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ค าถามเกีย่วกบั
การจดัท าโครงร่าง
การวจิยั

ท าไมเสนอโครงร่างการวจิยัอย่างไร
กไ็ม่ได้ทุนฯ

แล้วจะพฒันาโครงร่างงานวจิยัอย่างไร
ให้ได้ทุน



ส่ิงที่ควรเข้าใจ

OKRs NRIIS
Output
Outcome
Impact

Research 
Methodology

Pain Point
Gap Analysis



การเขียน

โครงร่างการวจิัย

การพฒันาโครงร่าง
การวจิัย



การท า
งานวจิัย

การบริหาร
งานวจิัย



ท าโครงร่างการวจิยั
ควรเข้าใจอะไร

เข้าใจบริบทของ
การวจิัย

เข้าใจประเดน็
งานวจิัย

เข้าใจบริบทของ
หน่วยงาน

สนับสนุนทุนวจิัย

เข้าใจบริบทของ
กระบวนการให้ทุน
วจิัยและการจัดท า

โครงร่าง



การวจิัย คือ การสะสม การรวบรวม การค้นคว้าเพ่ือหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน
ตามหลกัวชิา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542)



วจิัย คือ การท างานอย่างเป็นขั้นตอน
เพ่ือตอบ “ค าถาม” 
หรือ “ความสงสัย” บางอย่าง

วจิัย คือ การค้นหาความจริง โดยการรวบรวม
ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือหา
ค าตอบต่อประเด็นปัญหา
ที่เราอยากรู้อยากเห็น

วจิัย คือ การสะสม การรวบรวม การ
ค้นคว้าเพ่ือหาข้อมูลตามหลกัวชิาการ

วจิัย คือ เกดิจากการตั้งใจที่จะวจิัยและพัฒนาให้
คุณภาพชีวติของคนดีขึน้ ซ่ึงผ่านกระบวนการวจิัย 
การลองผดิ-ลองถูก (อย่างมีหลกัวชิาการตาม
งานวจิัย)



แบบไหนไม่เรียกว่างานวจิยั

• 1. การศึกษาจากเอกสาร ต ารา วารสาร แล้วน าเอาข้อความต่าง ๆ มาตัดต่อกนั

• 2. การค้นพบโดยทัว่ไป เช่น น่ังคดิแล้วได้ค าตอบ (ไม่ใช่การวิจัยเพราะการค้นพบไม่มี
ระบบและวธีิทีถู่กต้อง อาจเกดิขึน้โดยไม่ได้ตั้งใจ)

• 3. การรวบรวมข้อมูล น ามาจัดเข้าตารางซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ แต่ยงัไม่ได้
สรุปครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายทีชั่ดเจน

• 4. การทดลองปฏิบัติการ ตามคู่มือทีแ่นะน าไว้ ไม่ใช่การวจัิย 

• 5. การค้นหาค าตอบซ ้ากบัคนอ่ืนโดยไม่ได้ความรู้ใหม่



“งานวจิัย” ต้องมี “ระเบียบวธีิวจิัย”





MEGA 

TRENDS

• Aging Society

• Digital Age

• Digilearn

• New Gen

• Urbanization

• Womenomics

• World Friendly



EDUCATION TRENDS

Educational 
Innovation

Ability to Learn
Future of 

Learning/Education
Credit Bank for 

Lifelong Learning

Multipotentiality Hybrid Learning Blended Learning AI/AR/VR/MR

Plearning
Relearn Unlearn 
Upskill Reskill

Just In Time 
Knowledge and 

Learning

Massively Open 
Online Course: 

MOOC

Humanware Facillator Cloud Knowledge Coding



THE NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN

Digital 
Transformation

COVID-19 Cyber Security Smart City

Net Zero 
Emissions

SDGs Clean Energy
Climate 

Change/GHGs

Human 
Development 

Index
Skillsets Digital Skills Big Data

Soft Skills 
Technological 

Disruption



TSRI OKR

Smart Farmer Smart City
Smart 

Community
Social 

Innovations

Big Data
Technological 

Disruption
Innovation 
Business

EEC

BCG AI for All
Up-skill, 
Reskill

Social 
Cohesion



TSRI OKR

Non-
Communicable 
Diseases: NCDs

COVID-19
Human 

Development 
Index: HDI

Inclusive 
Development 

Index: IDI
SDGs

Zero Waste PM 2.5 Sandbox Assisted Living
Knowledge 

Worker

Universal 
Design

Appropriate 
Technology

Value Chain
Innovation 
Learning 
Platform















• หน่วยบริหารและจัดการทุนวจิัย
ด้านการพฒันาระดบัพืน้ที่ (บพท.)

