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คำนำ 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสนับสนุนและ
ส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษาเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการ
ทำวิจัยนั้นหน่วยงานที่สนับสนุนให้ทุนการวิจัยมีทั้งทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา  ซึ่งเปิดโอกาส
ให้อาจารย์ทุกคนเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนงบประมาณรายได้เป็นประจำทุกปี และทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติที่ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้ทุน
ประเภทต่างๆเช่นทุนงบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัยมุ่งเป้า และอ่ืนๆเป็นประจำทุกปีเช่นกัน 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้ดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัยซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นในการทำวิจัยเพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่อยู่ในตัว
บุคคลนำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งรวบรวมองค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่และนำมา 
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนวิทยาลัยได้รวบรวมเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้กลุ่ม
ความรู้การวิจัยองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

วิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการจัดการความรู้ฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรได้ปฏิบัติ
ร่วมกันในการจัดการความรู้ด้านการวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้)ดังนี ้

วิทยาลัยฯมีแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยฯมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯและได้ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การสร้าง
เสริมทักษะด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษา ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน  

ในการทำวิจัยนั้นหน่วยงานที่สนับสนุนให้ทุนการวิจัยมีทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่ง
เปิดโอกาสให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนงบประมาณรายได้เป็นประจำทุกปี และหน่วยงาน
ภายนอกอ่ืนๆเช่นสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติที่ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสนับสนุนให้ทุน
ประเภทต่างๆ เช่นทุนงบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัยมุ่งเป้า และอ่ืนๆ เป็นประจำทุกปีเช่นกัน 

การเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน จึงเป็นองค์ความรู้สำคัญที่คณาจารย์ของวิทยาลัยได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยการเสาะแสวงหาวิทยากรที่มีชื่อเสียงให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมการอบรม
เกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยของหน่วยงานภายนอก เช่น เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยที่ศูนย์การจัดการความรู้
ด้านการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาโดยวิทยาลัยได้เข้าร่วมเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ  
ในโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
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
นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป 
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2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

สมาชิกการจัดการความรู้ 

ลำดับ 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.ฐิตวันต ์ 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   ศรีจำนง 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 การดำเนินงานจัดการความรู้ 
 

1. การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และกำหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน:จากการจัดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการเข้าร่วมประชุม
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการเขียนโครงการวิจัย เช่นการอบรมทางวิชากาเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน  การอบรมเพ่ิมทักษะในการส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบของหน่วยงานที่ให้ทุน 
เช่นระบบ IRD สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และระบบ NRMs สำนักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และอ่ืน ๆ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมมนาเครือข่ายองค์กรการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาMini_UKMครั้งที่ 19ระหว่างวันที่2 - 3สิงหาคม 2561ณ 
ห้องประชุมแม่น้ำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดังกล่าวองค์ความรู้หลักในการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือให้ได้รับทุน ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
1) ความสำคัญและที่มาของปัญหา 
2) ชื่อเรื่อง 
3) วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
4) ทฤษฎีสมมุติฐานและกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
5) วิธีการดำเนินการวิจัย 
6) งบประมาณของโครงการวิจัย 
7) แผนการดำเนินงาน 
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) การเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยของศูนย์จัดการความรู้การวิจัยสำนักงาน
คณะกรรมการ   วิจัยแห่งชาติ (วช)       ดังตัวอย่างกำหนดการกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย 
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 
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยรองศาสตราจารย์ดร.วรรณดีสุทธินรากร 
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที ่
2 สิงหาคม 
2560 

การรวบรวมข้อมูลและ
กระบวนการจัดการข้อมูล 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สังวรณ์งัดกระ
โทก 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

การสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อสรุปทางการวิจัย 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สังวรณ์งัดกระ
โทก 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

วันศุกร์ที่ 
3 สิงหาคม 
2561 

แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยรองศาสตราจารย์ดร.ลดัดาวัลย์เพชร
โรจน์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
โดยรองศาสตราจารย์ดร.ลดัดาวัลย์เพชร
โรจน์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
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3) การเขา้รับการอบรมระบบ IRD และ NRMSจัดโดยสำนกัวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

