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 คู่มือการจัดการความรู้ด้านการวิจัย : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อกา้วสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้น
ภายใตก้ารตระหนักถึงความสำคัญของการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรและตัวบุคคลมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื ่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถเข้าถึงความรู ้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู ้ รวมทั ้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ ่งเครื่องมือหลักในการดำเนินการตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนางานและพัฒนาคน ตลอดจนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    

 คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า
บุคลากรสายวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้
จากการถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รวบรวมมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การยกระดับความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและส่งผลให้บุคลากรสายวิชาการมีผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อีก
ทางหนึ่งด้วย  
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การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management หรือ KM)   เป็นกระบวนการรวบรวมองค์

ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรทุกคน 
สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) ที่สามารถเพิ ่มขีดสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้สูงสุด  ทั ้งนี้      
องค์ความรู้ในองค์กรมี  2 ประเภท ได้แก่ 

1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit หรือ Codified Knowledge) คือ ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ ด้วย
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึก ทฤษฎี แนวปฏิบัติ คู่มือต่างๆ 

2.  ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณ
ของแต่ละบุคคล ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียนออกมาให้ผู้อ่ืนทราบหรือเข้าใจ จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ 
เปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ การคิดเชิง
วิเคราะห์ 

จากอรรถประโยชน์ดังกล่าวที่เกิดจากการจัดการความรู้จึงได้มีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะขององค์กรหรือหน่วยงานตนเอง ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐบริหารราชการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  จึงได้มีการบรรจุการจัดการความรู้ในองค์กรไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน
ราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม
กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

“มหาวิทยาลัย” เป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมากมาย  ทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งและความรู้ที่ฝังอยู่ใน
บุคคล อาท ิ เทคนิคการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 
แนวคิดและวิธีการจัดการงานวิจัยของนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการหลักสูตรและโครงการที่
ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงาน  ดังนั้น กระบวนการถ่ายทอดและ
สนับสนุนให้คนในองค์กรได้เข้าใจและเรียนรู้จากกันและกันผ่านกระบวนการของการเสวนา การอภิปราย การสร้าง
เครือข่ายหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) จะเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีทำให้หน่วยงาน เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง  
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ภาพที่ 1  ความสำคัญและเป้าหมายของการจัดการความรู้ในองค์กร 
ที่มา : ฐิติเดช ลือตระกูล (2553) 

 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการ
ความรู้ในองค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลการบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดให้มีการ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการจัดการความรู้สอดคล้องกับการบริหารจัดการคณะตาม
พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัย เพื่อทำหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

 ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ได้ดำเนินการจัดการความรู้ให้ 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   Research for Innovation 
 เป้าประสงค ์     O2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ 

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
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ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ  KR 2.5 ความสามารถด้านนวัตกรรมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง   

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   อาจารย์มีเทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัย/สร้างสรรค์ 
    ด้านศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เพ่ือให้การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการ

ดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัยจึงได้กำหนดคำอภิธานศัพท์ของคำจำกัดความที่หน่วยงานใช้เพื่อให้คนอ่ืน
สามารถเข้าใจได้ ดังนี้ 
 ภาควิชา หมายถึง ภาควิชาสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

   เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ภาควิชา 

   ทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี  
   และภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ 
 คณะ หมายถึง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

   ธัญบุรี 
 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 อาจารย์ หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย    หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการวิจัย ประเด็นเทคนิค 

   การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือ 
   ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและทุนสร้างสรรค์จาก 
   แหล่งทุนภายนอก ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 

   ของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์คณะศิลปกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเกิดจากการ 

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 งานวิจัย หมายถงึ กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของ 

   ปัญหาหรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ตามศาสตร์ของ 

   แต่ละภาควิชา โดยเป็นกระบวนการที่ผ่านการศึกษา 

   ค้นคว้า หรือทดลองวิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจน 

  สรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งานสร้างสรรค ์ หมายถึง  ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ 

   ทีเ่กี่ยวข้องตามศาสตร์ของแต่ละภาควิชาและมีความเป็น 

   นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและ 
   เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการ 

   พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือ 

   ความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อันก่อให้เกิดคุณค่า 

   ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  
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 คณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย บุคลากรสาย
วิชาการซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกภาควิชา และเป็นผู้ทีมี่ประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2  คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 

ส่วนที่ 2 

 

 

 

 

กระบวนการจัดการความรู้ด้านการวจิัย  
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 คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการจัดการ
ความรู้ตามแนวทางการจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน 
ก.พ.ร.) และแนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยดำเนินการจัดการความรู้
ด้านการวิจัยตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน คือ  
 1.  การบ่งชี้ความรู้ 
 2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
 5.  การเข้าถึงความรู้ 
 6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 7.  การเรียนรู้  
 

 

 
ภาพที่ 3  กระบวนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.   
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 คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู ้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการตาม
กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ   โดยมีรายละเอียดการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัยตามแบบ 
RMUTT-KM 1 การกำหนดองค์ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ได้กำหนดประเด็น “เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” เป็นประเด็นการจัดการความรู้ด้านการวิจัยที่
จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและนักสร้างสรรค์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประกอบกับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการสามารถสรา้ง
รายได้ให้เกิดขึ ้นกับคณะ ตลอดจนเป็นการสร้างผลงานทางวิชาการให้กับตัวบุคลากรสายวิชาการเพื ่อใช้
ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการยอมรับของสาธารณชนและ
การก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนั้น การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่มากด้วยประสบการณ์ดา้น
การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก จึงเป็นประเด็นที่คณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการความรู้กำหนดเป็นองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่ต้องการ โดยมีเป้าหมายของการจัดการความรู้ดา้น
การวิจัยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ดังนี้ 

องค์ความรู้ที่ต้องการ  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้สามารถเขียนข้อเสนองานวิจัย/สร้างสรรค์ 
ด้านศิลปกรรมศาสตร์เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ 

ส่งผลให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   อาจารย์ที่มีศักยภาพในการเขียนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
     และได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอก ร้อยละ 20  

คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  ตาม
แบบ RMUTT-KM 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญในการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ โดยจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ากระบวนการจัดการความรู้ ของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ยังไม่มีความชัดเจนและไม่ได้องค์ความรู้ที ่เกิดจากการดำเนินการของคณะ และตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เห็นควร
ให้คณะดำเนินการจัดการความรู้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้ คือ 1) ด้าน
การผลิตบัณฑิต  2)  ด้านการวิจัย และ 3) ด้านการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563  
คณะจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ตามคำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ 5/2564 ลงวันที่ 19 
มกราคม พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดองค์ความรู้ที ่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของคณะและจัดทำเป็น Knowledge Mapping จนเกิดองค์ความรู้ที่นำมาจัดการความรู้  
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การสร้างและการแสวงหาองค์ความรู้ 
คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ได้ดำเนินการสร้างและแสวงหาความรู้เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด

และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดประเด็นความรู้เพื่อนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

จัดการความรู้ด้านการวิจัย จึงขอให้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่าว โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์  อินทร์คง เสนอให้จัดทำเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ  เนื่องจากบุคลากรของคณะมีแต่คนเก่งๆ ทั้งนั้น แต่มีจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์น้อยมากหากเปรียบเทยีบ
กับจำนวนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมจันทร์  ดาวเดือน  เสนอว่าที่ผ่านมาอาจารย์หลายๆ คนมีการจัดทำงานนวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์พอสมควร แต่ไม่ได้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ซึ่งจริงๆ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญใน
การพัฒนาหลักสูตรและคณะให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น แต่เท่าที่รู ้คืออาจารย์ส่วนใหญ่ที่ไม่เคย ขอจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรจะไม่รู้ขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินการ 

