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1.  การบงชี้ความรู 
1) กําหนดประเดน็การจัดการความรูที่จะตองเกิดจากการมีสวนรวม

ของทุกคน โดยมีผูบริหารระดับสูงสุด (CKO) รวมประชุมดวย 
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน  2560 เวลา 09.00-14.30 น. ณ หองประชุม 0925 

อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการ

ความรู(สายวิชาการ) ประจําปการศึกษา 2560 รวมจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อ

กําหนดประเด็นการจัดการความรู โดยมีคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน

ประธานในการดําเนินการประชุมการจัดการความรู ซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงสุด (CKO)   

มติที่ประชมุ กําหนดประเด็นการจัดการความรู  

 ขอบเขต KM ที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ   ประเด็น เทคนิคการ

ออกแบบการเรียนการสอนโดยใชเครือ่งมือเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคณุภาพ 

 ขอบเขต KM ที่ 2 ดานการวิจัย  ประเด็น เทคนิคการเขียนโครงการขอทุนวิจัย

ภายนอก  

เปาหมาย คือ  

เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ทีจ่ะเลือก

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2560  ประกอบดวย 

1) อาจารยมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครื่องมือเพื่อพฒันานักศึกษา

ใหมีคุณภาพ 

2) อาจารยเกิดความรูใหมในการสรางสื่อหรือรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน 

3) อาจารยทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง 

4) อาจารยมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับการเสนอโครงการวิจัย  

  เปาหมาย KM (Desired State) จํานวนเปาหมาย ที่คณะทาํงานจะเลอืก

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2560 คือ   
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1) อาจารยมคีวามรูในการออกแบบเครือ่งมือในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือ

ใชเปนสื่อในการเรียนการสอน 

2) อาจารยใหความรวมมือในการจัดการความรูอยางเปนระบบ 

3) อาจารยมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุน 

2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู   

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน  2560 เวลา 09.00-14.30 น. ณ หองประชุม 

0925 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 24 มกราคม  2561 เวลา 10.00-15.30 น. ณ หองประชุม 

0925 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ  2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หองประชุม 

0925 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 2 มีนาคม  2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หองประชุม 0925 

อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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2. การสรางและแสวงหาความรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชเครื่องมือในการพัฒนานักศกึษา  
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2.1 แสวงหาความรูจากภายนอก (องคความรูที่ตองการคือ เทคนิคการ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใชเครื่องมือในการพัฒนา

นักศึกษา)  
 

ถอดบทเรียนกอนเริ่มกิจกรรม (รายบุคคล) 

(Before Action Review : BAR) 

1. ทานคาดหวัง อะไรในการมาเขารวมโครงการในวันนี้ 

- ไดเทคนิคแบบการเรยีนการสอนที่สามารถนําไปใชกับนักศึกษาไดจริงและ

อาจารยสามารถปฏิบัติไดจริง โดยใหนักศึกษาเปนสําคัญ ซึ่งเทคนิคที่ไดจะตอง

คํานึงถึงความสามารถของผูเรียนดวย 

- ไดเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย

เครื่องมือนั้นจะตองพัฒนาวิธีคิดตลอดจนสรางผลสัมฤทธิ์การเรียนรูใหแกผูเรียน 

ตามวัตถุประสงคของรายวิชานั้น ๆ และที่สําคัญเครื่องมือนั้นๆ จะตองชวย

ผูเรียนหรือเปนพ้ืนฐานใหผูเรียนมีงานทําหลังจากการสําเร็จการศึกษาดวย 

- แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษา  ไดวิธีการสื่อ

ใหม ๆ ในการพัฒนาและนําไปใชไดจริงและไดผลจริง 

- ไดแนวทางหลากหลายสาขาวิชาไปปรับใชใหเหมาะสม 

- การนําไปปรับใช และเกิดองคความรูใหม 

- พัฒนาทักษะการเรียนรูดานการออกแบบการเรียนการสอน 

- ไดรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดแนวคิด เทคนิคการออกแบบกาเรียน

การสอนรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่ดีและไมด ี

- ปญหาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี –ปริญญาเอก 

- วิธีการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน 
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- ไดเครื่องมือหรือวิธีการในการจัดการเรียนรูที่สามารถเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

- อยากไดองคความรูใหมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ 

- การเพิ่มทักษะการสอน /การออกแบบสื่อการสอนใหมๆ  

- เครื่องมือการพัฒนานักศึกษาของผูเขารวมกิจกรรมมีอะไรบาง และมี

ความแตกตางจากอาจารยทานอื่นอยางไร 

- ตองการเรียนรูการออกแบบการเรียนการสอน โดยใชเครื่องมือเพื่อพัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณภาพ 

2. ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงการนี้อยางไร 

- เนื้อหาแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอน พัฒนาเทคนิคของ

อาจารยเพื่อใหการเรียนเกิดประสิทธิภาพ 

- การหารือรวมกันเพ่ือใหไดองคความรูไปใชประโยชน 

- ตองระดมความคิดเพื่อพัฒนาแนวทางในการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ 

- เปนประเด็นการจัดการความรูที่กําลังเปนที่สนใจหรือปญหา หรือการ

คาดหวังของอาจารยในคณะฯ เพื่อรวมกันหาแนวทางกําหนด วางนโยบายใน

ประเด็นนั้นๆ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันจากอาจารยหลากหลาย

สาขาวิชา ซึ่งมีทั้งตัวอยางที่ดีที่ควรนําไปสงเสริมและพัฒนานักศึกษาไดจริง 

- การจัดการความรู การสอนในหลากหลายสาขาวิชา 

- เนนสรางความตระหนักการทบทวนความรู ทักษะประสบการณ การ

ออกแบบการเรียนการสอนของอาจารยอยางไรบาง ดีหรือยัง หรือ ยังมีจุดออน

อะไรบาง 

3. ทานมีแนวปฏิบัติที่ดีท่ีเกี่ยวของกับโครงการนี้อยางไร 

- เชิญอาจารยที่มีแนวการสอนที่ดีมาแลกเปลี่ยนความคิดรวมกันในคณะ 
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- การปฏิบัติจริง 

- รวมนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดกับผูเขารวมกิจกรรมอยาง

สรางสรรคและตอเนื่อง 

- ออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน เชน ใชสื่อการสอน  มีสิง่จูงใจ  

- ใหนักศึกษาทํา Mind map /ผลิตคลิปวิดิโอลง you tube 

- ใหกรณศีกึษาเพื่อคิดตอยอด 

- ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองหรือใชคดีเปรียบเทียบ 

- สะทอนความตองการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจริง และนําประสบการณที่ดี

เขาแลกเปลี่ยน จากนั้นก็รวมสนทนากับสาขาวิชาอื่น ๆ 

- ใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความรูในการตีประเด็นปญหา 

เสนอแนะแนวทาง หรือนําเสนอเสนอแนวทางของสาขาวิชาหรือของตนเองมา

แลกเปลี่ยนรวมกัน 

- สังเกตพฤตกิรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา 
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เรื่องเลารายบุคคล  
1) อาจารยอรทัย  สุขจะ  --สาขาวิชาภาษาไทย 

เรื่องเลา เดิมจะเนนการสอนแบบโฟกัสกรุป แตมีนักศึกษาบางกลุม

มักจะมีการตอตานเรื่องของจํานวนสมาชิก จึงเนนการแกไข

ดวยการแบงกลุมในลักษณะแบบหารจํานวนเทากัน เพ่ือ

แกไขวิธีการตอตานในเบ้ืองตน 

ขอคิดหรือ

บทเรียนจากเรื่อง

เลา 

ควรมีการละลายพฤติกรรมผูเรียนกอนเรียน 

ปจจัยสู

ความสําเร็จ (Key 

Success 

Factor) 

 

มีความตั้งใจปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนใหเหมาะสมกับ

ผูเรียน 
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2) อาจารยนิตยา  มูลปนใจ  -- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ

ชาวตางประเทศ 

เรื่องเลา ฝกใหนักศึกษาเสนอผลงานในการใช VDO ในการบันทึก

เรื่องเลาเรื่องนําเสนอผลงาน และวิเคราะหงานรวมกันใหอง

เรียน เพื่อดูการนําเสนองาน การใชภาษาในการนําเสนอ 

ขอคิดหรือ

บทเรียนจากเรื่อง

เลา 

นักศึกษาใหความสนใจการทําผลงาน มีความกระตือรือรน

ในการเรียน 

ปจจัยสู

ความสําเร็จ (Key 

Success 

Factor) 

เรียนรูและเขาใจลักษณะของผูเรียน จะทําใหอาจารย

สามารถเลือกใชเทคนิคการสอนไดตรงลกัษณะของผูเรียน 

3)  ผูชวยศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ---- สาขาวิชาสังคมศึกษา 

เรื่องเลา ออกแบบการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาโดยการจัดทําเกม

ประวัติศาสตร 

ออกแบบการเรียนการสอนใหนักศึกษา โดยทําโครงการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยว Project Based Learning  

ขอคิดหรือ

บทเรียนจากเรื่อง

เลา 

กระตุนความสนใจและการมีสวนรวมในการเรียน 

ปจจัยสู

ความสําเร็จ (Key 

Success 

การสรางนวตกรรมใหนักศึกษา   
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Factor) 

4)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนษิฐา  ใจมโน  ---- สาขาวิชาภาษาไทย 

(ปร.ด.) 

เรื่องเลา ตองยอมรับวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีพื้นฐานความรู

ไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา ประกอบกับ

นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู และสมาธิประมาณไม

เกิน 30 นาที ดังนั้น ผูสอนเนนการเรยีนผานกิจกรรมตาง ๆ 

ที่นาสนใจ โดยวิธกีารสอนใชแบบ Inductive  วิธีการอุปนัย 

คือ การสอนโดยใหผูเรียนสามารถสรุปกฎเกณฑตาง ๆ เอง 

โดยมีผูสอนเปนผูแนะนํา กระตุน  

ขอคิดหรือ

บทเรียนจากเรื่อง

เลา 

ตองคํานึงถึงจํานวนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะถากลุมเรียนที

มากิจกรรมบางอยางอาจไมเหมาะสม 

ปจจัยสู

ความสําเร็จ (Key 

Success 

Factor) 

จํานวนนักศึกษา และความมุงมั่นตั้งใจของผูสอน 

 

ถอดบทเรียนภายหลงักิจกรรม  (รายบุคคล) 

(After Action Review : AAR) 
1. ทานคิดวาแนวปฏิบัตทิี่ดี หรือแนวทางการดําเนินงานจากการเขารวม

โครงการในคร้ังนี้มีอะไรบาง 

- ไดแนวทางการสอนในดานตาง ๆ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณสอน
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รวมกันระหวางอาจารย และนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนของตนเองได

อยางมีประสิทธิภาพ 

- เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําไปปฏิบัติไดจริง  

- ไดแนวทางการผลิตบัณฑิตดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 

- นําเทคโนโลยีมาเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เชน VDO 

ตาง ๆ  

- การนํากิจกรรมมาประกอบการเรียนรู เชน เกม โดยผานการคดัและ

ดําเนินการโดยตัวนักศึกษา และใหอาจารยผูสอนแนะนําเพ่ิมเติม 

- ไดแนวทางการจัดการเรียนที่หลากหลายจากหลายสาขาวิชาและสามารถ

นําเทคนิคที่คลายคลึงกันมาประยุกตใชไดจริง และไดความรูใหม ๆ บางศาสตร 

- การประเมินผูเรียนกอนการสอน เพื่อประยุกตเทคนิคการสอน วิธีการ

ตางๆ ใหเหมาะสมกับผูเรียน 

- เทคนิคการสอนที่แตกตางจากเดิม 

- นําความรูไปตอยอด 

2. สิ่งที่ทานไดจากการเขารวมโครงการในคร้ังนี้ (เกินความคาดหวังและนอย

กวาความคาดหวัง) 

2.1 ตามคาดหวังและมากกวาความคาดหวัง 

- ไดประสบการณดานการสอนที่มากขึ้น 

- ไดแนวทางเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

- ไดมากกกวาที่คาดหวัง 

- เปนไปตามคาดหวัง ไดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ดึงดดูใจ