 
 

 

 

 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

2.1 รายละเอยีดผลการดำเนนิงาน: 

การแสวงหาความรูใ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้"เทคนิคการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัยเพื่อ

ขอรับทุน"  คณาจารย์ในวิทยาลัยฯไดม้ีการแสวงหาความรูใ้นหลายรูปแบบ อาท ิการเขา้รับการอบรมใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย จากการจัดอบรมในหน่วยงาน และการเข้าร่วมรับฟัง

จากทีห่น่วยงานภายนอกจดัประชุม เช่นศูนย์การจัดการความรู้ด้านการวจิัย  สำนักงานคณะกรรมการการ

วิจัยแห่งชาติจดัในแต่ละเดอืน และการแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่างคณาจารย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่นการแจง้

ข่าวสารทุนอุดหนุนโครงการวจิัยงบประมาณรายได ้และงบประมาณแผ่นดิน  ปฏิทนิการประกาศรับขอ้เสนอ

โครงการของหน่วยงานตา่ง ๆ การกระตุ้นให้มีการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัยเพื่อขอรับทนุให้ทันเวลาตามที่

แหล่งทุนกำหนด 

ผลลัพธ์ทีไ่ด ้...คณาจารย์ให้ความสนใจเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัยเพื่อขอรับทุน โดยได้รับทุน

วิจัยจากงบรายได้จำนวน 21เรื่อง งบแผน่ดิน จำนวน  9  เรื่อง และงบประมาณจากหนว่ยงานอื่น ๆ อีก 4 

เรื่อง ในปี 2561 
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2.2 เอกสารหลักฐานอา้งอิง :รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทนุวิจับงบรายได ้มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา งบแผน่ดิน สำนกังานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติและ อื่นๆ  

1) โครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุนงบประมาณแผน่ดิน (วช.) ปี 2561  จ านวน  9  เร่ือง และแหล่งทุนอืน่ ๆ 

รวม 13 เร่ือง  
 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
1 ผลของโยคะต่อองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่และระดับความ

วิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดแบบถอนราก
ชนิดดัดแปลง. 

อาจารย์อภิญญากุลทะเล 
อาจารย์ยุทธชัยไชยสิทธิ์ 
อาจารย์ดร.กนิษฐ์โง้วศิริ 

2 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุสำหรับผู้ใหญ่วัยแรงงานต่อความพึง
พอใจในชีวิต : เขตเมืองและชนบท 

อาจารย์อภิญญากุลทะเล 
อาจารย์อมรรัตน์แสงใสแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญศรีกิตติโชติ
พาณิชย์ 

3 การพัฒนาความสามารถผู้สูงวัยจิตอาสาเพื่อถ่ายทอดความรู้
การปฏิบัติการทางโภชนาการในการป้องกันและควบคุม
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ในเขตเมือง 

ผู้ช่วยศาสตราจาร์ดร. บุญศรีกิตติโชติ
พาณิชย์ 
รองศาสตราจารย์ประไพวรรณด่าน
ประดิษฐ์ 
อาจารย์ดร.อัญชลีจันทาโภ 

4 โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพออกกำลังกายรำไท้เก็กการทรง
ตัวป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. บุญศรีกิตติโชติ
พาณิชย์ 
รองศาสตรจารย์วิจิตรากุสุมภ์ 
อาจารย์อภิญญากุลทะเล 

5 การพัฒนารูปแบบกลุ่มบำบัดต่อภาวะซึมเศร้าในแม่เลี้ยงเดี่ยว
วัยรุ่น 

อาจารย์ดร.สุจิตราอู่รัตนมณี 
อาจารย์สุภาวดีเลิศสำราญ  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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ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
9 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยลีลาศร่วมกับการ

สนับสนุนทางสังคมต่อสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
 

อาจารย์หนึ่งฤทัยโพธิ์ศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญศรีกิตติโชติ
พาณิชย์ 

10 เรื่องการพัฒนาต้นแบบสายรัดห้ามเลือดฉุกเฉินอัตโนมัติสำหรับ
ใช้ในการแพทย์ทหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

อาจารย์ดร.สุจิตราอู่รัตนมณี 
อาจารย์สุภาวดีเลิศสำราญ 

11 โครงการการศึกษาสถานการณ์และสร้างตัวชี้วัดคุณภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชนริมคลองกรุงเทพมหานคร 
 

อาจารย์วิภากรสอนสนาม 
อาจารย์ดร.มัณฑนาวดีเมธาพัฒนะ  
50%สก. 