รองศาสตราจารย์บัณฑิต อินทร์คง  เสนอให้คณะหาแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยเพื่อขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิช าการ
น้อยลง และในอนาคตจะมีอาจารย์ที่เก่งๆ อีกหลายคนเกษียณอายุราชการ แต่ปัญหาที่เห็นและได้ยินจากหลายๆ 
คนคือไม่มีเวลาในการทำผลงานทางวิชาการ บางคนก็บอกว่าไม่มีแรงจูงใจที่จะทำแล้วเพราะอีกหน่อยก็เกษียณ แต่
อีกหลายๆ คนก็บอกว่าอยากให้คณะหาแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยมากขึ้น ซึ่งอาจจะต้องมีการ
จัดสรรเกณฑ์ภาระงานใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์  ฤทธิบูลย์ เสนอว่าหากจะให้อาจารย์ทำผลงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัว
อาจารย์เอง หลักสูตร และคณะ เห็นว่าการทำผลงานวิจัยน่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากที่สุด 
เนื่องจากอาจารย์สามารถนำผลงานไปใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ หลักสูตรก็สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษา ในขณะที่คณะเองก็มีรายได้ที่เกิดจากงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
สามารถใช้ในการตอบ OKRs ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย แต่ปัญหาที่พบเจอจากประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับหลายๆ คน 
คือ เขียนข้อเสนอโครงการและงานสร้างสรรค์ไปขอรับทุนแล้ว แต่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการโครงการ 
ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเขียนข้อเสนอโครงการไม่ตรงกับโจทย์ที่ผู้ให้ทุนประสงค์ หรือเป็นเพราะผู้เสนอขอเขียน
ข้อเสนอโครงการไม่เป็น  ดังนั้น หากคณะจะแก้ปัญหาผ่านกระบวนการจัดการความรู้ จึงเห็นควรให้พิจารณา
ประเด็นดังกล่าวนี้เป็นประเด็นสำคัญในลำดับต้น 