นักศึกษามากขึ้น คือ การสรางแรงจูงใจ /การสรางสรรคการมีสวนรวม/การ

กระตุนนักศึกษาใหมีความกระตือรือรน 
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- นําความรูที่ไดไปปรับใชกับการสอนของตนเอง และไดความรูเกิดความ

คาดหวัง 

2.2 นอยกวาความคาดหวัง 

- นอยกวาความคาดหวังเพราะสวนใหญเปนเรื่องที่รูอยูแลว 

3. ทานตั้งใจวาจะนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ ไปใช

ประโยชนในการปฏิบัติงาน อยางไร หรือกลับไปทําอะไรที่หนวยงานของทาน 

หรือไปตอยอดอยางไร 

- นําความรูไปปรับใชกับการเรียนการสอนของตนเอง 

- นําแนวทางการสอนไปปฏิบัติในรายวิชา 

- เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

- สามารถจัดหาสื่อสารสนเทศจาก Internet เพ่ือกระตุนการเรียนรูจาก

นักศึกษาที่มากกวาการบรรยายเชิงทฤษฎ ี

- นําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

- นําไปตอยอดที่สาขาวิชาและนําไปปรับใชกับการเรียนการสอน 

- นําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน เชน เทคนิคการทาํงานเปน

กลุม/เกม/Mind map 

4. ทานคิดวา ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) คืออะไรบาง 

- จํานวนนักศึกษาไมมากจนเกินไป การวิเคราะหเนื้อหาที่สอนใหเหมาะสม

กับผูเรียน มีเทคนิคการสอนที่ดี 

- จํานวนนักศึกษา /องคความรูของอาจารย/ความสนใจของผูเรียน 

- ความตั้งใจและความมุงม่ันในการพัฒนาผูเรยีนของอาจารยผูสอน 

- ความรวมมือกันทั้งผูสอนและผูเรียน 

- การเลอืกสื่อที่เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาที่มีความแตกตางกัน 
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- การนําเทคนิคที่ไดไปประยุกตใชไดจริง 

- การทํางานเปนทีมและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง 

- จํานวนนักศึกษา/คุณภาพนักศึกษา/เทคนิคการสอน/คุณภาพผูสอน 
 

ถอดบทเรียนภายหลงักิจกรรม  (จากการแบงกลุม) 

(After Action Review : AAR) 
 

เทคนิคการออกแบบการเรียนการสอน  

โดยใชเครื่องมือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ 

กลุมที่ 1 

การออกแบบ

การจัดการเรียน

การสอน 

เครื่องมือ วิธีคิดกระบวนการ/

เทคนิค 

การประเมิน

การใช

เครื่องมือ 

ฝกคิดวิเคราะห Mapping 1) กระตุนและดึงดูด

ความสนใจผูเรียน 

2) สรางความรักใน

รายวิชา/ศาสตรของ

ตน 

3) ผูเรียนสามารถ

ปฏิบัติไดจริงและเกิด

การเรยีนรู เพ่ือนําไป

ตอยอดในรายวิชาอื่น

ได 

ผูเรียนมี

ความสุขจาก

การเรยีน 

 

 

 

 

 

 

ใชสื่อสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

-คลิป VDO 

-สื่อโฆษณา 

-ละคร 

-ผลิตสื่อดวย 

- ฉายหนัง 

(การเลือกหนัง/ 

วิเคราะหหนัง/ 

การนําเสนอ

ตนเอง) 
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แบงกลุม 

 

เลนเกม 

ทําสื่อ 

Project Based 

Learning 

ผลิตภัณฑ 

กลุมที่ 2 

การออกแบบ

การจัดการเรียน

การสอน 

เครื่องมือ วิธีคิดกระบวนการ/

เทคนิค 

การประเมิน

การใช

เครื่องมือ 

คิดวิเคราะห Mapping 

 

ปญหา 

1) ทักษะความรู 

กระจุกตวัเฉพาะ

กลุม 

2) เครื่องมืออาจใช

อยางไมทั่วถึง 

 

จุดเดน : กระตุนให

นักศึกษามีสวนรวมในสาระ

รายวิชาอื่น ๆ  

 