12 การพัฒนารูปแบบของกลุ่มช่วยเหลือตนเองสำหรับการดูแล
เบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พ่ึงอินซูลินในชุมชน
ชนบท 
 
 

อาจารย์วานิชสุขสถาน 
รองศาสตราจารย์ทิพาพันธ์สังฆะพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญศรีกิตติโชติ
พาณิชย์ 

13 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสำหรับ
ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีมสธ 

อาจารย์ดร.กนิษฐ์โง้วศิริ 

 

2) โครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุนงบประมาณรายได ้มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ปี 2561  จ านวน 21 เร่ือง 
 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
1 ผลของการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการล้างมือของผู้มาเยี่ยมผู้ป่วย 

 
อาจารย์อรทัยรุ่งวชิรา 
อาจารย์วรุณศิริปราณีธรรม 
อาจารย์ดร. กาญจนาเกียรติกานนท์ 
อาจารย์อภิญญากุลทะเล 

2 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะของผู้ดูแลในการดูแลเด็กท่ีได้รับการ
เจาะคอ 
 
 

อาจารย์นภิสสราธีระเนตร 
อาจารย์เพ็ชรัตน์เตชาทวีวรรณ 
อาจารย์ดร. กาญจนาเกียรติกานนท์ 
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ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
3 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์โดย

การให้สุขศึกษาอย่างมีแบบแผนและการใช้สื่อวีดิทัศน์ 
 
 
 

อาจารย์ดร.กาญจนาเกียรติกานนท์ 
อาจารย์เพ็ชรัตน์เตชาทวีวรรณ 
อาจารย์นภิสสราธีระเนตร 
อาจารย์วรุณศิริปราณีธรรม 
อาจารย์อรทัยรุ่งวชิรา 

4 ปัจจัยที่เป็นตัวทำนายภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในตำบลบาง
นางลี่จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

อาจารย์มลฤดีโพธิ์พิจารย์ 
อาจารย์วิภากรสอนสนาม 

5 ความสัมพันธ์ระหว่างการวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าและปัจจัยคัด
สรรที่มีผลต่อการนอนหลับของผู้สูงอายุ 
 

อาจารย์ขวัญฤทัยเสมพูน 
อาจารย์สุกัญญาบุญวรสถิต 

6 ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่นต่อ
พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ดูแล  
 

อาจารย์สุมาลาสว่างจิต 
อาจารย์มัณฑนาวดีเมธาพัฒนะ 

7 "ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ในวัยรุ่นตอนต้น  

อาจารย์นิตยาศรีจำนง 
อาจารย์ดร.อัญชลีจันทาโภ 
อาจารย์เอ้ืออารีย์สารกิา 

8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ในวัยรุ่นตอนปลาย  
 

อาจารย์เอ้ืออารีย์สาริกา 
อาจารย์ดร. อัญชลีจันทาโภ 

9 ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ในแกนนำเยาวชน  
 

อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนาศิ
ริเจริญวงศ ์50% 
อาจารย์ดร. อัญชลีจันทาโภ 50% 

10 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของวัยผู้ใหญ่
เพ่ือป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง       

อาจารย์ดร. กรรณิกาเจิมเทียนชัย 

11 ความคิดเห็นของผู้ติดบุหรี่ต่อการเลือกวิธีเลิกบุหรี่ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ประไพวรรณด่าน
ประดิษฐ์  
อาจารย์ดร.อุดมพรยิ่งไพบูลย์สุข 
อาจารย์จันทนาแจ้งเจนเวทย์ 
อาจารย์ส่าหรีแดงทองดี 
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ลำดับ 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
สถานศึกษาสังกดัสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
ดุสิต 
 