• แผนงานริเร่ิมส าคัญ (Flagship) 

• “ชุมชนนวตักรรมเพ่ือการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน”

• Program 13 นวตักรรมส าหรับเศรษฐกจิ
ฐานรากและชุมชนนวตักรรม

• Platform 4 การวจิัยและสร้างนวตักรรม
เพ่ือการพฒันาเชิงพืน้ที่และลดความ
เหล่ือมล า้







ปัญหา + เทรนด์ + พืน้ที่ + ศาสตร์ + Gaps + บริบทอ่ืน ๆ =      ประเดน็งานวจิยั



GI + Project Based Learning + Lifelong Learning         =      ???????



GI + PM 2.5         =      ???????



GI + COVID-19         =      ???????



GI + Smart City         =      ???????



SD + HDI         =      ???????



มโนทัศน์หลกั ๆ 
ของการวจิยั 
(Research 
Concepts) 

1. ความหมาย
ของการวจิัย

2. เกณฑ์การพจิารณา
งานวจิัย

3. สภาพและความส าคญั
ของปัญหา

4. การตั้งช่ือเร่ือง
ในการวจิัย

5. วตัถุประสงค์
ของการวจิัย

6. ขอบเขต
การวจิัย

7. กรอบแนวคดิและ
สมมติฐานการวจิัย

8. ค าจ ากดัความ
ทีใ่ช้ในการวจิัย

9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับจากการวจิัย

10. กระบวนการวจิัย



เทรนด์งานวจิยัในปัจจุบัน เป็นอย่างไร

Integration Borderless More Impact

Innovation/
Disruption

Research + 
Project

ABCDR

ตอบ OKR
มีงานวจิัยทีผ่่าน
โครงร่างฯ น้อยกว่า
อดีต



• มีประเด็นวจิัยสอดคล้องกบัเป้าหมาย (Objectives) และผลสัมฤทธ์ิที่ส าคญั (Key Results) 
และกรอบการวิจัยตามประกาศ

• ข้อเสนอโครงการวจัิยต้องมีจุดประสงค์ทีชั่ดเจน และไม่จ าเป็นต้องมีหลายข้อ

• คณะผู้วจัิยมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการท างานวจัิยในสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง

• ข้อเสนอโครงการจะต้องมีงบประมาณทีเ่หมาะสม และระบุขอบเขตของแผนการ
ด าเนินงานพร้อมทั้งมีระยะการวิจัยที่ชัดเจน



• ข้อเสนอโครงการวจัิยทีเ่สนอขอรับการสนับสนุนทุนวจัิย ต้องมีเป้าหมายของผลผลติและ
ผลลพัธ์ทีเ่ป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

• ข้อเสนอโครงการควรมีการร่วมมือระหว่างภาคเอกชน สถาบันวจิัย หน่วยงานของรัฐและ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนเครือข่ายวสิาหกจิ เพ่ือเช่ือมโยงการใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัย
ต่อไป



• ข้อเสนอการวจัิยหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อเสนอการวจัิยนี ้ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัย
ทีไ่ด้รับทุนอุดหนุนการวจัิยจากแหล่งทุนวจัิยอ่ืน

• กรณีโครงการวิจัยเป็นการด าเนินงานในลกัษณะการวจิัยร่วม (Co-funding) ซ่ึงได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง จากหน่วยงานอ่ืน ให้แสดงรายละเอยีดการ
สนับสนุนดังกล่าวโดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวจัิย พร้อมทั้งแสดง
หนังสือรับรองจากหน่วยงานน้ันๆ

• กรณทีีเ่ป็นการวจิัยทีใ่ช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องส่งข้อเสนอการวจิัยพร้อม
ใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวจัิยหรือ Certificate of Approval



ขั้นตอนก่อนท างานวจิัย

เอกสาร
เชิงหลกัการ

Concept Paper

01
โครงร่างการวจิัย

Full Proposal

02
ข้อเสนอ
โครงการฉบับ
สมบูรณ์

03
สัญญา
ทุนวจิัย

04



ขั้นตอนการจัดท า
โครงร่างการวจิยั 
เป็นอย่างไร

จัดท าเอกสารเชิงหลกัการ (Concept
Paper/Concept Proposal)