ควรพัฒนา : พัฒนา

เครื่องมือใหใชไดอยาง

ทั่วถึง 

 

นักศึกษามี

ศักยภาพดาน

การเรยีนรูที่ดี

ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ใชสื่อสารสนเทศ 

 

 

 

- คลิป VDO 

- สื่อโฆษณา 

- วิเคราะหจาก

ละคร 

- จัดทําสื่อ: ใน

หัวขอที่เรียน 

แบงกลุม 

 

- เลนเกม 

- ทําสื่อ 

Project Based 

Learning 

ผลิตภัณฑ 

การฉายหนัง 

หรือภาพยนตร 

-การเลือกหนัง 

-การวิเคราะห

หนัง 
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-ทักษะการคิด-

วิเคราะห 

-การนําเสนอ

สื่อ 

 

 

 

กลุมที่ 3 

การออกแบบการ

จัดการเรียนการ

สอน 

เครื่องมือ วิธีคิดกระบวนการ/เทคนิค การประเมินการ

ใชเครื่องมือ 

คิดวิเคราะห Mapping 1) กระตุนและดึงดูด

ความสนใจผูเรียน 

2) สรางความรักใน

รายวิชา/ศาสตรของ

ตน 

3) ผูเรียนสามารถ

ปฏิบัติไดจริงและ

เกิดการเรียนรู เพื่อ

นําไปตอยอดใน

รายวิชาอื่นได 

 

ผูเรียนเกิดการ

เรียนรูและการ

คิดวิเคราะห 

 

 

 

 

 

ใชสื่อสารสนเทศ 

 

 

 

 

-คลิป VDO 

-สื่อโฆษณา 

-ละคร 

-ผลิตสื่อดวย

ตัวเอง 

แบงกลุม 

 

เลนเกมส 

ทําสื่อ 

Project Based 

Learning 

ผลิตภัณฑ 

การฉายหนัง 

หรือภาพยนตร 

-การเลือกหนัง 

-วิเคราะหหนัง 

-การนําเสนอ 
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เทคนิค 

การเขียนโครงการขอทุนวิจัย

ภายนอก 
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2.2 แสวงหาความรูจากภายนอก (องคความรูที่ตองการ คือ เทคนิค

การเขียนโครงการขอทุนวิจัยภายนอก)  
 

ถอดบทเรียนกอนเริ่มกิจกรรม (รายบุคคล) 

(Before Action Review : BAR) 

1. ทานคาดหวัง อะไรในการมาเขารวมโครงการในวันนี้ 

- วิธีการเขียนโครงการขอทุนวิจัยภายนอกใหไดทุน 

- แนวทางการเขียนวิจัยเพื่อใหไดรับทุนภายนอก  

- การไดแนวคิดและเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย  

- ใครเอาไปใชไดบาง 

- ไดแหลงเงินทุนภายนอก 

- การเสนอกรอบการวิจัย  

- ไดแนวทางการเขียนโครงรางเพ่ือนําไปสูการไดทุน 

- คาดหวังที่จะมคีวามรูความเขาใจในวิธีการเขียนโครงการขอทุนวิจัย  

- การคิดหาแผนงานเพื่อทําการวิจัย  

- แนวทางการเขียน Proposal ของทุนภายนอก  

- ไดแนวความคิดใหมจากการฟงโครงการวิจัยทานอื่นๆ  

- ได TOR ของอาจารย+ภาระงาน  

2. ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงการนี้อยางไร 

- เปนโครงการจัดการความรูโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อหา

วิธีการที่ดีที่สุด  

- รวมกันพัฒนาแนวทางในการเขียนโครงการวจิัย  

- เปนโครงการเสริมสรางการเรียนรูรวมกันในประเด็นการเขียนหัวขอวิจัย  
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- เปนโครงการที่ใชสําหรับการวางแผนการเสนองานวิจัย 

-การแลกเปลีย่นความรูเทคนิคการเขียนวิจัย   

- เปนการฝกกระบวนการ แนวทางในการเขียนโครงรางวิจัย   

- การใหความรูเก่ียวกับการเขียนโครงการวิจัยจากอาจารยที่เคยไดรับทุน

วิจัยและมีประสบการณในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอทุน   

- มีความเขาใจและนําไปปรับใชในการทําวิจัย   

3. ทานมีแนวปฏิบัติที่ดีท่ีเกี่ยวของกับโครงการนี้อยางไร 

- เชิญอาจารยที่มเีคยนําเสนอขอโครงการจากหนวยงาน สกว. สสส. วช. 