อาจารย์สุกัญญาบุญวรสถิต 
อาจารย์ขวัญฤทัยเสมพูน 

17 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูงในชุมชนเมือง 
 

อาจารย์วานิชสุขสถาน 
อาจารย์สุกัญญาบุญวรสถิต 
อาจารย์จิราพรรักการ 

18 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อาจารย์ดร. กนิษฐ์โง้วศิริ 7 
อาจารย์ดร.ลักษณ์วิรุฬม์โชติศิริ 
อาจารย์กันยานภาพงศ์ 

19 ผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมาร์ทโฟน
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
พยาบาล  

รองศาสตราจารย์ทิพาพันธ์สังฆะพงษ์ 
อาจารย์ดร.พรพรรณวรสีหะ 50% 

 
 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
20 ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลในห้องคลอด 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุดประนอม
สมันตเวคิน  8 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญศรีกิตติโชติ
พาณิชย์ 
อาจารย์อรนุชเชาว์ปรีชา 

21 ผลของการให้ความรู้เรื่องออกกำลังกายต่อความรู้และพฤติกรรม
ของการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ 

อาจารย์ภคพรเที่ยวรอบ 100% 
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3 การนำความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

3.1 รายละเอยีดผลการดำเนนิงาน : 

สมาชิกกลุ่มความรู ้ได้นำความรูเ้รื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ไปใช้ใน

การปรับปรุงกระบวนการ/วิธกีารปฏิบัติงาน ดังนี ้

  

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งที่ปรับปรุง 

1. เขียนข้อเสนอตามความสนใจ

ของผู้จัย 

ศึ กษ า โจ ท ย์ วิ จั ย ขอ งแห ล่ งทุ น  / 

ยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์จังหวัด 

แล้วจงึเช่ือมโยงกับความสนใจของผู้ 

วิจัย 

ทำความเข้าใจกับโจทย์วิจัย

ของ แหล่งทุนที่สอดคล้องกับ

ความสน ใจและสาขาของ

ผู้วจิัย 

2. กำหนดชื่อเรือ่งแล้วจงึกำหนด

พืน้ ที่วจิัย 

ศึกษาพืน้ที่วจิัยและปัญหาในพืน้ที่ พื้นที่วิจัยและปัญหาวิจัยใน

พืน้ที่ชัดเจน 

3.เขียนข้อเสนอโครงการตามลำดบั 

หัวข้อของแบบฟอร์ม 

เขียนข้อเสนอโครงการในหัวข้อสำคัญ 

6 ประเด็นก่อน คือ ความเป็นมา และ

ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ ง ปั ญ ห า วิ จั ย  

วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ก า รวิ จั ย   ท ฤ ษ ฎี

สมมติฐานและกรอบแนวคิดของ

โครงการวิจัย  วิธีดำเนินการวิจั ย 

ผลผลิตและผลลัพธ ์แล้วจงึขยายไปให้

ครบหัวข้อที่กำหนด 

ให้ความสำคัญกับการเขียน 

ประเด็นหลักๆ ก่อน 

4.เขียนในแต่ละหัวข้อโดยที่ไม่ได้ 

คำนึงถงึความเช่ือมโยงในแต่ละ 

ประเด็น 

เขียนให้มีความเชื่อมโยง เป็นเหตุเป็น

ผลระหว่าง ขั้นตอน กระบวนการการ

ดำเนินการวิจัย ระยะเวลาที่ใช้และ

งบประมาณที่ใช ้ 

ท ำ ให้ ม อ ง เห็ น ภ า พ ข อ ง

กระบวนการวิจัย เวลาและ

ก า ร ใ ช้  ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่

สอดคล้องกัน 

 

 ผลที่เกิดจากการนำกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ ทำให้รายได้ทุนวิจัย

เพิ่มขึน้จากปทีี่ผ่านมา 

3.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ :ปี 2561งานวิจยัที่ได้รับทนุงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ  

จำนวน  9 โครงการ มีจำนวนเพิ่มขึน้จากที่ได้รับในป ี2560 ซึ่งได้รับทุนงบประมาณจากแหล่งทนุภายนอก

