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ค าน า 

 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาบุคลากรและยกระดับมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยทุกหน่วยงานได้ด าเนินการ

จัดการความรู้ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด กลุ่มความรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเกิดจาก

การรวมตัวของคณาจารย์ที่สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่ง

ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา สมาชิกกลุ่ม

ประกอบด้วย คณาจารย์ที่สังกัดระดับปริญญาตร ี5 สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขา และปริญญาเอก 2 

สาขา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี  1) สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 2) สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และ

องค์การ 3) สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการตลาด และ 5) สาขาวิชารัฐศาสตร์  ระดับปริญญาโท 1) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

และ 2) สาขาวิชารัฐศาสตรม์หาบัณฑิต  และระดับปริญญาเอก 1) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ และ 

2)  สาขาวิชารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต โดยกลุ่มความรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ด าเนินการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 กลุ่มความรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจึงจัดท าเล่มองค์ความรู้ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย” เพื่อจัดเก็บองค์ความรูใ้ห้เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นแนวทางให้บุคลากรสายวิชาการ

ที่สนใจน าไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ต่อไป    
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มความรู ้

 

1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ  
กลุ่มการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย เกิดจากการรวมตัวของคณาจารย์ที่สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้น

เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งตอบสนองตามยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ 

และสิทธิทางปัญญา สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย คณาจารย์ที่สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จากทั้ง

ระดับปรญิญาตร ี5 สาขาวิชา ปรญิญาโท 2 สาขา และปริญญาเอก 2 สาขา ได้แก ่ 

ระดับปรญิญาตรี   

1) สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ  

2) สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองคก์าร  

3) สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  

4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด และ  

5) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ระดับปรญิญาโท  

1) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ และ  

2) สาขาวิชารัฐศาสตรม์หาบัณฑิต 

ระดับปรญิญาเอก  

1) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ และ  

2)  สาขาวิชารัฐศาสตรด์ุษฎีบัณฑิต 

โดยกลุ่มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ด าเนินงานจัดการความรู้ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกัดองค์ความรู้ และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเขียนข้อเสนอ

โครงการวจิัยเพื่อขอรับทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑ วา "สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรยีน

รู อยางสม ่าเสมอ"  รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่ก าหนดใหทุกหนวยงานมีการด าเนินการจัดการความรู  โดยเนนให

เปน เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการด าเนินการจัดการความรูของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการเปน ไปดวยความเหมาะสม สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาและนโยบายของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย

นวัตกรรมและ การจัดการ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดังนี้ 

 

 

 

http://www.qm.cim.ssru.ac.th/
http://hcm.cim.ssru.ac.th/
http://www.mis.cim.ssru.ac.th/
http://itm.cim.ssru.ac.th/
http://pps.cim.ssru.ac.th/
http://phd.cim.ssru.ac.th/
http://www.mpa.cim.ssru.ac.th/
http://phd.cim.ssru.ac.th/
http://phd.cim.ssru.ac.th/
http://www.mpa.cim.ssru.ac.th/


 

เล่มองค์ความรู้ การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ  หน้าท่ี 2 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร  CEO 

2 ดร.จิราภรณ บุญยิ่ง  CKO 

3 ผศ.เอกณรงค ์วรสีหะ  คุณอ านวย 

4 อาจารย ์วิไลลักษณ มีประชา  คุณประสาน 

5 อาจารย ์พาโชค เลิศอศัวภัทร คุณประสาน 

6 อาจารยเปรมกมล จนัทรกวกีูล คุณวิศาสตร 

7 อาจารย ์คัทลียา จนัดา คุณวิศาสตร 

8 อาจารยนฤมล ชมโฉม คุณลิขติ 

9 ดร.สัณหณฐั จักรภัทรวงศ  คุณลิขติ 

10 ดร.บุญไทย แกวขันต ีคุณกจิ  คุณกจิ 

11 อาจารยกัญญานันทน อนันตมานะ คุณกจิ 

12 อาจารยเฉลิมพล ทัพซาย คุณกจิ 

13 ผศ.ดร.วิจติรา ศรสีอน คุณกจิ 

 

ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) ขับเคลื่อนกลยุทธดานการจัดการความรู

ขององคกรใหเคลื่อนไปขางหนา 2) กระตุนสงเสรมิใหเกิดการแบงปนการเรียนรูในที่ท างานยุคใหม 3) เกิดวิธีที่