หรือ แหลงทุนตาง ๆ มาถายทอดวิธีการ 

- รวมนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดกับผูเขารวมกิจกรรมอยาง

สรางสรรคและตอเนื่อง 

- การจัดโครงการใหความรูอยางตอเนื่องทั้งในรูปแบบของ KM หรือเชิญ

ผูทรงคุณวฒิุมาบรรยายวธิกีาร แนะนํา แลกเปลี่ยนประสบการณ 

- การนําไปใชประโยชน 
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เรื่องเลารายบุคคล  

 
อาจารยเจษฎา  ทองสุข  

ผูมีประสบการณขอรับทุนภายนอกและไดรับทุนตอเนื่อง 

เรื่องเลาจาก

ประสบการณ 

1. คิดหัวขอโครงการวิจัย  

 ลงพื้นที่จริง ตองเปนพื้นที่ที่ตนเองสนใจ  จด

บันทึกไว เก็บเปนขอมูลไวเรื่อย  แยกตามประเด็นหรือความ

สนใจ  แตละหัวขออาจมีขอมูลแตกตางกัน 

 หาแหลงทุนที่คิดวามีในโจทยในใจ หรือ ขอมูลการ

ลงพ้ืนที่ที่เคยบันทึกไว หรือบางครั้งจะมีทุนทีเผยแพรผาน

ชองทางตางๆ เชน จากคณะ สถาบันวิจัย หรือ การบอกตอ  

สนใจแหลงทุนไหนกลับมาดูขอมูลที่มีอยูในมือ 

พิจารณาหัวขอ หาขอมูลเพิ่มเติมตามโจทยที่จะขอ  

 คํานึงถึงหัวขอ+ความเชื่อมโยงใครทํา และทํา

อยางไร +ผลิตภัณฑ+กลุมคนหรือชุมชน+เพื่อการใช

ประโยชน+ติดตามผล  

 หัวขอเชิงบูรณาการ คิดหาขอมูล สิ่งที่ทันสมัย ใน

การทําโครงการเสนอ ปจจุบันการเสนอเปนชุดโครงการจะ

สงผลใหการเสนอทุนไดรับการพิจารณาเปนอันดับตน ๆ  

2. การเขียนเสนอโครงการวิจัย 

 วัตถุประสงคตองชัดเจน >> ตอบโจทย

จังหวัด/ประเทศ ที่สามารถนําไปใชไดอยางแทจริง ดาน
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ความรูนําไปใชชุมชนจังหวัดและสามารถนําไปใชประเทศ 

คา Impact ตองตอบโจทย 

 ขอบเขตตัวสําคัญ >> กลุมประชากรแคไหน

จะตองคํานึงวาจะสามารถนําไปใชไดเทาไหร 

 เนื้อหา >>  ทําอะไร เพื่ออะไร Impact ตอบ

โจทย ใคร  กลุม เปาหมายกับชุมชนสามารถนําไปใช

ประโยชนตออยางไร  และติดตามผลการใช 

ขอคิดหรือ

บทเรียนจาก

เรื่องเลา 

ลักษณะผลงานวิจัยที่เปนรูปธรรม จะทําใหหนวยงานที่ให

ทุนจะพิจารณาเปนอันดับตน ๆ เพราะถือวาเปนการตอบ

โจทยการวิจัยเชิงนวัตกรรม และการเสนอเปนชุดโครงการ 

โดยการบูรณาการขามศาสตรหรือบูรณาความรู จะไดโอกาส

ไดรับการพิจารณาใหทุนสูง 

ปจจัยสู

ความสําเร็จ 

(Key Success 

Factor) 

ผูขอทุน 

- จะตองมีแรงผลักดันในการทํางานวิจัย 

- จะตองคิดถึงความถนัดของตนเองและสามารถ

ดําเนินการวิจัยไดตามโครงการวิจัยที่ขอรับทุน 

 