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะนำประเด็นไปเป็นประเด็นในการจัดการความรู้ด้านการวิจัย โดยให้
ใช้วิธียกมือลงความเห็นสนับสนุนในแต่ละประเด็นและมีผลการลงความเห็นให้นำประเด็นที่ 4 การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ไปเป็นประเด็นความรู้ที่จะนำไปจัดทำการ
จัดการความรู้ด้านงานวิจัยต่อไป หลังจากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดกติกาในการจัดการความรู้
ด้านการวิจัย : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ โดยประธานเสนอกติกาเบื้องต้น ดังนี้ 
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1.  มีการประชุมทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน และประชุมในแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ชั่วโมง  
 2.  ประธานและกรรมการเป็นผู้นำเสนอความรู้คนละ 3-5 นาที 
 3.  ประธานเป็นผู้ควบคุมกติกาและจับเวลา 
 4.  เลขานุการเป็นผู้จดบันทึกการนำเสนอความรู้ 
 5.  เลขานุการจัดพิมพ์รายละเอียดทั้งหมดและระบุชื่อผู้นำเสนอแต่ละคนจนครบ 
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานำเสนอประเด็นความรู้ด้านการวิจัย : เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และขอให้คณะกรรมการแต่ละท่านนำเสนอ
ตามลำดับและใช้เวลาไม่เกินคนละ 3 นาที เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ธุรี   ให้ข้อเสนอว่าในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์สิ่งที่สำคัญท่ีสุด คือ จะต้องรู้แหล่งทุนว่าในแต่ละช่วงเวลา มีหน่วยงานใดบ้างที่ประกาศให้เสนอข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนและเป็นทุนประเภทใด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะเห็นว่าหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูลหลัก
ในการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)  นอกเหนือจากนั้ นสิ่งที่ต้อง
พิจารณาอีก คือ ทุนที่เปิดรับข้อเสนอมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับงานหลักที่เราสนใจหรือไม่ เรามีความ
ประสงค์ท่ีจะศึกษาและวิจัยในเรื่องนั้นมากน้อยเพียงใด และเนื้อหาที่เราต้องนำเสนอจะสามารถเชื่อมโยงกับงานที่
เราทำได้อย่างไร โดยต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าเป็นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แล้วจะนำไปสู่การต่อยอดในแต่ละ
ด้านได้อย่างไร  สำหรับอีกประเด็นที่สำคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คือ เราต้องรู้ว่ามีแหล่งทุนใดบ้างที่
เปิดรับข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านงานศิลป์ ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีทุนของ สกอ. สกว. วช และ
หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัย กระทรวงวัฒนธรรม (บพท.) โดยส่วนตัวได้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าไปขอรับทุน 
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดำเนินการวิจัยด้วย  
 2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์  อินทร์คง  เสนอว่ารายละเอียดในการเขียนข้อเสนอที่สำคัญอีกอย่างคือ
การตั้งชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต้องมีความน่าสนใจ การเขียนหลักการเหตุผล และการเขียนวัตถุประสงค์
ต้องมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ซึ่งเทคนิคที่ใช้และสามารถได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนโครงการ คือ การตั้ง
ชื ่อโครงการให้สอดคล้องกับ 1) กรอบงานวิจัย และ 2) ยุทธศาสตร์ โดยชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต้อง
สอดคล้องกับทั้งสองประเด็นและแต่งคำให้กระชับเข้าใจง่าย แสดงให ้ เห ็นภ ูม ิหล ังของ  เร ื ่องท ี ่จะทำแสดง
กระบวนการของเรื่องที่จะทำให้ชัดเจน เขียนให้เห็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ชัดเจนเขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง 
และเขียนให้สอดคล้องกับประเด็นที่กล่าวไว้ในความสำคัญของปัญหา ตลอดจนต้องเขียนให้เห็นถึงการนำไปใช้
ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งการให้เขียนวัตถุประสงค์ควรให้แยกเป็นข้อประมาณ 3 ข้อ 
 3.   รองศาสตราจารย์บัณฑิต  อินทร์คง เสนอว่าในการจะสร้างสรรค์ผลงานใดๆ ต้องเกิดจากการส ร้าง
แรงจูงใจเพื่อสืบทอดงานศิลปะ ประเภทงานพุทธศิลป์ สร้างสรรค์ต่อยอด งานจิตรกรรมฝาผนัง เป็นพุทธบูชา 
ตลอดจนเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาในการสร้างสรรค์ศิลปะ ประเภทจิตรกรรมฝาผนัง และสามารถใช้เป็นผลงาน
ทางวิชาการได้ด้วย โดยขั้นตอนการนำเสนอข้อเสนองานสร้างสรรค์ต้องเริ่มจากการเตรียมข้อเสนอ การประเมิน
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งบประมาณ การทำแบบนำเสนอ และการสรุปแบบร่างเพ่ือการสร้างสรรค์ โดยเทคนิคในการเขียนข้อเสนอที่สำคัญ 
คือ ประเมินจากคุณค่าความยากงาน ความละเอียด ปราณีตของชิ้นงาน และประเมินจากปริมาณงาน จำนวน
ชิ้นงาน ตารางเมตร ขนาดพ้ืนที่ของงาน 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวรดา จันทนะสุต เสนอว่าในอีกมุมที่อยากนำเสนอคือก่อนที่เราจะส่งเสริม
และสนับสนุนให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยหรืองานสร้างนั้น เราน่าจะต้องสร้างความเข้าใจก่อนว่าการนำ
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือนำไปเผยแพร่จะเกิดประโยชน์อะไรต่อเจ้าตัวหรือหน่วยงานบ้าง ซึ่งสำหรับประโยชน์นี้
คิดว่ามีหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ ประโยชน์ที่เจ้าตัวจะได้รับความรู้และ
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการการเรียนการสอนได้ นอกจากนั้นก็ยังจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน 
สำหรับการเผยแพร่ผลงานก็มีหลายช่องทาง เช่น การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น 
การเผยแพร่ตามสถาบันการศึกษา การเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายและเชื่อมโยงไปสู่โฮมเพจและ
เว็บไซต์ต่างๆ นอกเหนือจากนั้นงานวิจัยยังสามารถอ้างอิงในเชิงวิชาการได้ แต่ที่ใช้ประจำจะเป็นการเผยแพร่ผา่น
การตีพิมพ์บทความทางวิชาการหรือวิจัย เพราะจะสามารถนำไปใช้นับคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ในส่วนของคุณภาพอาจารย์ได้ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ ์  จันทรังสี  เสนอว่าก่อนที่จะเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ได้ เรื่องของแรงจูงใจในการทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราอาจจะมองข้ามไปไม่ได้ 
สำหรับตัวเองแรงจูงใจในการเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับทุน คือ เกิดจากปัญหาทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
ของตวัเองที่มีความต้องการพัฒนาด้านความคิด รูปแบบ และเทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม หรือหาก
จะให้พูดไปตามความเป็นจริงคือนักวิจัยจะต้องมีความต้องการที่จะทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เองก่อน แล้ว
เทคนิคหรือวิธีการก็จะตามมาเอง  ในที ่นี ้ขอเสนอเทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื ่อขอรับทุนจาก
ประสบการณ์ตรงว่าหากต้องการได้รับการจัดสรรงบประมาณในวงเงินที่เยอะ ก็ต้องเน้นที่หมวดค่าตอบแทน  ค่า
วัสดุ และค่าใช้สอยที่เป็นค่าจ้างเหมา    
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา สุวรรณศรี เสนอเทคนิคการเขียนกรอบทฤษฎีด้านข้อมูล ซึ่งจะต้อง
เขียนให้เห็นถึงทฤษฎีที่นำมาศึกษา ส่วนกรอบแนวคิดด้านการออกแบบต้องเขียนให้เห็นถึงแนวคิดในแต่ละด้าน
ของการออกแบบที่จะนำมาสร้างสรรค์ผลงาน การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบและสร้าง 
เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัยระบุ
การดำเนินงานวิจัยที่สำคัญโดยสรุป และแสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรม และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละ
ปีงบประมาณให้ชัดเจน  โดยแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการอ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีสามารถหาได้จากการศึกษา
ทฤษฎีจากหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของโครงการ  เว็ปไซต์ที่มีข้อมูลที่ทันสมัยและมีแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ ศึกษาจากผู้ทรงวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้านที่ต้องการ ศึกษาจากหัวข้อของงานวิจัย และ
ศึกษาทฤษฎีจากบทความวิชาการด้านแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ เสนอเทคนิคการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จะต้องศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์ นำไปสู่กระบวนการวิจัย/สร้างสรรค์ที่ส่งผลลัพธ์ให้สอดคล้อง
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับสถานที่ในการวิจัยต้องระบุหน่วยงานที่สังกัดเป็นหลัก ยกเว้นขึ้นอยู่กับโจทย์หัวข้อ
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งานวิจัย/สร้างสรรค์ว่าจะใช้กลุ่มตัวอย่างและสถานที่ใดในการดำเนินงานวิจัยร่วมด้วย ทั้งนี้เอกสารงานวิจัยจะต้อง
นำเนื้อหางานวิจัย/สร้างสรรค์เขียนตามแบบฟอร์มของแต่ละแหล่งทุน แล้วกรอกข้อมูลตามขั้นต อนและให้ส่ง
ข้อเสนอตามระบบ 
 8.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  ประเสริฐ  เสนอขั้นตอนในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยโดยเน้นที่หมวด
ค่าตอบแทนของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านก็จะพบว่าเกิดปัญหาการขาดแรงจูงใจทางการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรของตนเอง   
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมจันทร์ ดาวเดือน เสนอเทคนิคการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยควรต้อง
แสดงเป็นแผนภาคแสดงเป็นแผนผังภาพ แสดงเป้าหมายการวิจัย และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายโดยรวม วิธีการ
ดำเนินงานวิจัยต้องระบุให้ชัดเจนถึงการใช้กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย และการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือซึ ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้งานวิจัยมีความน่าเชื ่อถือ  ส่วนการเขียนแผนการ
ดำเนินการวิจัยควรระบุการดำเนินงานวิจัยที่สำคัญโดยสรุป และแสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรม และ
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละปีงบประมาณ นอกเหนือจากแนวทางการเขียนเพื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน
การวิจัยแล้ว การรับรู้ข่าวสารการให้ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ก็เป็นเรื่องที่จะละเลยไม่ได้ ซึ่งตัวเองจะได้ข้อมูล
ข่าวสารจากเว็บไซต์ของ วช. จดหมายเวียนออนไลน์ เฟสบุ๊ค และข้อมูลข่าวสารที่ส่งต่อกันมาจากเพ่ือนๆ ในวงการ
ที่ทำงานลักษณะเดียวกัน โดยที่ผ่านมาเคยได้รับทุนสนับสนุนทำงานวิจัยจากทุนหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย 
โครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย์
เพ่ือโอทอป โดยรับงบประมาณจาก สป.อว. และ อพ.สธ 

 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 3 

 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานำเสนอประเด็นความรู้ด้านการวิจัย : เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และขอให้คณะกรรมการแต่ละท่านนำเสนอ
ตามลำดับและใช้เวลาไม่เกินคนละ 3 นาที เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ธุรี  เสนอเกี่ยวกับการเขียนแนวคิดและทฤษฎีว่าควรต้องเขียนให้
ครอบคลุม วิธีการดำเนินการวิจัย เริ ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบหรือการ
สร้างสรรค์และกรอบแนวคิด กระบวนการจะต้องมีแนวคิด ทฤษฎีประกอบในแต่ละกระบวนการ  นอกเหนือจาก
นั้นการระบุสถานที่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการดำเนินการวิจัยในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ 
ผลการวิจัยในการนำไปใช้ในประโยชน์ในหน่วยงานที่นำการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่า
กันที่นักวิจัยและนักสร้างสรรค์ต้องให้ความสำคัญ  
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์  อินทร์คง เสนอแนวทางการกำหนดกรอบการวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ 
โดยได้ให้ข้อเสนอว่าจะต้องเป็นการเขียนให้เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและทฤษฎีที่นำมาใช้  เขียนให้เห็น
กระบวนการทำวิจัย และเขียนให้เห็นถึงประโยชน์ของการทำวิจัย สำหรับวิธีการดำเนินงานวิจัยเขียนให้เห็น
การรวบรวมข้อมูลที่ทำวิจัย เครื่องมือ และแหล่งที่มาของข้อมูล  เขียนตามวัตถุประสงค์ เขียนให้เห็นกระบวนการ
ที่จะทำวิจัยให้ชัดเจน และกำหนดวิธีการวิจัยและการปฏิบัติของข้อมูลต่างๆ ในแต่ละกระบวนการ ส่วนการเขียน
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แผนการดำเนินงานวิจัยต้องกำหนดตารางเวลาให้ชัดเจน ระบุข้ันตอนการวิจัยแต่ละกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการวิจัยแต่ละกิจกรรมและกำหนดผลลัพธ์ โดยจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้มีทั้งหน่วยงาน
ภาคเอกชนและองค์กรพุทธศาสนาติดต่อประสานงานให้ทุนมาโดยตรง และท่ีผ่านมาก็ได้รับทุนวิจัยจากองค์กรและ
หน่วยงานภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
 3.  รองศาสตราจารย์บัณฑิต  อินทร์คง  เสนอว่าโดยส่วนตัวแล้วจะได้รับการประสานงานจากคณะ 
กรรมการจากวัดกำแพงบางขุนเทียน ซึ่งเป็นองค์กรพุทธศาสนา ในการเชิญให้เป็นผู้ดำเนินงานสร้างสรรค์โดยตรง
เช่นเดียวกัน  ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาคือการนำงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์หรือนำผลงานไปเผยแพร่ผ่านการ
ตีพิมพ์เป็นบทความในวารสารทางวิชาการสร้างสรรค์ศิลปกรรมรับใช้พุทธศาสนา สำหรับทางวัดก็จะเกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์และเผยแพร่สู่สาธารณชน อย่างไรก็ตามการทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนล้วน
แต่ได้ผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน     แต่ปัญหาที่พบสำหรับนักวิจัยหรือนัก
สร้างสรรค์ส่วนใหญ่คือการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ดังนั้น หากมีช่องทางนำเสนอแหล่งทุนที่หลากหลายอาจจะเป็น
อีกหนึ่งกลไกในการช่วยนักวิจัยและนักสร้างสรรค์ผลิตผลงานคุณภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น  