จะผสมผสานการท างานและการเรยีนรู 4) มีสวนรวมในชุมชนชวยใหบุคคลสารมารถพัฒนาความรูสึกที่โดดเด

นของตนเองมากขึ้น 5) ใหบุคคลมีสวนรับผดิชอบในบางสวนของการเรยีนรูขององคกร และ 6) สามารถน าไป

เปน แนวทางปฏิบัติหรือใชแกไขปญหาในงานประจ าของตนเองได ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนต

นไป 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้  

 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรอืส าคัญต่องานหรอืกิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยฝ่ายนโยบายและแผนได้จัดประชุมโดยการก าหนดองค์ความรู้

หลักที่ 

จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ ทบทวน

แนวทางในการด าเนินงานและองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับสมัครสมาชิก  คัดเลือกสมาชิก 

โดยก าหนดหลักเกณฑ์ คือ เคยได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน และ แบ่งกลุ่มตามศาสตร์และความ

สนใจในกรอบงานวิจัยด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติและมหาวิทยาลัย จากเป้าหมาย

แผนบูรณาการ 4 เป้าหมายคือ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์

ความรู้พื้นฐานของประเทศ และ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ 

1.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 

2) รายงานการประชุมชีแ้จงการปรับแนวทางในการด าเนนิงานจัดการความรู ้วนัที่ 20 ตลุาคม 

2560 

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีตอ้งการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อ

การด าเนนิงานของหน่วยงาน 

2.1 รายละเอยีดการด าเนนิงาน  

กลุ่มความรูไ้ด้มีการแสวงหาความรูใ้นเรื่อง การเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย โดยประชุมแลกเปลี่ยน 

เรียนรูก้ับสมาชิกในกลุ่ม ดังนี้ 

o ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่มคีวามเช่ียวชาญด้านการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย 

o ประชุมกลุ่มยอ่ยตามศาสตร์และความสนใจในกรอบงานวิจยัด้านต่างๆ 

o สรา้งความเขา้ใจเก่ียวกับเทคนิคการถอดบทเรียน  

o ประชุมกลุ่มยอ่ยถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุ่ม 

o สกัดความรูท้ี่ได้จากการถอดบทเรยีน 

1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การเสาะแสวงหา

ความรูท้ี ่



 

เล่มองค์ความรู้ การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ  หน้าท่ี 4 
 

ต้องการ คือ ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เทคนิค/วิธี

ปฏิบัติในเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัยที่อาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญเคยปฏิบัติ 

1.1 ความส าคัญ และที่มาของปัญหา 

ในการเขยีนส่วนนีเ้ป็นการเขียนพืน้ฐานให้ผูอ้่านเข้าใจในงานวิจัย ควรจะมีการอ้างอิงถงึข้อเขียน 

ของนักวิชาการและการศึกษางานวิจัยที่ท ามาแล้ว โดยในการเขียนรายงานวิจัยส่วนนี้ ควรจะเขียนจากกว้าง

มาหาแคบซึ่งควรจะมีอย่างน้อย 3 ย่อหน้าคอื 

o บริบท ของปัญหาท าไมจึงท าวิจัยในประเด็นปัญหานีห้รอืประวัติความเป็นมาของเนื้อหา 

o ปัญหา สภาพที่เป็นปัญหาในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตหรือแนวคิดและทฤษฎีหรือ 

ผลการวจิัยของผู้อื่น 

o แนวทางแก้ไข  

นอกจากนั้นการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาควรเลือกปัญหาจากโจทย์ วิจัย หรอื 

ปัญหาของชุมชน ต้องเป็นงานที่มีความเป็นไปได้ ไม่ซ้ ากับงานคนอื่น เขียนให้กระชับ ชัดเจน เล็งถึงเป้าหมาย

และความจ าเป็น ต้องมีข้อมูลของสถานการณ์/ สภาพในปัจจุบันที่เป็นอยู่ ความต้องการ และหาข้อมูลมา

สนับสนุนว่าเป็นปัญหาในปัจจุบันโดยเขียนรอ้ยเรื่องจากภาพใหญ่ แล้วลงมาเป็นประเด็นในการศึกษา 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

วิธีเขียน : ให้น ามาจากปัญหาของการวจิัย โดยควรเขียนวัตถุประสงค์ 

การวจิัยขึน้ต้นด้วย “เพื่อ”และควรเขียนจากวัตถุประสงคท์ี่ใชค้วรเรียงจากง่ายไปหายาก หรอื จากไม่

รูไ้ปหากระบวนการที่รู้แล้ว 

   ตัวอย่าง 

 - เพื่อศึกษา ................................................. 