จัดท าโครงร่างการวจิัยฉบับเต็ม 
(Full Proposal)

การน าเสนอโครงร่างการวจิัยต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

การปรับแก้เน้ือหาสาระของโครงร่างการวิจัย 
เช่น งบประมาณ / ระเบยีบวิธีวจิัย / 
ความสอดคล้องกบัเป้าหมายการวจิัย / 
OKRs/ Output Outcome Impact



โครงร่างการวจิัย
คืออะไร

Communicate

One-Way Communication

Sender – Message – Media – Receiver

Convince / Lure

Gimmick



โครงร่างการวจิัยที่ดี เร่ิมอย่างไร

โจทย์วจิัยที่ดี หาตัวช่วย ดูเพ่ือนบ้าน

ลงทุนไปก่อน ใช้ใจท า



















โครงร่างการวจิยัที่ด ีเขยีนอย่างไร

• มีที่มา และ ที่ไป

• ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง

• 2 ว. วจิัย + 1 บ. บริการวิชาการ



ว. 1

• วตัถุประสงค์การวจิยั 1 ต้องได้ “องค์ความรู้” “ต้นทาง” ควรเป็นวตัถุประสงค์ที่
อยู่ใน “ศาสตร์หรือความช านาญ” ของผู้วจิยัเพ่ือเอาไปใช้ในการตพีมิพ์ขอ 
“ต าแหน่งทางวชิาการ” ได้



ว. 2

• วตัถุประสงค์การวจิยั 2 ต้องได้ “นวตักรรม” “กลางทาง” ควรเป็นวตัถุประสงค์
ทีพ่ฒันามาจาก “ศาสตร์หรือความช านาญ” ของผู้วจิยั และ “ใช้แก้ปัญหาหรือ
พฒันา” ชุมชนและสามารถเอาไปใช้ในการขอ “ต าแหน่งทางวชิาการ” ได้



ว. 3

• วตัถุประสงค์การวจิยั 3 ต้องเกดิ “ถ่ายทอด/น าไปใช้” “ปลายทาง” ควรเป็น
วตัถุประสงค์ทีน่ า “ความรู้และนวตักรรม” ของผู้วจิยั “ไปใช้แก้ปัญหาหรือ
พฒันา” ชุมชนตอบสนองความต้องการของแหล่งทุนวจิยั



หลกัส าคญั

หัวข้อครบ
ทุกหัวข้อทุกประโยค “มี

หน้าที”่ และ 
“กลยุทธ์การเขยีน”

ทุกหัวข้อทุกประโยค
มคีวามสัมพนัธ์

กนัตลอด

ไม่มส่ีวนเกนิ 
(Redundancy) 

ทั้งภาษาและข้อมูล

เลือกใช้วธีิการน าเสนอ
ข้อมูลทีเ่ข้าใจง่าย

ต้องมกีารวเิคราะห์
และสังเคราะห์

เขยีนและอ่านซ ้า
หลายรอบ เพ่ือ 

“เรียบเรียงล าดบั”

ทั้งหมดนีไ้ด้จาก
การฝึก (อย่างหนัก)



กลยุทธ์การเขยีน
บทน า

ย่อหน้าแรกให้กระทบความสนใจ เช่น ช้ีปัญหา และโทษ
ของปัญหา ผลกระทบทางบวกหากแก้ปัญหาได้

ให้ภาพใหญ่ของเร่ือง แล้วจึงลงประเด็นวจิัยเพ่ือให้
คนอ่านเห็นความเช่ือมโยงของงานเรากบัปัญหามหภาค

แสดงความใหม่โดย Review ให้คนอ่านทราบว่า 
“เรากรู้็ว่ามีใครท าอะไรบ้างแล้ว”

ช้ีให้เห็นช่องว่าง (Gap) ของความรู้ที่ยงัขาดอยู่



หลกัการเขยีนที่มาและความส าคญัของปัญหา

• เขียนให้ตรงปัญหา เขียนให้ถูกจุด อย่าเขียนยืดยาวเยิน่เย้อ
• ความยาวไม่ควรเกนิ 2-3 หน้ากระดาษ A4
• ความยาวทีท่ าให้ไม่น่าเบ่ือต่อการอ่าน คือ หน่ึงหน้าคร่ึง
• ครอบคลุมประเดน็ทีจ่ะศึกษา
• ไม่ส้ันเกนิไปจนจับประเดน็ปัญหาไม่ได้
• ไม่ใส่ตารางหรือภาพเข้าไปในส่วนนี ้อาจจะสรุป