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวรดา  จันทนะสุต เสนอว่าสำหรับตัวเองแล้วมีแรงจูงใจในการทำงานวิจัย 
คือ  ต้องการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยที่
ผ่านมามีขั ้นตอนในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยโดยหาแหล่งทุนวิจัย ศึกษากรอบงานวิจัย เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนผ่านระบบ NRIIS ซึ่งมีเทคนิคใน
การเขียนของบประมาณ คือ กำหนดงบประมาณ แยกหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่า
วัสดุ ให้ชัดเจน ดำเนินจัดทำแผนงบประมาณแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ วช.ตรวจสอบ ปรับแก้ตามคำแนะนำ และรอ
อนุมัติจากผู้ตรวจ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์  จันทรรังสี เสนอเทคนิคเกี่ยวกับการจัดลำความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา 
ซ่ึงอาจหมายรวมถึงประสบการณ์ของผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำวิจัย รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานศิลปกรรมที่
เกี ่ยวข้อง นำมาเขียนเรียบเรียงให้มีความเชื่อมโยง และสรุปประเด็นที่ได้จากการศึกษาเพื่อนำไปกำหนดวิธี
ดำเนินงานวิจัย สำหรับการเขียนสถานที่ทำวิจัยส่วนใหญ่จะระบุหน่วยงานที่สังกัดเป็นหลัก ยกเว้นโครงการวิจัย
แบบบูรณาการจะระบุสถานที่ของผู้ร่วมวิจัยด้วย 

 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ ่งนภา  สุวรรณศรี   เสนอช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย
ภายนอกว่าส่วนใหญ่ทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานวิจัยของคณะ และมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของ วช. แต่ที่
เคยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไปขอรับทุนและได้รับการอนุมัติทุน คือ ทุนจาก วช. 
 7.  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์  เสนอเทคนิคการตั ้งชื ่อโครงการควรต้องกำหนดหัวข้อ
งานวิจัย/สร้างสรรค์ให้เห็นที่ถึงที่มา มีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม กระบวนการ และผล สั้นกระชับ เข้าใจง่าย การ
เขียนหลักการและเหตุผล ต้องให้สอดคล้องกับแนวโน้มและกระแสของงานวิจัย/สร้างสรรค์ ให้มีข้อมูลที่แสดงถึง
ความสำคัญของปัญหา สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่มีกระบวนการ และผลที่ได้จากการวิจัยเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของแหล่งทุนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง   มีแหล่งอ้างอิงที่สามารถสืบค้นและเชื่อถือได้ สำหรับการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรเขียนให้สอดคล้องกับชื่อหัวข้องานวิจัย/สร้างสรรค์ เขียนให้สอดคล้องกับประเด็นที่กล่าวไว้
ในความสำคัญของปัญหา และเขียนให้เห็นถึงการนำไปใช้ประโยชน์ที่จะได้รับ 
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 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  ประเสริฐ เสนอว่าที่ผ่านมาได้มีการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และนำไป
เผยแพร่โดยจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่สร้างสุนทรียะต่อสาธารณชน ซึ่งข้อดี คือ ได้องค์ความรู้ใหม่ที่นำไป
ถ่ายทอดให้นักศึกษาและผู้สนใจในงานศิลปะ แต่ในขณะเดียวกันก็พบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาในการ
ดำเนินการไม่เพียงพอเนื่องด้วยภาระหน้าที่งานประจำที่มีจำนวนมาก  แตกต่างกับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมจันทร์ ดาวเดือน เสนอในประเด็นเดียวกันว่าประโยชน์ที่เกิดการนำไปวิจัย
ไปใช้ คือ การเขียนบทความงานวิจัย การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการขอทุนวิจัย คือ 
สามารถนำไปใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  และทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่นำไปถ่ายทอดให้นักศึกษา
และผู้สนใจ แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนขอทุนอย่างไรให้ได้งบประมาณ 

 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 4 

 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานำเสนอประเด็นความรู้ด้านการวิจัย : เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และขอให้คณะกรรมการแต่ละท่านนำเสนอ
ตามลำดับและใช้เวลาไม่เกินคนละ 3 นาที เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ธุรี   เสนอเทคนิคของตั้งชื่อโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ว่าควร
จะต้องตั้งชื่อ/หัวข้อให้เห็นที่ถึงที่มา กระบวนการ และผล สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และเขียนหลักการและเหตุผล
ต้องให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของแหล่งทุน มีข้อมูลที่แสดงถึงความสำคัญ  ปัญหา กระบวนการ และผลที่ได้จาก
การวิจัย สำหรับการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยควรเขียนให้ครอบคลุมการศึกษาวิเคราะห์ การตีความ ประเด็น
เนื้อหาของเรื่อง เขียนให้เห็นกระบวนการวิจัย เขียนให้เห็นถึงผลการวิจัยและการนำไปใช้ และให้สอดคล้องกับชื่อ
หัวข้อและหลักการและเหตุผล  
 2.   ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์  อินทร์คง  เสนอว่าที่ผ่านมาสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยให้กับตัวเอง
โดยใช้หลักเกณฑ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร/คณะ ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรจะต้องมีผลงานวิจัย/มีการตีพิมพ์
ผลงานเป็นตัวขับเคลื่อนให้สร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยเทคนิคในการเขียนขั้นตอนในการส่งข้อเสนอ
แล้วได้รับการสนับสนุนทุนมาตลอด คือ ศึกษาแหล่งทุน ดูกรอบงานวิจัย ศึกษาดูแบบฟอร์มและนำเนื้อหาวิจัยเข้า
แบบฟอร์ม ส่งผ่านระบบ NRIIS  ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบ และเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จตามขั้นตอน ให้ส่ง
ข้อเสนอตามระบบ สำหรับอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การกำหนดงบประมาณตามต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริงจากการผลิตชิ้นงาน และจัดระบบงบประมาณให้เข้าแต่ละหมวด ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 