 - เพื่อวิเคราะห์ ............................................ 

 - เพื่อสังเคราะห์ …………………………………... 

 - เพื่อประเมิน ............................................. 

 - เพื่อเปรียบเทียบ .......................................  

 - เพื่อหาความสัมพันธ์ ................................. 

 - เพื่อพัฒนา ................................................ 

   - เพื่อสรา้ง ................................................... 

 - หรอือื่นๆ สิ่งที่ควรจะศึกษาเพื่อหาค าตอบ 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย  

วิธีเขียน : ให้น ามาจากวัตถุประสงค ์โดยแยกเป็นรายข้อควรระบุพืน้ที่ที่จะศึกษา ขอบเขตของเนื้อหา และเวลา

ที่ใชใ้นการวจิัยในคร้ังนีเ้พื่อให้ง่ายต่อผู้อ่าน โดยแบ่งขอบเขตออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านพืน้ที่ หมายถงึ กลุ่มเป้าหมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2. ด้านเนื้อหา หมายถงึ เนือ้หาที่จะท าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

               วิธีเขียน : ให้น ามาจากวัตถุประสงคแ์ยกเป็นรายข้อ และตัด “เพื่อ” ออก 
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  3. ด้านเวลา หมายถงึ เวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการท าวิจัย 

1.4 นิยามศัพท์ ในการเขียนนิยามศัพท์นั้นเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะนิยามศัพท์ จะ

ช่วยให้ 

ผู้อ่านวิจัยเข้าใจในความหมายค าศัพท์ ที่ผู้ท าวิจัยต้องการจะสื่อสารให้มีความชัดเจน  มากขึ้น ซึ่ง

อาจจะเป็นศัพท์เฉพาะกลุ่ม เฉพาะชุมชน ค าศัพท์ทางวิชาการค าศัพท์ที่มีหลายความหมาย ค าศัพท์ที่มี

ความหมายไม่แน่นอน หรอืข้อความที่เป็นวลียาวๆ  

วิธีเขียน : ให้น ามาจากช่ือเรื่อง ตัวแปรที่ศึกษา  

o จากชื่อเรื่องงานวิจัย 

o จากตัวแปรที่ศึกษา กรอบแนวคดิ ข้อตกลงเบื้องต้น 

o จากศัพท์ที่ต้องการสื่อให้ผูอ้่านเข้าใจ 

1.5 กรอบแนวคิด กระบวนการคิดที่ค้นหาต้นเหตุ หรอืสาเหตุของปัญหาที่ 

แท้จรงิ ที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  

วิธีเขียน : ให้น ามาจากขอบเขตเนือ้หาของการวจิัย 

o เขียนแบบตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

o เขียนแบบโครงสรา้ง หรอื flow 

o เขียนเป็นระบบกระบวนการ I P O 

o เขียนแบบความเรียง/ เชิงพรรณนา  

1.6 ข้อตกลงเบื้องตน้   

วิธีเขียน : ให้น ามาจากกรอบแนวคิด หรือขอบเขตของเนื้อหามาขยายความ 

o ให้เอามาจากขอบเขตของเนื้อหา หรือกรอบแนวคดิในการวจิัย 

o ให้ขยายความในเนือ้หาที่จะศกึษา โดยตอ้งมหีลักแนวคดิทฤษฎีมารองรับ 

o ต้องให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องการวจิยั 

1.7 ข้อจ ากัดของการวิจัย  

วิธีเขียน : สิ่งที่เราควบคุมตัวแปรไม่ได ้และพืน้ที่ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

o จะใช้ก็ต่อเมื่อขอ้ค้นพบ หรอืแหล่งเก็บขอ้มูลที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

o จะเขียนข้อมูลนีไ้ด้ส่วนใหญอ่ยู่ในกระบวนการหลงัจากเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว  

1.8 ประโยชนค์าดวา่จะได้รบั  

วิธีเขียน : ให้น ามาจากวัตถุประสงค ์และยกระดับแล้วคูณด้วย2 

o หลักการเขียนควรน ามาจากวตัถุประสงค ์แยกเป็นรายขอ้ 

o ให้ตอบประโยชน์ทีไ่ด้ค้นพบหลังจากการท าวิจยัแล้ว 

o ให้ตอบประโยชนใ์นเชิงนโยบายจากการวิจัย 

o หรอืประโยชนอ์ื่นๆที่จะได้รับแต่ไม่ควรน้อยกวา่วัตถุประสงค ์(x2) 