ข้อมูลปริมาณส้ัน ๆ
• ควรแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ สถิต ิทีส่ าคญั ซ่ึงสอดคล้อง

กบัประเดน็การวจิัย



หลกัการเขยีนที่มาและความส าคญัของปัญหา

• หากน างานวจิัยของคนอ่ืนมาประกอบ ต้องอ้างองิเสมอ

• แบ่งตอน แบ่งย่อหน้าให้เหมาะสม

• ไม่ควรมีย่อหน้ามากจนเกนิไป

• เขียนให้ต่อเน่ืองสัมพนัธ์

• ขมวดท้ายเพ่ือสรุปให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์



หลกัการเขยีนที่มาและความส าคญัของปัญหา

• ย่อหน้าแรก 
• เขียนถึงสถานการณ์หรือประเดน็ที่จะท าวจิัยตามกรอบวจิัย 

อย่ากว้างเกนิไป อ้างองิข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน ทนัสมยั ควรอ้างองิ
สถิตจิากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ

• ย่อหน้าสอง
• เขียนถึงพืน้ทีห่รือกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วน

ทีต้่องการแก้ไขปัญหา หรือมีศักยภาพในการพฒันา สอดคล้อง
กบันโยบายระดบัชาต ิระดบัภาค ระดบัจังหวดั ระดบัพื้นที่ 
และมคีวามจ าเป็น 



หลกัการเขยีนที่มาและความส าคญัของปัญหา

• ย่อหน้าสาม
• เขียนถึงองค์ความรู้เดมิ ว่ามีใครท าวจัิยไว้บ้าง ช่องว่างของความรู้

คืออะไร ค าถามวจิัยคือ อะไร นักวจิัยมีแนวคดิทฤษฎี เคร่ืองมือ หรือ
กระบวนการอะไรที่จะพฒันาพืน้ที่น้ันอย่างไร (ควรอ้างงานวจิัยที่
ตีพมิพ์แล้ว 1-3 ปีย้อนหลงั ค้นหาจาก www.tci-thaijo.org หรือแหล่ง
ค้นอ่ืน)

• ย่อหน้าส่ี
• เขียนประสบการณ์และความพร้อมของทีมวจิัยเป็นอย่างไร การมี

ส่วนร่วมของคนในพืน้ท่ี องค์ความรู้หรือนวตักรรมท่ีจะเกดิขึน้ 
ประโยชน์เชิงวชิาการ สังคมเศรษฐกจิ นโยบาย กลุ่มคนหรือองค์กร
ที่จะได้ประโยชน์หรือน าไปใช้ประโยชน์/ขมวดปมเข้าสู่วตัถุประสงค์



หลกัการเขยีนวตัถุประสงค์

• เขียนประเด็นปัญหาให้ชัดเจน

• ต้องสามารถท าได้

• ส้ัน กะทดัรัด ใช้ภาษาง่าย อ่านได้ใจความ

• ควรเขียนในรูปประโยคบอกเล่า

• อาจเขียนเพ่ือเปรียบเทียบเพ่ือเน้นความต่าง

• เขียนแยกเป็นข้อ ๆ แต่ละข้อควรมีประเด็นเดียว



หลกัการเขยีนวตัถุประสงค์

• จ านวนวตัถุประสงค์ควรอยู่ระหว่าง 2-5 ข้อ
• จ านวนวตัถุประสงค์ของงานวจัิยระดับปริญญาตรี

(ซ่ึงไม่มีงบประมาณ) ที่เหมาะสม คือ 2 ข้อ
• การเรียงวตัถุประสงค์เรียงตามล าดับความส าคญั

ไม่จ าเป็นต้องเรียงตามขั้นตอนการด าเนินงาน
• ไม่ควรน าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียน

เป็นวตัถุประสงค์



หลกัการเขยีนวตัถุประสงค์

• ต้นทาง (องค์ความรู้) 

• กลางทาง (นวตักรรม) 

• ปลายทาง (การถ่ายทอดเทคโนโลย/ีการน าไปใช้
ประโยชน์



ขึน้ต้นด้วย Verb

• วเิคราะห์
• ศึกษา
• ประเมิน
• เปรียบเทยีบ
• ระบุ
• สร้าง/พฒันา
• ก าหนด



หลกัการเขียนขอบเขตการวจิัย

ขอบเขตดา้น
พื้นท่ี/องคก์ร

ขอบเขตดา้น
ประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่ง

ขอบเขต

ดา้นเน้ือหา 

ขอบเขตดา้น

ตวัแปร (ถา้มี)

ขอบเขตการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล

ขอบเขตดา้น
ระยะเวลา

ขอ้จ ากดั

ในการวิจยั



หลกัการเขียนประโยชน์ที่ได้รับ

เขียนเป็นข้อ ๆ โดยเรียงตามล าดับความส าคญั

ระบุว่าผลการศึกษานีส้ามารถน าไปใช้ท าอะไรได้บ้าง

แยกเป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม

ควรแสดงให้เห็นประโยชน์แก่คนกลุ่มต่าง ๆ

ผลตกแก่ใครเป็นส าคญั



หลกัการเขียนประโยชน์ที่ได้รับ

กล่าวถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน 

ครอบคลุมผลทั้งในระยะส้ันและยาว

อาจแสดงแนวทางขยายผลจากประโยชน์ได้

ผลการวจิัย >>>> น าไปสู่อะไร



หลกัการเขยีนการทบทวนเอกสาร
และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง

ควรมีระบบในการทบทวนเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง

ท าการเขียนใหม่ โดยใช้ส านวนของตัวเอง และใช้ภาษา
แบบวชิาการ

มีการอ้างองิแบบนามปีในเน้ือหา

ส่วนทีม่กีารอ้างองิในเน้ือหา ต้องมใีนบรรณานุกรม

หรือเอกสารอ้างองิท้ายเล่ม ทั้งหมด 100%



หลกัการเขียนระเบียบวธีิวจิัย

มีความส าคัญอย่างยิง่ต่อการพจิารณาโครงร่างงานวจิัย

แสดงล าดบัขั้นตอนของการวจิัย

แสดงรายละเอยีดต่าง ๆ ของการด าเนินงานวจิัย

ควรเขียนรายละเอยีดเป็นข้อ ๆ ตามล าดบัขั้นตอน

ควรแสดงผงัขั้นตอน (Flow Chart)



ระเบียบวธีิวจิัย

• กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) เขียน
เป็นแผนภูม ิกรอบแนวคดิทีด่ ีจะช่วยให้ผู้อ่านทราบว่า ใน
งานวจิัยต้องเกบ็ข้อมูลอะไรบ้าง และข้อมูลมคีวามเช่ือมโยงและ
สัมพนัธ์กนัอย่างไร

• รูปแบบการวจิัย (Research Design) ทีจ่ะใช้ ต้องเลือกให้

“เหมาะสม” กบัค าถามและวตัถุประสงค์
• ระเบียบวธีิวจิัย (Research Methodology) ประกอบด้วย 

ประชากรและตวัอย่าง การให้ Intervention (ถ้าม)ี และตัวแปร
และการวัดผล

• สถิต ิ(Statistics) ทีใ่ช้



แมวจะสีอะไรไม่ส าคญั 
ขอให้จับหนูได้กพ็อ



การเขยีน
วสัดุและวธีิการ

บอกเคร่ืองมือและขั้นตอนให้ละเอยีด
จนคนอ่านท าซ ้าเองได้

บอกเทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยถ้ามี 
เช่น สถิติ Software ทีใ่ช้ หรือวธีิมาตรฐาน

บอกเคร่ืองมือวดัและการ Calibrate

บอกหลกัการของ Experimental Design



แผนการด าเนินงาน
• เขียนแผนการด าเนินงานตั้งแต่

เร่ิมแรกจนเสร็จส้ินโครงการ 

• ส่วนใหญ่จะเป็น Gantt Chart



งบประมาณ

• เขียนให้สอดคล้องกบัโครงการวจิัย

• เขียนแบบแตกตัวคูณ

• ควรศึกษาคู่มือการเกีย่วกบังบประมาณการวจัิย



เอกสารอ้างองิ

ต้องอ้างองิทุกคร้ัง
เม่ือมีการน า

งานวจิัยอ่ืนมาใช้

ศึกษาวธีิการอ้างองิ
ให้ถูกต้อง

การอ้างองิใน
เน้ือหาและท้ายเล่ม
ต้องตรงกนั 100%

อ้างองิตาม
แบบฟอร์มที่
ก าหนดของ

แต่ละหน่วยงาน

ใช้ระบบ APA



ข้อเสนอต่อผู้รับทุนเพ่ือพฒันาข้อเสนอโครงการ

ข้อผดิพลาดทีพ่บบ่อย

• 1. ข้อเสนอโครงการไม่สอดคล้องกบัประกาศโจทย์ เข้าใจ
ประกาศโจทย์ผดิ (ฟังจากคนอ่ืนมา / ไม่อ่านประกาศโจทย์ / 
ยดึตดิรูปแบบการให้ทุนแบบเดมิ / ไม่เข้าใจหรือไม่ทราบ
พนัธกจิของหน่วยงานให้ทุนน้ันๆ)