3.   รองศาสตราจารย์บัณฑิต  อินทร์คง เสนอว่าการเขียนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องควรต้องมีการ
ทบทวนจากงานสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งเชิงเอกสารและผลงานสร้างสรรค์จากสถานที่จริง และการกำหนดสถานที่
ต้องมคีวามสอดคล้องกับเนื้อหาที่ทำการสร้างสรรค์ 
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 4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวรดา จันทนะสุต เสนอเทคนิคการเขียนกรอบการวิจัยว่าควรเขียน
แผนภาพ แสดงตัวแปรต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการแสดงวิธีการดำเนินงานวิจัยควรมีการระบุ
ลำดับขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล ระบุประชากร กลุ่มเป้าหมาย ของงานวิจัยให้ชัดเจน ระบุวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล บอกเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยและระบุวิธีการนำเสนอ สำหรับการเขียนแผนการดำเนินงานวิจัย ควร 
เขียนกระบวนการปฏิบัติงาน อธิบายถึงแผนและวิธีการ กำหนดเรื่องราวที่ปฏิบัติตามลำดับก่อนหลังเป็นขั้นๆ บอก
ลักษณะของประชากร กลุ่มเป้าหมายเครื่องมือ ตัวแปรของข้อมูล เขียนวิธีวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล และเขียน
สรุปวิธีการดำเนินการวิจัยทั้งหมด 

5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์  จันทรังสี  เสนอเทคนิคการตั้งชื่อโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ว่า
ควรตั้งชื่อตามเป้าหมายของเรื่องที่ต้องการวิจัยและคำนึงถึงความสอดคล้องของแหล่งทุน บอกที่มา กระบวนการ
และผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยต้องมีการบอกความเป็นมาและปัญหาที่นำมาสู่ความบันดาลใจและความคิดในการวิจัย
เขียนเป็นข้อให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องและความสำคัญของเรื่อง นอกเหนือจากนั้นหากสามารถทำงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ได้ก็จะทำให้สามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดง
นิทรรศการเผยแพร่สุนทรียะต่อสาธารณชน และการเขียนบทความบริการวิชาการเผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา สุวรรณศรี  เสนอเทคนิคการเขียนกรอบการวิจัยว่าต้องเขียนกรอบ
ทฤษฎีด้านข้อมูล เขียนให้เห็นถึงทฤษฎีที่นำมาศึกษา กรอบแนวคิดด้านการออกแบบ เขียนให้เห็นถึงแนวคิดในแต่
ละด้านของการออกแบบที่จะนำมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยต้องมีการเขียนวิธีการดำเนินงานวิจัยให้ครบถ้วน เช่น  
กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ออกแบบและสร้างเครื่องมือการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย และต้องมีการแผนการดำเนินงานวิจัยให้ชัดเจน โดยระบุการดำเนินงานวิจัยที่
สำคัญโดยสรุป และแสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรม และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละปีงบประมาณ 
 7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์  เสนอเทคนิคการวัตถุประสงค์งานวิจัยว่าควรเขียนให้
สอดคล้องกับชื่อหัวข้องานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เขียนให้สอดคล้องกับประเด็นที่กล่าวไว้ในความสำคัญของ
ปัญหา และเขียนให้เห็นถึงการนำไปใช้ประโยชน์ที่จะได้รับ สำหรับการทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จะต้องมีการ
สร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลให้กับตัวเองอยู่เสมอ โดยแรงจูงใจที่มีมาโดยตลอดคือเพื่อพัฒนาตนเอง และค้นหา
คำตอบและวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยใน
ระดับต่อไป เพื่อใช้ตอบ OKR KPI และภาระงานในการทำงานที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร/
คณะ ตลอดจนเพื่อแสวงหาเครือข่ายในการทำงานที่เกี่ยวข้อง  
 8.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  ประเสริฐ  เสนอแนวทางการเขียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการวิจัยว่าควรกำหนดแผนให้สอดคล้องกับงาน 

9.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมจันทร์ ดาวเดือน เสนอแนวทางการเขียนกรอบการวิจัยว่าควรแสดงเป็น
แผนผังภาพ แสดงเป้าหมายการวิจัย และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายโดยรวม สำหรับการเขียนวิธีการดำเนินงาน
วิจัยควรเขียนอธิบายการใช้กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ระบุการดำเนินงานวิจัยที่สำคัญโดยสรุป และแสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรม และระยะเวลาที่ใช้
ในแต่ละปีงบประมาณ   
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การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 5 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานำเสนอประเด็นความรู้ด้านการวิจัย : เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และขอให้คณะกรรมการแต่ละท่านนำเสนอ
ตามลำดับและใช้เวลาไม่เกินคนละ 3 นาที เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ธุรี เสนอเทคนิคข้ันตอนการส่งข้อเสนอเพ่ือให้ได้รับทุนสนับสนุนว่าควร    
ส่งผ่านระบบ NRIIS  ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบ เลือกแหล่งทุนวิจัยที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้วิจัย ดู
กรอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราสนใจ ปรับชื่อวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแหล่งทุนนำ
เนื้อหางานวิจัยเข้าแบบฟอร์มของแต่ละแหล่งทุนเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จตามขั้นตอนให้ส่งข้อเสนอตามระบบ  
นอกเหนือจากนั ้นได้เสนอเทคนิคการเขียนงบประมาณว่าควรต้องศึกษางบประมาณตามแหล่งทุน เขียน
งบประมาณให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแหล่งทุน และเป็นไปตามเป้าหมายกรอบงานวิจัย/วัตถุประสงค์/
ผลลัพธ์การวิจัย 
 2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์  อินทร์คง  เสนอการเขียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย
ว ่าควรกำหนดงบประมาณค่าใช ้จ ่ายต่างๆตามหมวดหมู ่และประเภทการเบิกจ่ายเง ินตามระเบียบของ
กรมบัญชีกลางโดยแยก รายละเอียดย่อยในแต่ละหมวดให้ชัดเจน 
 3.    รองศาสตราจารย์บัณฑิต  อินทร์คง  เสนอแนวทางการนำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
เช่น ตีพิมพ์เป็นบทความในวารสารทางวิชาการ สร้างสรรค์ศิลปกรรมรับใช้พุทธศาสนา:วัด เกิดประโยชน์เชิพาณิชย์
และเผยแพร่สู่สาธารณชน และข้อดีของการขอทุนสนุน คือ ได้ผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ   
 4.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวรดา จันทนะสุต เสนอเทคนิคการตั้งชื่อโครงการวิจัยว่าการเขียนชื่อเรื่อง
วิจัยต้องกระชับและสื่อความหมายชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ระบุปัญหา ระบุแนวทางที่
เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา และบอกประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งที่จะทำวิจัย  สำหรับการเขียนหลักการและเหตุผล
ต้องเขียนให้สอดคล้องกับชื่อโครงการวิจัย มีความชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร ข้อความกะทัดรัด ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
 5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์  จันทรังสี  เสนอให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการขอทุนการวิจัยว่าได้
งบประมาณในการดำเนินการในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และพัฒนาเทคนิคกรรมวิธีทางศิลปะ นำไปใช้ในการ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และได้องค์ความรู้ใหม่ที่นำไปถ่ายทอดให้นักศึกษาและผู้สนใจในงานศิลปะแต่ก็จะพบ
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการขอทุน คือ เวลาในการดำเนินการไม่เพียงพอเนื่ องด้วยภาระหน้าที่งานประจำที่มี
จำนวนมาก ได้รับงบประมาณงวดแรกช้ากว่ากำหนดประมาณ 3 เดือน ลักษณะงานวิจัยทางศิลปะจะมีความเฉพาะ
บุคคลและต้องดำเนินการด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นถึงปิดโครงการ การเผยแพร่ผลงานวิชาการไม่สามารถใส่ชื่อที่
ปรึกษาศิลปนิพนธ์เป็นผู้ร่วมวิจัยได้แตกต่างกับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