อื่นๆ1 เรื่องเมื่อเทยีบงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอกในป ี2561 ซึ่งมีจำนวน 13 เรื่อง 
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งานวิจยัในปี 2560 ที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก  1 เรื่องการ

พัฒนาโปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสำหรับ

ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังของศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลนนทบุร ี

อาจารย์ดร.กนษิฐ์โง้วศิร ิ

 

4 . การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

4.1 รายละเอียดผลการดำเนนิงาน : 

กลุ่มความรูเ้ทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการเพื่อให้ได้รับทนุ  ประชุมกลุ่มย่อยเพือ่

แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนำกระบวนการ/วิธีปฏิบัตงิานที่ปรับปรุง ไปปฏิบตัิ โดยสมาชิก KM ได้

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู ้ดังนี้ 

หลังจากที่ได้เข้าสู่กระบวนการเตรยีมความพรอ้มและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คณาจารยไ์ด้นำ

ความรูไ้ปเขียนโครงการวจิัยตามแบบฟอร์มขอทนุวิจัย ที่สถาบันกำหนด เพื่อขอรับทุนวิจยังบรายได ้ของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา สง่เข้าระบบวิจยัออนไลน์  สำนักวจิัยและพัฒนา ภายในเดือนกรกฎาคม 

2560  และเขียนส่งขอทุนงบแผ่นดินผา่นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตติามแบบฟอร์มที่กำหนดและส่ง

เข้าระบบ NRMs ของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ภายในเดือนกันยายน 2560  และ

มหาวิทยาลยัได้จัดให้อาจารยท์ี่เสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรบัทุน ให้ผูท้รงคุณวุฒิพจิารณาให้ขอ้เสนอแนะ และ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ขอ้สงัเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆเชน่  

การปรับชื่อเรื่องให้น่าสนใจมากขึ้น  และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตรก์ารวิจัยของหนว่ยงาน 

การปรับวัตถุประสงค์ให้ตอบโจทย์คำถามวิจัยและสอดคล้องกับชื่อเรื่อง 

การปรับวิธีดำเนนิการวิจัย  ระบุให้เป็นขัน้ตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน  กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ต้องมีหลักสถิติมารองรบั และให้มีความสอดคล้องระหว่างเครื่องมือวิจัย เวลาที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยในแต่ละขัน้ตอน   

 

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมนำเสนอโครงการวจิัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น 

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

ทะเล  ดร.ฐติวันหงษ์กิตตินนัท ์
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5 การรวบรวมความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร 

5.1 รายละเอยีดผลการดำเนนิงาน : 

กลุ่มความรู้เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิัยเพื่อขอรับทุน  ไดน้ำข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/วิธีการปฏิบตัิงาน และสรุปองค์ความรูเ้รื่องเทคนิคการเขยีนข้อเสนอ

โครงการวจิัยเพื่อใหไ้ด้ทนุ  จดัทำเป็นกระบวนการ/วธิีปฏิบตัิงานที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนำสู่

การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน ดงันี้ 

5.1.1 ประเด็นการแลกเปลีย่น 

1)  ความสำคัญและที่มาของปัญหาการเขยีน นำชื่อเรื่อง มาหา keyword อธิบาย

ความสำคัญตา่งๆ ให้ครบทุกตัวใน keyword ในภาพกวา้งให้แคบลงเขียนออกเป็น 3 ย่อหน้า 

ย่อหน้าที่ 1 เกริ่นนำ อดตีมาถงึสถานการณ์ปัจจุบนัที่เป็น hot issue โลก ประเทศ 

ปัญหา (อ้างอิงทีม่า)  

ย่อหน้าที่ 2 สภาพปัญหาทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ (เชิงปรมิาณ/ กราฟ/ 

ตาราง) (อ้างองิที่มา) 

ย่อหน้าที่ 3 นำประเดน็เข้าสู่กรอบการวจิัยเพื่อหาคำตอบ นำไปสู่การเขยีน

วัตถุประสงค ์

เขียนให้เห็นว่าทำไมถงึทำเรื่องนี ้สำคัญอย่างไร 

นอกจากนั้นการเขยีนความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจยั  ควรเป็นดังนี ้โจทย์