• 2. ข้อเสนอโครงการย่อยไม่เกีย่วเน่ืองหรือสอดคล้องกันกบั
แผนงาน เป็นการรวมโครงการย่อยทีไ่ม่ได้มีเป้าหมายร่วม

• 3. วธีิการด าเนินการวจิัยขาดรายละเอยีด ขาดการอธิบาย
แนวทางการด าเนินการและผลลพัธ์ทีค่าดหวงัในแต่ละ
ขั้นตอน ทีส่อดคล้องกบัวตัถุประสงค์



ข้อผดิพลาดทีพ่บบ่อย

• 4. ไม่บอกปัญหาเดิม และความจ าเป็นที่ต้องแก้ปัญหา
ด้วยงานวจัิยทีเ่สนอในคร้ังนี ้หรือเหตุผลทีอ่งค์ความรู้เดิม
ที่มีไม่สามารถตอบปัญหาใหม่ได้

• 5. ไม่ระบุว่าความรู้ใหม่ทีไ่ด้คืออะไร จะท าให้ความรู้
ก้าวหน้าไปกว่าทีมี่อยู่เดิมอย่างไร

• 6. การเขียนวตัถุประสงค์ หากเป็นชุดโครงการ ควรเขียน
วตัถุประสงค์ทีเ่ป็นวตัถุประสงค์ของโครงการทีเ่ป็นของ
ทั้งโครงการทั้งหมด ว่าต้องการจะท าให้เกดิอะไร ไม่ควร
แยกเป็นวตัถุประสงค์ของแต่ละโครงการย่อย



ข้อผดิพลาดที่พบบ่อย

• 7. การ Review Literatures ที่เกีย่วข้องไม่เพยีงพอ

• 8. ไม่มี CV ของคณะผู้วจัิย หรือ CV ที่สะท้อน
ความสามารถที่เกีย่วข้องกบัข้อเสนอโครงการที่น าเสนอ

• 9. ไม่ระบุผลผลติของโครงการให้ชัดเจน ไม่แสดง
ความส าคญัของโครงการ (หากเป็นผลงานตีพมิพ์ทีเ่ป็น
ผลผลติภายใต้โครงการควรระบุระดับคุณภาพ)



ข้อผดิพลาดทีพ่บบ่อย

• 10. บทสรุปผู้บริหารขาดความชัดเจน ท าให้ไม่เห็น
ภาพรวมของเหตุผลในการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
บทสรุปผู้บริหารทีพ่บส่วนใหญ่ คือการ Copy 
รายละเอยีดของข้อเสนอโครงการในหัวข้ออ่ืนมาใส่ หรือ
การใส่แค่วตัถุประสงค์เพยีงอย่างเดียว

• 11. ผลผลติ (Output) ของโครงการไม่ชัดเจน และไม่
สอดคล้องกบัขอบเขตและเป้าหมายการเสนอโครงการ
และระบุรายละเอยีดของ Output รวมถึงกล่าวอ้าง 
Outcome กบั Impact ที่ไกลเกนิผลงาน 

• 12. ขาดการวเิคราะห์แนวทางทีจ่ะน าไปสู่ผู้ได้รับ
ประโยชน์ได้จริง



ข้อผดิพลาดที่พบบ่อย

13. ขาดการระบุ Innovation Learning Platform

14. ขาดการแสดงแนวทางการต่อยอดหลงัเสร็จส้ิน
กระบวนการวิจัย

15. ขาดความเช่ือมโยงของงานวจิัยภายใต้แผนงานวจิัย
เดียวกนั

16. เขียนงบประมาณสูงเกนิไป ไม่สอดคล้องตัวงานวจัิย 
บวกเลขงบประมาณผดิ กรอกงบประมาณผดิหมวดหมู่ 
หรือไม่แตกตัวคูณงานวจัิย



จบการบรรยาย