1.9 สมมติฐาน  

วิธีเขียน : ให้มีทฤษฎีมารองรบั และต้องตั้งค าถามการวจิัย และทดสอบทฤษฎี 
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o การตั้งสมมติฐานจะมีหรอืไมม่ีก็ได้ 

o ส่วนใหญ่การตั้งสมมติฐานจะเป็นการวจิัยเชิงปริมาณ  

o การตั้งสมมติฐานจะต้องมีค าถามการวจิัย และจะต้องมีการทดสอบสมมติฐานในเชิงสถติิ 

2) ประชุมกลุ่มย่อยตามศาสตร์และความสนใจในกรอบงานวิจัยด้านต่างๆ  โดยได้ข้อสรุปว่าทาง

วิทยาลัยจะ 

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามนโยบายทางมหาวิทยาลัยคือสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เขียนข้อเสนอ

โครงการวจิัยเป็นแบบแผนบูรณาการหรอืเป็นชุดโครงการวิจัย โดยให้ทางวิทยาลัยก าหนดหรอืเลือกเป้าหมาย

จากยุทธศาสตร์ของชาติและมหาวิทยาลัย จากเป้าหมายแผนบูรณาการ 4 เป้าหมายคือ 1 การวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ และ 4 การพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานบุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ซึ่งทางวิทยาลยัได้ก าหนดเลอืกเป้าหมายที่ 1 การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสรา้ง

ความ 

มั่นคงทางเศรษฐกิจ และ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.2 เอกสารหลักฐานอา้งอิง 

 1) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ร้ังที่ 1 วันที ่30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

3.1 รายละเอยีดการด าเนนิงาน  

กลุ่มความรูไ้ด้แลกเปลี่ยนความรูเ้ก่ียวกับการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย ดังนี้  

 1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยน า

ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนของอาจารย์แต่ละคน มาสกัดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 

ปรับปรุงดัดแปลงความรูใ้ห้เหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติ ดังนี้  

1. น าองคค์วามรูท้ี่สกัดจากคร้ังกอ่นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. ได้องคค์วามรูใ้นการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย  

3. ได้แนวคดิในการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย 

  2) สมาชิกกลุ่มได้เสนอชื่อเรื่องงานวิจัย เพื่อแบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

เขียนข้อเสนอโครงการวจิัยตามหัวข้อวิจัยที่สนใจ 

3.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ 

1) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ร้ังที่ 2 วันที ่22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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4. การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

4.1 รายละเอียดการด าเนินงาน  

สมาชิกกลุ่มความรู้ น าความรู้และประสบการณ์ของตนเอง ผนวกกับแนวทางการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสกัดองค์ความรู้ของสมาชิกในกลุ่ม ไปใช้ใน

การเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย โดยแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนตามหัวข้อวิจัยที่สนใจ ดังนี้ 

1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยสมาชิก

กลุ่มได้ 

น าแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ไปจัดท ากรอบแนวคิดและ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการวิจัย และน ามา

แลกเปลี่ยนประสบการณร์ว่มกัน  

2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 สมาชิกน า

แนวทาง 

ที่ได้ไปประยุกต์ใชใ้นการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยสมาชิกในแต่ละกลุม่ย่อย ด าเนินการเขยีน(รา่ง) กรอบ

แนวคิดข้อเสนอโครงการวจิัยและ ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กรอบแนวคดิข้อเสนอโครงการวจิัย และ

สมาชิกกลุ่ม จัดท า (รา่ง) ข้อเสนอโครงการวจิัยดังนี ้    

 เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

 ชุดโครงการ การพัฒนาทักษะการจัดการเชิงพลวัตของวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วน

รว่ม จังหวัดพัทลุง (หัวหน้าชุดโครงการ ผศ.ดร.ญาณัญฏา ศิรภัทรธ์าดา) 

 ชุดโครงการ แผนพัฒนาศักยภาพเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก Royal Coast (จังหวัด

เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และ จังหวัดระนอง) (หัวหน้าชุดโครงการ ผศ.เอกณรงค์ วร

สีหะ) 

 เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 ชุดโครงการ แผนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมของชุมชนสู่

ความมั่นคั่งอย่างยั่งยืน จังหวัดระนอง (หัวหน้าชุดโครงการ ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน) 

 4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1) รายงานการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูค้ร้ังที่ 3 วันที่ 30 มนีาคม 2561 

2) รายงานการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูค้ร้ังที่ 4 วันที ่30 เมษายน 2561 

 

5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกตใ์ช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดการด าเนินงาน  

สมาชิกกลุ่มความรู ้น าความรูแ้ละประสบการณข์องตนเอง ผนวกกับแนวทางการเขยีนข้อเสนอ 

โครงการวิจัยที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสกัดองค์ความรู้ของสมาชิกในกลุ่ม ไปใช้ในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวจิัย โดยแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนตามหัวข้อวิจัยที่สนใจ ดังนี้ 
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o ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมี

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากลุ่ม พรอ้มปรับแกข้้อเสนอโครงการวจิัย 

o ประชุมกลุ่มย่อย พบผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ขอ้เสนอโครงการวจิัย 

o รวบรวมข้อเสนอโครงการวจิัย ที่เป็นผลลัพธ์จากการเข้ารว่มกจิกรรม KM 

1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้คร้ังที่ 5 เมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 2561 โดยสมาชิก

กลุ่มได ้

ปรับแก ้(รา่ง) ข้อเสนอโครงการวจิัยเพื่อขอรับทุนและได้เขา้พบผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากลุ่มตรวจขอ้เสนอ

โครงการวจิัย 

2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้คร้ังที่ 6 เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 2561 สมาชิกกลุ่มได ้

ข้อเสนอโครงการวจิัยที่พร้อมจะน าส่งเข้าระบบ MRMS 

3) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้คร้ังที่ 7 เมื่อวนัที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยสมาชิก

กลุ่มได ้

ข้อเสนอโครงการวจิัยที่สมบูรณ์ 

5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1) รายงานการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูค้ร้ังที่ 5 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

2) รายงานการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูค้ร้ังที่ 6 เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 2561 

3) รายงานการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูค้ร้ังที่ 7 เมือ่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 

 

6. การรวบรวมความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร 

6.1 รายละเอียดการด าเนินงาน  

 สมาชิกกลุ่มความรู้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนและสรุปองค์ความรู้  เรื่อง “การเขียนข้อเสนอ

โครงการวจิัย” พรอ้มจัดท าเป็นเล่มองคค์วามรู ้ดังนี้ 

o สรุปองคค์วามรูเ้รื่อง การเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย 

o สมาชิกในแต่ละกลุ่มรอส่งข้อเสนอโครงการวจิัย (งบประมาณแผ่นดิน ป ี2563) ในระบบ 

MRMS ตามที่สถาบันวิจัยฯ ประกาศรับ 

6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1) รายงานการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูค้ร้ังที่ 8 เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2561 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลพัธ์ 

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้ 

ความรูท้ี่ได้  

1) แนวทางการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย 

2) ข้อเสนอโครงการวจิัยที่พร้อมเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวจิัย 

2. ประโยชนข์ององคค์วามรูแ้ละการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององคค์วามรู้ 

1) ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวจิัยสู่การส่งข้อเสนอตามหน่วยงานภายนอกที่ประกาศรับ 

2) ได้องคค์วามรูใ้หม่ในการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย 

2.2 การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน  

1) ได้รับทุนสนับสนุนในการด าเนินการวิจัย 

2) ได้พัฒนาสู่การน าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3) ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

2.3 การขยายผลการน าองคค์วามรูไ้ปใช้ประโยชน์กับบุคคลที่เก่ียวข้อง  

1) เป็นพี่เลีย้งให้กับบุคลากรในหน่วยงานและบุคลากรภายนอกหน่วยงาน 

2) ได้แลกเปลี่ยนกับกลุ่ม KM ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. สรุปการด าเนนิการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1) มีระบบและกลไกที่เอือ้ต่อการจัดการความรู้ 

2) มีทรัพยากรที่เพียงพอ เช่น งบประมาณที่เอื้อต่อการด าเนินการ 

3) มีงบประมาณส่งเสรมิและรางวัลสนับสนุน 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

1) อาจารยม์ีภาระงานสอนมาก 

4. การต่อยอดองคค์วามรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

4.1 งานวิจยั 

1) น าไปขอทนุสนับสนนุงานวจิัยจากแหลง่ทุนภายนอกหรอืบรษิัทห้างรา้น 

2) น าไปบูรณาการกับการเรยีนการสอนและการวจิยั 

3) สามารถเขยีนเป็นหนังสอืหรือบทความเพื่อการเผยแพร่ 
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบ 
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