6.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา สุวรรณศรี  เสนอว่าเทคนิคขั้นตอนในการส่งข้อเสนอให้ได้รับการ
พิจารณา คือ  เตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยและส่งผ่านระบบ NRIIS  ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบ  เลือกแหล่ง
ทุนวิจัยที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้วิจัย  ดูกรอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราสนใจ ปรับชื่อวิจัยให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแหล่งทุน นำเนื้อหางานวิจัยเข้าแบบฟอร์มของแต่ละแหล่งทุน และเมื่อกรอก
ข้อมูลเสร็จตามขั้นตอน ให้ส่งข้อเสนอตามระบบ และเสนอเทคนิคการเขียนงบประมาณว่าควรประเมินงบประมาณ
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ในแต่ละหมวดหมู่ ประเมินสิ่งที่จะศึกษา เช่น การเดินทาง ที่พัก และประเมินผลงานที่ออกแบบ โดยการแจกแจง
เป็น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ เสนอว่าการตั้งชื่อหัวข้องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ควรเขยีน
ให้เห็นที่ถึงที่มา มีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม กระบวนการ และผล สั้นกระชับ เข้าใจง่าย และการเขียนหลักการและ
เหตุผลควรต้องเขียนสอดคล้องกับแนวโน้มและกระแสของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้มีข้อมูลที่แสดงถึง
ความสำคัญของปัญหา และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ที่มีกระบวนการ และผลที่ได้จากการวิจัยเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ของแหล่งทุนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง นอกเหนือจากนั้นจะต้องมีแหล่งอ้างอิงที่สามารถสืบค้น
และเชื่อถือได ้
 8.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  ประเสริฐ เสนอเทคนิคการตั้งชื่อโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ว่าควร
ตั้งชื่อตามกรอบของแหล่งทุน การเขียนหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ก็ต้องให้สอดคล้องกับกรอบงานวิจัยของ
แหล่งทุนและสอดคล้องกับกรอบงานวิจัยของแหล่งทุนด้วย 
 9.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมจันทร์ ดาวเดือน เสนอเทคนิคการเขียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการวิจัยว่าควรศึกษาขอกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) การสนับสนุนงบประมาณ ศึกษาแนวคิดการ
เขียนขอเสนอโครงการ และศึกษาคูมือการใชงานระบบบริหารโครงการ ขอกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) 
การสนับสนุนงบประมาณ 
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 6 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานำเสนอประเด็นความรู้ด้านการวิจัย : เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และขอให้คณะกรรมการแต่ละท่านนำเสนอ
ตามลำดับและใช้เวลาไม่เกินคนละ 3 นาที เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ธุรี   เสนอว่าการทำงานวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย อาทิ การส่ง 
ประกวดในงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ของ มทร.ธัญบุรี  การตีพิมพ์บทความวิชาการเผยแพร่ การร่วมแสดง
นิทรรศการวิชาการสร้างสรรค์ในระดับชาติ การเผยแพร่กับชุมชน สังคม เกิดแหล่งการเรียนรู้ สำหรับข้อดีของการ
ขอทุนสนับสนการวิจัย คือ ได้งบประมาณในการพัฒนาตนเองด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ นำไปใช้ในการกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการสอนและการพัฒนาต่อยอดเชิงวิชาการต่อไป  แต่ก็พบ
อุปสรรคปัญหาบ้าง เช่น การขอทุนวิจัย/สร้างสรรค์ด้านศิลปะมีน้อยทำให้ยากกับการได้งบประมาณ กรอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละหน่วยงานทุนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีทำให้ได้รับการจัดสรรน้อย  เวลาในการทำวิจัย/
สร้างสรรค์มีน้อยทำให้ผลงานเกิดคุณภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากภาระงานสอนและภาระงานทางการ
บริหารของคณะและมหาวิทยาลัย  
 2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์  อินทร์คง  เสนอแนวทางการเขียนแนวคิดและทฤษฎีว่าจะต้องมี
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเรื่องที่ทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
เพ่ือเป็นการทบทวนผลของงานวิจัยที่ผ่านมาและนำมาเป็นแนวทางในการวิจัย/สร้างสรรค์ต่อไป ส่วนอีกประเด็นที่
สำคัญ คือ การเลือกสถานที่ทำการวิจัย/งานสร้างสรรค์ควรเลือกจากสถานที่ที่มีกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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จริงและมีประเด็นของปัญหาที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการวิจัย โดยควรต้องเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ตามรูปแบบของหน่วยงานที่ให้ทุนให้ครบถ้วน  
 3.    รองศาสตราจารย์บัณฑิต  อินทร์คง  เสนอเทคนิคการตั้งชื่อโครงการว่าควรตั้งตามความสอดคล้อง
ของเรื่องราว ตามหลักคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ในการสร้างสรรค์ เพื่องานทางพระพุทธศาสนา สำหรับการ
เขียนหลักการและเหตุผลควรแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ตามหลักการสร้างสรรค์งานศิลปะ ประเภทจิตรกรรม 
ฝาผนัง แสดงเรื่องราว แสดงคุณค่าของงานศิลปะไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และการเขียนวัตถุประสงค์ควรระบุ
ให้ชัดเจน เช่น เพ่ือตกแต่งอาคารทางศาสนาให้งดงาม เพ่ือถ่ายทอดคำสอนในพุทธศาสนาเป็นงานจิตรกรรมฝาผนัง 
เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา และเพ่ือใช้เป็นคนสอนให้พุทธศาสนิกชน 
 4.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวรดา จันทนะสุต เสนอเทคนิคการเขียนแนวคิดและทฤษฎีว่าควรเขียน
แนวคิดและทฤษฎีแยกตามตัวแปร  เขียนทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที ่เราจะทำวิจัย โดยต้องระบุสถานที่ทำการวิจัย
หน่วยงานที่ดำเนินการวิจัย โครงการวิจัยที่ทำร่วมกันหลายสถาบัน  ให้ระบุสถานที่ดำเนินการให้ครบ  และเขียน
ตามรูปแบบของหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย 
 5.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์  จันทรังสี  เสนอว่าที่ผ่านมาจะสามารถหาแหล่งทุนวิจัยได้จากการเปิด
ตรวจเช็คข้อมูลผ่านระบบ  NRIIS ที่เป็นฐานข้อมูลส่วนตัว ซึ่งในระบบนี้จะมีการประกาศทุนต่างๆ ของแหล่งทุนที่
กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการ เช่น  บพท.  อพสท. สกสว. และ ทุนศิลป์พีระศรี โดยได้มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่
แต่ละหน่วยงานได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไว้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 

6.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา สุวรรณศรี เสนอเทคนิคการเขียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณขอ
โครงการวิจัยว่าควรกรอกแผนค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของ สวพ. คือ หมวดค่าตอบแทนและหมวดคา่ใช้
สอย และกำหนดการใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ให้ตรงตามแผนการทำวิจัยที่ได้กำหนด วัน เดือน ปีไว้อย่างชัดเจน และ
เสนอว่าการสร้างแรงจูงใจในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยก็เป็นสิ่งสำคัญที่คณะควรต้องให้ความสำคัญ  