วิจัยตรงตามความตอ้งการของแหล่งทุนมีพืน้ที่วิจัยชัดเจน มี Product มีมูลค่าเพิ่มเป็นงานวิจัยเชิง

บูรณาการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาค/จังหวัด  และเขียนให้กระชับ 

 

2) ชื่อเรื่อง  การกำหนดชื่อเรื่องวิจัย ควรเป็นดังนี ้ 

1) นำวัตถุประสงค์ข้อสดุท้ายมาปรับเป็นชื่อเรื่อง 

2) นำ concept มาเปน็ชื่อเรื่อง 

3) อตอ้งทา้ทาย นา่สนใจ ทำให้รู้ว่าจะทำอะไร 

4) มีความชัดเจน ตรงประเดน็ กระชับ 

5) ครอบคลุมการดำเนินงานวจิัยสอดคล้องกับประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

6) ระบุพืน้ที่ที่จะศึกษา  

3) วัตถุประสงคข์องโครงการวิจัย 

1)  สอดคล้องกับปัญหาหรอืแกป้ัญหา 

2)  มี output ชัดเจน วัดได ้ประเมินได้ 

3)  สอดคล้องกับช่ือเรื่อง 

4)  เขียนให้กระชับไม่ควรเกิน 3 ขอ้ 
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4)  ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

1)  ตรงกับวัตถุประสงค ์

2)  มีทฤษฏีชัดเจน เข้าใจง่าย มีสถิติรองรับ 

3)  มีงานวิจัยก่อนหนา้รองรับ 

4)  สอดคลอ้งกับสมมุตฐิาน 

5)  อ้างอิงทฤษฏหีลัก ของผู้มชืี่อเสียงในการวจิัยนั้นๆ รวมทั้งทฤษฏีใหม่ๆ 

ที่แกป้ัญหาในศาสตร์นั้นๆ 

5) วิธีการดำเนินการวิจัย 

(1) ให้ระบุเป็นงานวิจยัประเภทไหน เช่น วิจัยพื้นฐาน (ห้ามเลือก) วิจยั

ประยุกต์หรอืวิจยัพัฒนาทดลอง 

(2) ให้เขียนเปน็ขั้นตอน เช่น ตอนที่ 1 ตอนที ่2 ฯลฯ  

(3) ให้ระบุกลุ่มประชากร หรอืกลุ่มตัวอยา่ง หรอืกลุม่ทดลอง ให้ชัดเจน  

(4) ให้ระบุวธิีสุ่มตัวอย่างวา่ใช้วิธีอะไรที่จะมาเปน็ตัวแทนในการวจิัย 

(5) ให้ระบุสูตร หรอืการคำนวณ หรอืเปิดตารางที่มาของกลุ่มตัวอย่าง 

(6) การเลือกสถติิให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่าง และวัตถุประสงค์ 

(7) ให้ระบุเครื่องมอืที่ใช้ให้ชัดเจนของแตล่ะตอน และการหาความเที่ยงตรง 

(8) กระบวนการตอ้งสมัพันธก์ับงบประมาณ 

(9) งานวิจัยควรมีทัง้เชิงวิจัยและเชงิปรมิาณ (ถา้มี) ทั้งนีใ้หพ้ิจารณาใหต้รง

กับวัตถุประสงค์ และพิจารณาจากระยะเวลาการดำเนนิงานวิจัย 

(10) ควรลงพืน้ที่จริง เพื่อศึกษาวิธีการทำวิจยัที่เหมาะสมกบัพืน้ที่ 

6) วิธีการดำเนินการวิจัย 

(1)  ผา่นการพจิารณาจรยิธรรม ทั้งในคนและสัตว์ 

(2)  มี Time line ชัดเจน 

(3)  ระบุวธิีการและขัน้ตอนให้ชัดเจน เหน็ภาพ เข้าใจง่าย 

(4)  ม ีsample size ที่ถูกต้องตามหลักสถิต ิ

(5)  สัมพันธ์กับงบประมาณ 

7) งบประมาณของโครงการวิจัย 

(1) เขียนใหส้อดคล้องกับกระบวนการเก็บ รวบรวมข้อมูล (ข้อ 12 วธิีการ

ดำเนินการวิจัย) 

