10) ควรลงพืน้ที่จริง เพื่อศึกษาวิธีการท าวิจัยที่เหมาะสมกับพืน้ที ่
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6) วิธีการด าเนินการวจิัย 

(1)  ผ่านการพิจารณาจริยธรรม ทั้งในคนและสัตว ์

(2)  มี Time line ชัดเจน 

(3)  ระบุวิธีการและขั้นตอนให้ชัดเจน เห็นภาพ เข้าใจง่าย 

(4)  มี sample size ที่ถูกต้องตามหลักสถิติ 

(5)  สัมพันธ์กับงบประมาณ 

7) งบประมาณของโครงการวิจัย 

(1) เขียนให้สอดคล้องกับกระบวนการเก็บ รวบรวมข้อมูล (ข้อ 12 วิธีการ

ด าเนินการวิจัย) 

(2)ห้ามเขียนครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 

(3)ให้เขียนรายละเอียดทุกประเด็นทีส่อดคล้องกับกระบวนการเก็บข้อมูล 

(กจิกรรม) 

(4)ห้ามจ้างทั้งหมด เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล/ การทดลอง (เราท าอะไรบ้าง) 

(5)เป็นไปตามระเบยีบการจัดซื้อจัดจ้าง 

(6) เขียนงบค่าตอบแทนอย่าสงู(ตามประกาศของวช.หรือสถาบันวิจัยที่

รับผดิชอบ 

(7) ดูตัวอย่างของโครงการเก่า 

(8) ดูแหล่งผู้ให้ทนุ 

(9) ไม่ควรเขียนวัสดุสิน้เปลือง แต่ควรเน้นไปที่การเก็บขอ้มูล 

8) แผนการด าเนินงาน 

(1) ให้ท าเป็นตาราง ระบุวันเร่ิมต้นและวันสิน้สุด 

(2) เขียนตามวัตถุประสงคใ์ห้ชัดเจน (ระเบียบวิธีวจิัย)* 

(3) เขียนให้สอดคล้องกับวธิีการด าเนินงานวิจัย 

(4) ระบุระยะเวลาให้เหมาะสมตามการท างานจรงิ 

(5) วางแผนเป็นขั้นตอน 

(6) โดยสิน้สุดถงึการตีพิมพ์ 

(7) เขียนอย่างละเอียดตั้งแต่การท าโจทย์วจิัย 

(8) เขียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อไม่เกดิค าถามกลับมา 

9) out put (ผลผลิต) 

(1) ต้องตอบ(สอดคล้อง)วัตถุประสงคข์องโครงการ 

(2) ต้องได้องคค์วามรู้ใหม่ หรือวิธีการใหม่ 

(3) ต้องมีผลกระทบที่ดีต่อชุมชนและสังคม 

(4) ชัดเจน ระบุเกณฑ์การวัดได้ 

(5) สอดคล้องกับกระบวนการวิจัย 
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(6) รวมการเผยแพร่การวจิัย (ถา้ม)ี 

(7) ผลที่ได้ต้องน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

(8) ระดับความส าเร็จมี 3 แบบ 

(9) หน่วยนับให้ใส่เป็นเชิงปริมาณ 

(10) ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงคผ์ลผลิตที่จับต้องได้ หรอืความรูท้ี่ชัดเจน 

(11)  ได้มากกว่าวัตถุประสงค ์

10) out come (ผลลัพธ)์  

(1) ต้องมีผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

(2) ระบุกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ และน าไปใช้ประโยชน์เป็นวงกวา้งให้ละเอียด 

(3) จดทะเบียน ลิขสิทธิ สิทธิบัตร 

(4) อาจจะท าเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง 

(5) เขียนให้ครบตามประเด็น ต่อยอดของ Output ทุกประเด็น  

(6) ตอบวัตถุประสงคแ์ละปัญหาที่ระบุไว ้

(7)  สอดคล้องกับผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(8)  สังคม ชุมชน น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

(9) เป็นแหล่งเรยีนรูชุ้มชน 

(10)เกิดประโยชน์กับนิสิต ตนเอง หน่วยงาน การเรียนการสอน 

(11) ได้ผลงานตีพมิพ์เผยแพร่ 

 

5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

โครงการวิจัยที่คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับทุนวิจัยจากงบรายได้  งบ

แผ่นดินและอื่น ๆ ในปี 2561 รวมทั้งสิน้ จ านวน  34โครงการ 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู ้

ความรู้ที่ได้  

เทคนิคการเขยีนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ทุน           จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะ หว่าง