 7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ เสนอว่าการทำงานวิจัยจะก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้หลายประการ อาทิ การเขียนบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสาร และการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการแสดงบนเวทีการแสดงระดับชาติและ
นานาชาติ การถ่ายทอดและบูรณาการกับชุมชนและสังคม และการบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อต่อยอด
งานวิจัย ซึ่งล้วนแต่เป็นผลลัพธ์ในทางที่ดีที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าจะเป็นการได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนในการ
ดำเนินการในการพัฒนาผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ การนำไปใช้ในการตอบ OKR ของคณะ การได้ค้นพบวิธีการ และ
องค์ความรู้ใหม่ในการทำงานในกระบวนการที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้นักศึกษาและผู้สนใจ 
 8.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  ประเสริฐ  เสนอเทคนิคการเขียนแนวคิดและทฤษฎีว่าควรจัดลำดับ
ความสำคัญของเรื่องที่จะศึกษา และการระบุสถานที่ทำวิจัยควรระบุหน่วยงานที่สังกัดเป็นหลัก 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมจันทร์ ดาวเดือน เสนอว่าเทคนิคการตั้งชื่อโครงการวิจัย/สร้างสรรค์ต้อง
เป็นประโยชน์บอกเล่า มีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และมีผลลัพธ์ของโครงการ โดยการเขียนหลักการและเหตุผล  ให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของแหล่งทุนมีข้อมูลที่แสดงถึงความสำคัญ  ปัญหา กระบวนการ และผลที่ได้จากการวิจัย
สรุปตอนสุดท้ายว่า ทำให้ใคร เพ่ืออะไร และได้อะไร ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่ต้องเขียน
ให้เห็นถึงข้อมูลที่จะศึกษา นำเสนอกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ และผลที่จะได้รับจากโครงการที่ทำ    
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การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานำเสนอประเด็นความรู้ด้านการวิจัย : เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และขอให้คณะกรรมการแต่ละท่านนำเสนอ
ตามลำดับและใช้เวลาไม่เกินคนละ 3 นาที เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ธุรี  เสนอว่าการเขียนกรอบการวิจัยควรเขียนให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแหล่งทุน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแสดงประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย เช่น สังคม ชุมชน การ
บริการวิชาการ สำหรับวิธีการดำเนินการวิจัยควรเขียนให้แสดงกระบวนการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แสดง
เครื่องมอืให้สอดคล้องในแต่ละขั้นตอนการวิจัยให้ชัดเจน ที่แสดงถึงการศึกษา แนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห์ ผลการ
วิเคราะห์ การสรุปผลการวิจัย โดยแผนการดำเนินงานวิจัยควรมีการระบุกิจกรรมการดำเนินการวิจัยให้สอดคล้อง
กับช่วงเวลาของเดือนให้ชัดเจน และเป็นไปตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน   
 2.    ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์  อินทร์คง เสนอให้เห็นถึงประโยชน์ในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดย
สามารถนำผลงานวิจัยไปเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิจัยของหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร และถ่ายทอด
ให้กับชุมชนที่ระบุในงานวิจัย ซ่ึงก่อให้เกิดการมีต้นทุนในการสร้างผลงานสำหรับเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดสู่
สังคม แต่ก็จะมีปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากความต่อเนื่องในการผลิตผลงานซึ่งข้ึนอยู่กับทุนที่ได้รับ 
 3.  รองศาสตราจารย์บัณฑิต  อินทร์คง เสนอเทคนิคการเขียนกรอบวิจัยว่าควรเขียนให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ เขียนให้เห็นถึงวิธีการสร้างสรรค์ และเขียนให้เห็นถึงผลของการสร้างสรรค์ สำหรับ
การเขียนวิธีการดำเนินงานวิจัยควรเขียนให้เห็นถึงกระบวนการสร้างสรรค์ให้สมบูรณ์ชัดเจน และการเขียนแผนการ
ดำเนินงานวิจัยควรมีการระบุการดำเนินงานสร้างสรรค์ที่สำคัญโดยสรุป แผนการดำเนินงานสร้างสรรค์ ระยะเวลา
และงบประมาณอย่างครบถ้วน  
 4.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวรดา จันทนะสุต  เสนอเทคนิคการตั้งชื่อเรื่องวิจัยว่าชื่อเรื่องวิจัยต้อง
กระชับและสื่อความหมายชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยต้องระบุหลักการและเหตุผลด้วยว่า 
พบปัญหาและมีแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาอย่างไร และบอกประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งที่จะทำวิจัย 
สำหรับการเขียนหลักการและเหตุผลควรเขียนให้สอดคล้องกับชื่อโครงการวิจัย มีความชัดเจนว่าต้องการศึกษา
อะไร ข้อความกะทัดรัด ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
 5.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์  จันทรังสี  เสนอเทคนิคการเขียนกรอบการวิจัยว่าควรแสดงเป็นแผนผัง
ให้เห็นความเชื ่อมโยงของความบันดาลใจ จากประสบการณ์ ทฤษฎี นำไปสู ่กระบวนการวิจัย ที ่ส่งผลตาม
วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของแหล่งทุน โดยต้องมีการระบุวิธีการดำเนินงานวิจัยให้ชัดเจนโดยกำหนด
แหล่งข้อมูลที่ต้องการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ประชากร และกำหนดเครื่องมือการวิจัย ที่ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา
งานวิจัยให้ชัดเจนก่อนทำวิจัย และมีการระบุแผนการดำเนินงานวิจัยให้ครบถ้วน โดยระบุระยะการดำเนินงานวิจัย
ตามความยากง่าย ความละเอียดของลักษณะงาน ของแต่ละขั้นตอนการทำวิจัยให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
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 6.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา สุวรรณศรี เสนอแนวทางในการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน์ ได้แก่  การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร การจัดแสดงผลงานวิจัยต่อสาธารณชน การนำเสนอ
งานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  โดยการขอทุนสนับสนุนจะทำให้ได้งบประมาณในกาดำเนิน
งานวิจัยทั้งรูปเล่มเอกสารและออกแบบชิ้นงาน สามารถนำขอตำแหน่งทางวิชาการได้ สามารถนำไปตอบเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพของคณะในแต่ละปีได้ สร้างรายได้ให้กับคณะ ชุมชน และผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
แต่บางครั้งก็จะเกิดอุปสรรคปัญหา  คือ เขียนโครงการไม่รับการอนุมัติ และโครงการที่ได้รับอนุมัติถูกปรับลด
งบประมาณตามแผนงานที่กำหนดไว้ในโครงการที่เสนอขอ  
 7.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์  เสนอว่าอุปสรรคปัญหาที่นักวิจัยและนักสร้างสรรค์พบจะมี
ความใกล้เคียงกัน คือ  ภาระหน้าที่งานประจำที่มีจำนวนมาก ลักษณะงานวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์จะเป็นงานที่มี
ความเฉพาะอาจจะทำให้ตอบโจทย์กระแสสังคมได้ยาก การบูรณาการข้ามศาสตร์อาจมีข้อจำกัดที่ทำให้ความเป็น
ศิลปกรรมศาสตร์ต้องลดทอนลง หรือตัวงานหลักอาจจะไม่โดดเด่นเท่าท่ีควร หรืออาจจะโดนมองว่าไม่ตอบโจทย์ใน
สายวิชาชีพในการดำเนินงาน จึงส่งผลให้นักวิจัยและนักสร้างสรรค์ขาดแรงกระตุ้นในการทำงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคอ์ย่างต่อเนื่อง และเทคนิคการเขียนขั้นตอนในการส่งข้อเสนอต้องศึกษาแนวโน้มและกระแสของงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเลือกแหล่งทุนที่เหมาะสมกับความต้องการที่มี  
 8.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  ประเสริฐ เสนอเทคนิคการเขียนกรอบการวิจัยว่าควร แสดงให้เห็นที่มา 
และภูมิหลังของการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ และผลงาน การเขียนวิธีการดำเนินงานวิจัยควรกำหนด
แหล่งข้อมูลที่ต้องการศึกษา โดยต้องมีการระบุระยะการดำเนินงานวิจัยตามความยากง่าย    
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมจันทร์ ดาวเดือน เสนอว่าการทำงานวิจัยที่ผ่านมีแรงจูงใจที่จะเป็นงานต่อ
ยอดจากงานวิจัยที่ผ่านมา หน่วยงานที่เคยให้ทุนได้ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการต่อยอดงานวิจัยต่อ  โดยมี
ขั้นตอนในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย คือ ศึกษาแหล่งทุน ศึกษาแบบฟอร์ม นำข้อมูลที่เขียนส่งเข้าระบบบสำหรับ
เทคนิคในการเขียนงบประมาณ ได้แก่ ศึกษาแหล่งทุนที่จะส่งเพื่อของบทุนวิจัยให้ตรงกับงานวิจัยเรา ศึกษาจาก
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา ศึกษาดูกรอบยุทธศาสตร์แหล่งทุนที่จะของบประมาณ ดูแบบฟอร์มที่
จะเขียนเพื่อของบประมาณ และเขียนวิจัยเพื่อให้ได้งบประมาณ 
 หลังจากคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการจัด
ประชุมตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ได้มีการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการวิจัย  ประเด็น “เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ในแต่ละประเด็น โดยมีสาระสำคัญ 
ดังนี้  
 แหล่งข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการเคยได้รับข้อมูลข่าวสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการ   