(2)ห้ามเขียนครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 

(3)ให้เขียนรายละเอยีดทุกประเด็นทีส่อดคล้องกับกระบวนการเก็บข้อมูล 

(กจิกรรม) 

(4)ห้ามจ้างทั้งหมด เช่น การวเิคราะห์ข้อมลู/ การทดลอง (เราทำอะไรบา้ง) 

(5)เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
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(6) เขียนงบค่าตอบแทนอย่าสูง(ตามประกาศของวช.หรอืสถาบนัวิจัยที่

รับผดิชอบ 

(7) ดูตัวอย่างของโครงการเก่า 

(8) ดูแหลง่ผู้ให้ทนุ 

(9) ไม่ควรเขียนวัสดุสิน้เปลือง แต่ควรเน้นไปที่การเก็บขอ้มูล 

8) แผนการดำเนนิงาน 

(1) ให้ทำเป็นตาราง ระบุวนัเร่ิมตน้และวันสิน้สุด 

(2) เขียนตามวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน (ระเบียบวธิีวจิัย)* 

(3) เขียนใหส้อดคล้องกับวธิีการดำเนินงานวิจยั 

(4) ระบุระยะเวลาให้เหมาะสมตามการทำงานจรงิ 

(5) วางแผนเป็นขัน้ตอน 

(6) โดยสิน้สุดถงึการตีพมิพ์ 

(7) เขยีนอย่างละเอยีดตั้งแต่การทำโจทย์วิจยั 

(8) เขียนให้ชัดเจน เขา้ใจงา่ย เพื่อไม่เกิดคำถามกลับมา 

9) out put (ผลผลติ) 

(1) ต้องตอบ(สอดคลอ้ง)วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(2) ต้องได้องค์ความรูใ้หม่ หรอืวธิีการใหม่ 

(3) ต้องมีผลกระทบที่ดตี่อชุมชนและสงัคม 

(4) ชัดเจน ระบุเกณฑ์การวัดได ้

(5) สอดคลอ้งกับกระบวนการวจิยั 

(6) รวมการเผยแพร่การวจิัย (ถา้มี) 

(7) ผลที่ไดต้้องนำไปสู่การปฏิบตัไิด้จริง 

(8) ระดับความสำเร็จมี 3 แบบ 

(9) หน่วยนับใหใ้ส่เป็นเชงิปรมิาณ 

(10) ตอ้งสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ผลผลิตที่จับตอ้งได้ หรอืความรูท้ี่ชัดเจน 

(11)  ได้มากกว่าวตัถุประสงค ์

10) out come (ผลลัพธ์)  

(1) ต้องมีผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

(2) ระบุกลุ่มผู้ใชป้ระโยชน์ และนำไปใช้ประโยชน์เป็นวงกวา้งให้ละเอยีด 

(3) จดทะเบียน ลิขสิทธิ สิทธิบัตร 

(4) อาจจะทำเปน็โครงการวจิัยตอ่เนื่อง 

(5) เขียนให้ครบตามประเดน็ ต่อยอดของ Output ทุกประเด็น  

(6) ตอบวัตถุประสงค์และปัญหาที่ระบุไว้ 

(7)  สอดคล้องกับผลที่คาดวา่จะได้รับ 
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(8)  สังคม ชุมชน นำไปใช้ประโยชนไ์ด้ 

(9) เป็นแหล่งเรียนรูชุ้มชน 

(10)เกิดประโยชน์กับนสิิต ตนเอง หน่วยงาน การเรยีนการสอน 

(11) ได้ผลงานตีพมิพ์เผยแพร่ 

 

5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

โครงการวจิัยที่คณาจารย ์วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ ไดร้ับทุนวิจัยจากงบรายได้  งบ

แผ่นดินและอืน่ ๆ ในปี 2561 รวมทั้งสิน้ จำนวน  34 โครงการ 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลพัธ์ 

 

1.  ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้ 

ความรูท้ี่ได้  

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ทุน           จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