การวางแผน  

- หาชวงเวลาใหตนเองและทําจนชิน 
- มีวินัยในตนเองเปนสิ่งสําคัญ 
- สรางนิสัยใหตนเองในการแสวงหา สรางนิสัยใหรักการ

อาน สรางนิสัยใหเขารวมฟงเวทีตางๆ  เพื่อสั่งสมองค
ความรู 

- การทําผลงานวิจัยจะตองมีเปาหมาย และดําเนินการ
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ตามกําหนด 
- ทําวิจัยใหตรงศาสตรที่ตนเองถนัดมากที่สุด 
- วางแผนลวงหนาวาสนใจและมีความถนัดเรื่องอะไร 

- คิดหัวขอไวเยอะ ๆ พรอมที่จะใหตอบโจทยกับแหลง

ทุน  

การคนควา 

- ลงพ้ืนที่ที่จะทําเกี่ยวกับวิจัย เพ่ือศึกษาขอมูลกอนขึ้น

โครงการ 

- เอกสารที่เกี่ยวของกับหัวขอ 

- ศึกษาขอมูลผานเวบ็ไซต 

- ฝกปฏิบัติจนเชียวชาญเปนการเตรียมพรอมสูการวิจัย 

- ขอคําแนะนําจากผูมีประสบการณ เพื่อนํามา

ประยุกตใชกับงานวิจัยของตนเอง 

ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน 

ผูมีประสบการณขอรับทุนภายนอกและไดรับทุนตอเนื่อง 

เรื่องเลาจาก

ประสบการณ 

1) ที่มาของแหลงทุน Proposal  

2) วัตถุประสงคที่มี Impact ชัดเจน 

3) ขอบเขต มีผลกระทบตอ ชุมชน จังหวัดใหมากที่สุด 

4) งบประมาณตนทาง -ปลายทาง  มี ขั้ นตอนทุ ก

กระบวนการ  

5) ปญหาที่พบ  

1. การขอทุนภายนอก จะเจอผูทรงคุณวุฒิใหปรับแก 

และใหขอเสนอเพิ่ม (ตองอดทนและตองปรับตาม) 

2. มีการแกไขหลายรอบมาก 
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3. ตองมีนวัตกรรม หากไมชัดหรือไมมีอาจทําใหถูก

ตัดงบประมาณออกได 

4. ทําเอกสารเผยแพรใหกับชุมชนไดใชงาน 

6) ฝกอบรม เพ่ือคิดและผลิตงานออกมา เพื่อรองรับ

แหลงทุน โดยการบูรณาการรวม 

ขอคิดหรือ

บทเรียนจาก

เรื่องเลา 

การบูรณาการขามศาสตรหรือบูรณาการความรู จะไดโอกาส

ไดรับการพิจารณาใหทุนสูง 

ปจจัยสู

ความสําเร็จ 

(Key Success 

Factor) 

การคิดแบบบูรณาการองคความรู เปนชุดโครงการ และมี

นวัตกรรมที่ตอบโจทยชุมชน จังหวัด และประเทศชาติ  
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ถอดบทเรียนภายหลงักิจกรรม  (จากการแบงกลุม) 

(After Action Review : AAR) 
 

เทคนิคเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผนเพื่อ
หาแหลงทุน 

 การวางแผนเพื่อหาแหลงทุน 

 เชื่อมโยงองคความรู 

 ศึกษานโยบายของประเทศและตอง

รูเทาทัน 

การเขียนโครงการ  วัตถุประสงคชัดเจน 

 ขอบเขต และวิธีการดําเนินงาน 

  คํานงึถึงประโยชนของผูใช 

ปญหาที่พบ  การเปลี่ยนแบบฟอรม 

 การเนนนวัตกรรมมากเกินไป 

จุดเดน 
 ไดโครงการที่ทันสมัย 

 ไดงบประมาณตามที่เสนอไมถูกตดั 

จุดเริ่มตน 
เขียนโครงการวิจัยไวลวงหนา พรอมสง

แหลงทุนตลอดเวลา 
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ภาพถายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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****************************************************************** 

โดย งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  