คณาจารย์ และองคเ์ครือข่ายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) คร้ังที่ 19 

วันที ่2-3 สิงหาคม 2561 จากสถาบันต่าง ๆ  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีษะเกษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิมหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัย

บูรพาสระแกว้การเขยีนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ทุนสรุปเทคนิคการเขยีนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ทุนดังนี้ 

ผ่านการกลั่นกรองจากวิทยากรประจ ากลุ่ม  คอื รองศาสตรจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า  รองศษ

สตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วรพล เองวานิช และรองศาสตรจารย์ดร.อนงฤทธิ์แข็งแรง 

บันทึกเป็นลายลักษณอ์ักษรจัดท าเป็นเล่มองคค์วามรู้ รายงานการจัดการความรู้ด้นการวิจัย

ในประเด็น “เทคนิคการเขยีนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน”   

 

2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชนใ์นการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององคค์วามรู ้

คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ สามารถน าองคค์วามรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน ในประเด็น

“เทคนิคการเขยีน ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน”  ไปใช้ในการเขยีนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจาก

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก โดยเร่ิมเขียนจากประเด็นหลัก ตามที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้คือ 

1)  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

2)  ชื่อเรื่อง 

3)  วัตถุประสงคข์องโครงการวิจัย 

4)  ทฤษฎีสมมุติฐานและกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

5) วิธีการด าเนินการวิจัย 

6)  งบประมาณของโครงการวิจัย 

7)  แผนการด าเนินงาน 

8) Output (ผลผลิต)และ 

9)  Outcome (ผลลัพธ)์ 

เมื่อเขียนประเด็นหลักๆเห็นภาพรวมหรอื conceptของโครงการิจัยแล้วจงึคอ่ย ๆ 

ขยายไปยังประเด็นอื่น ๆ จนครบทุกหัวข้อตามที่แหล่งทุนก าหนด 

 



22 

 

 

2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการน าองค์

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถงึผลการปฏิบัติที่ ดีขึ้น 

พรอ้มทั้งมีหลักฐานประกอบ) 

คณาจารย์ของวิทยาลยั ฯ สามารถน าความรู้ที่ได้จากแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ปใช้ในการเขยีน

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก ในปี 2561  

 

3. สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู ้

3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ความร่วมมือของคณาจารย์และเครอืข่ายในการแลกเปลี่ยนประสบการณข์องแต่ละ

คนทั้งที่เคยที่ได้รับทุนและที่มีประสบการณ ์ท าให้มีขอ้มูลที่หลากหลายชัดเจน มารถน าไปใช้ในการปรับปรุง

การเขยีนโครงกรวิจัยได้ 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

มีผู้เขา้รว่มกิจกรรมกลุ่มสายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (หลายทา่น) มีข้อสงสัย

และใช้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการซักถามและพูดคุยกัน เนื่องจากมีความสับสนและยังไม่เข้าใจความ

แตกต่างระหว่าง Output กับ Outcome ที่ได้จากการวจิัย (จะต้องเขียนในข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร) ซึ่ง

หลังจากเกดิกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู็นีแ้ล้วผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมทุกคนก็มีความเข้าใจตรงกัน 

4. การต่อยอดองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองคค์วามรู้ที่ได้) 

เทคนิคการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (Proposal) ได้จัดท าไลน์กลุ่ม

เพื่อให้สมาชิกได้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกันสมาชิกในกลุ่มจะมีการแจ้งข้อมูลการใช้ความรู้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูน้ีไ้ปประกอบการขอทุนวิจัยในป ี2561 ซึ่งท าให้ได้รับทุนจากหน่วยงานภายใน 21 ทุน และ

หน่วยงานภายนอก 13 ทุน  และสามารถน าไปใช้เขยีนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนในปีต่อๆ ไป  
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ภาคผนวก 

 
เอกสารสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรม เรยีนรู้จากวิทยากร  

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี 

 

เอกสารสรุปการจัดการความรู้ "เทคนิคการเขียนโครงการวจิัยเพื่อให้ได้รับทุน" จากการ

สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UK) คร้ัง

ที่ 18  วันท่ี 5-6  เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

เอกสารสรุปการจัดการความรู้ "เทคนิคการเขียนโครงการวจิัยเพื่อให้ได้รับทุน" จากการ

สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UK) 

คร้ังท่ี 19  วันท่ี 2-3 สงิหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง 
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(ต่อด้วยเอกสาร ภาคผนวก 1 2 3) 

 
 

 

 

 
 