คณาจารย์ และองค์เครือข่ายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) คร้ังที่ 19 

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 จากสถาบันต่าง ๆ  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีษะเกษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัย

บูรพาสระแก้วการเขยีนโครงการวจิัยเพื่อให้ได้ทุนสรุปเทคนิคการเขยีนโครงการวจิัยเพื่อให้ได้ทุนดังนี้ 

ผ่านการกลั่นกรองจากวิทยากรประจำกลุ่ม  คอื รองศาสตรจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ  รองศษ

สตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วรพล เองวานิช และรองศาสตรจารย์ดร.อนงฤทธิ์แข็งแรง 

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจัดทำเป็นเล่มองค์ความรู้รายงานการจัดการความรู้ด้นการวิจัย

ในประเด็น “เทคนิคการเขยีนโครงการวจิัยเพื่อให้ได้รับทุน”   

 

2. ประโยชนข์ององคค์วามรูแ้ละการนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู ้

คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ สามารถนำองค์ความรูท้ี่ได้จากการแลกเปลี่ยน ในประเด็น

“เทคนิคการเขยีน ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน”  ไปใช้ในการเขยีนข้อเสนอโครงการเพือ่ขอรับทุนจาก

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั และหน่วยงานภายนอก โดยเร่ิมเขียนจากประเด็นหลัก ตามที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้คอื 

1)  ความสำคัญและที่มาของปัญหา 

2)  ชื่อเรื่อง 

3)  วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

4)  ทฤษฎีสมมตุิฐานและกรอบแนวคดิของโครงการวจิัย 

5) วิธีการดำเนนิการวจิัย 

6)  งบประมาณของโครงการวจิัย 

7)  แผนการดำเนินงาน 

8) Output (ผลผลิต)และ 

9)  Outcome (ผลลัพธ์) 

เมื่อเขียนประเด็นหลักๆเห็นภาพรวมหรอื conceptของโครงการจิัยแล้วจงึค่อย ๆ 

ขยายไปยงัประเด็นอื่น ๆ จนครบทุกหัวข้อตามที่แหล่งทนุกำหนด 
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2.2 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการนำองค์

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น 

พรอ้มทั้งมีหลักฐานประกอบ) 

คณาจารย์ของวิทยาลัย ฯ สามารถนำความรูท้ีไ่ด้จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการเขียน

โครงการวจิัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทนุภายนอก ในป ี2561  

 

3. สรุปการดำเนนิการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ความร่วมมือของคณาจารย์และเครอืข่ายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละ

คนทั้งที่เคยที่ได้รับทุนและที่มีประสบการณ์ ทำให้มีข้อมูลที่หลากหลายชัดเจน มารถนำไปใช้ในการปรับปรุง

การเขยีนโครงกรวิจัยได้ 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

มีผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(หลายทา่น) มีขอ้สงสัย

และใช้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการซักถามและพูดคุยกนั เนื่องจากมีความสับสนและยังไม่เข้าใจความ

แตกต่างระหว่าง Output กับ Outcome ที่ได้จากการวิจัย (จะต้องเขยีนในข้อเสนอโครงการวจิัยอย่างไร) ซึง่

หลังจากเกดิกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู็นีแ้ล้วผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทุกคนก็มีความเข้าใจตรงกัน 

4. การต่อยอดองคค์วามรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองค์ความรูท้ี่ได้) 

เทคนิคการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัยเพื่อใหไ้ด้รับทุน (Proposal) ได้จัดทำไลน์กลุ่ม

เพื่อให้สมาชิกได้เปน็ช่องทางติดตอ่สื่อสารกันสมาชิกในกลุม่จะมีการแจ้งขอ้มูลการใช้ความรูจ้ากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูน้ีไ้ปประกอบการขอทุนวิจัยในปี 2561 ซึง่ทำใหไ้ด้รับทุนจากหน่วยงานภายใน 21 ทุน และ

หน่วยงานภายนอก 13 ทุน  และสามารถนำไปใช้เขียนโครงการวจิัยเพื่อขอรับทุนในปีตอ่ๆ ไป  

 

 

 

 

 
 