1. เว็ปไซต์ของหน่วยงาน วช./กระทรวงวัฒนธรรม/สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี  
2. หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 
3. หนังสือแจ้งข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก  
4. ระบบ  NRIIS ในฐานข้อมูลนักวิจัย 
5. เว็ปไซต์อ่ืนๆ หน่วยงานที่ให้ทุนเพ่ือทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ 



 

22 :  

6. หน่วยงานเอกชน/องค์กรพุทธศาสนา 
7. เพ่ือนนักวิจัย  

แหล่งทุนวิจัยท่ีคณะกรรมการเคยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย  
1.  ทุนวิจัยพื้นที่ (สกอ.) 
2.  ทุนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านศิลปกรรม (สกว.) 
3.  ทุนส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม (ววน.) (วช.) 
4.  ทุนวิจัยทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  
5.  ทุนวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่ (บพท.) 
6.  ทุนสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ (สกสว.) 
7.  ทุนศิลป์พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
8.  ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม  (วช.) 
9.  โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม 

ราชกุมารีฯ  (อพ.สธ.) 
10. ทุนหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย โครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย์เพ่ือโอทอป โดยรับงบประมาณจาก (สป.อว.) 
11. แหล่งทุนจากรัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 

ธนาคารกรุงไทย ฯลฯ 
12. ทุนวิจัยจากองค์กร/หน่วยงาน/เอกชน 
13. องค์กรทางพระพุทธศาสนา 

 
 แรงจูงใจในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 1.  ตอบประกัน/ยุทธศาสตร์ ของคณะและเพ่ือใช้ตอบ OKR KPI และภาระงานในการทำงานที่ใช้เป็น 
หลักเกณฑ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร/คณะ 

2.  พัฒนาตนเอง 
3.  เพ่ือสืบทอดงานศิลปะ ประเภทงานพุทธศิลป์ 
4.  เพ่ือสร้างสรรค์ต่อยอด งานจิตรกรรมฝาผนัง เป็นพุทธบูชา 
5.  เพ่ือเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาในการสร้างสรรค์ศิลปะ ประเภทจิตรกรรมฝาผนัง 
6.  เพ่ือใช้เป็นผลงานทางวิชาการ 

  7.  ต้องการสร้างสื่อการเรียนรู้    ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
  8.  เพ่ือต่อยอดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ผ่านมา 

9.  หน่วยงานที่เคยให้ทุนได้ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการต่อยอดงานวิจัยต่อ 
10.  แสวงหาเครือข่ายในการทำงานงานวิจัยที่จะดำเนินการจะต้องนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน/

บูรณาการกับรายวิชาที่จะต้องสอนนักศึกษา 
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ขั้นตอนในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
1.  เตรียมข้อเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์เบื้องต้น โครงการวิจัยและส่งผ่านระบบ NRIIS  
2.  ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบ  
3.  เลือกแหล่งทุนวิจัยที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้วิจัย 
4.  ดูกรอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราสนใจ 
5.  ปรับชื่อวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแหล่งทุน 
6.  นำเนื้อหางานวิจัยเข้าแบบฟอร์มของแต่ละแหล่งทุน 
7.  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จตามขั้นตอนให้ส่งข้อเสนอตามระบบ 

 
 การเขียนของบประมาณ 
 1.  กำหนดงบประมาณตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการผลิตชิ้นงาน 

2.  จัดระบบงบประมาณให้เข้าแต่ละหมวด ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
  
แนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 
1.   ส่งประกวดในงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ของ มทร.ธัญบุรี 
2.   ตีพิมพ์บทความวิชาการเผยแพร่ 
3.   ร่วมแสดงนิทรรศการวิชาการสร้างสรรค์ในระดับชาติ 
4.   เผยแพร่กับชุมชน สังคม เกิดแหล่งการเรียนรู้ 
5.   ส่งผลงานเข้าประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติ 
6.   จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่สร้างสุนทรียะต่อสาธารณชน 
7.   เขียนบทความบริการวิชการเผยแพร่ (การเขียนบทความบริการวิชาการ/การเขียนบทความวิจัย/งาน

สร้างสรรค์) 
     -บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิจัยของหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร 
     -สร้างสรรค์ศิลปกรรมรับใช้พุทธศาสนา:วัด เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
8.   ผู้ที่ต้องการศึกษาได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการการเรียนการสอนได้ 
9.   เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายและเชื่อมโยงไปสู่โฮมเพจและเว็บไซต์ต่าง ๆ  
10. งานวิจัยสามารถอ้างอิงในเชิงวิชาการได้ 
11. นำเสนองานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
12. จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  
13. นำไปใช้ขอผลงานทางวิชาการ 
     - เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสาร และการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 

และนานาชาติ 
     - ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการแสดงบนเวทีการแสดงระดับชาติและนานาชาติ 
     - ถ่ายทอดและบูรณาการกับชุมชนและสังคม 
     - บูรณาการกับการเรียนการสอนเพ่ือต่อยอดงานวิจัย 
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ข้อดีของการขอรับทนุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
1.   ได้งบประมาณในการพัฒนาตนเองด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.   นำไปใช้ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
3.   เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการสอนและการพัฒนาต่อยอดเชิงวิชาการต่อไป 
4.   ได้องค์ความรู้ใหม่ที่นำไปถ่ายทอดให้นักศึกษาและผู้สนใจในงานศิลปะ 
      - มีต้นทุนในการสร้างผลงานสำหรับเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดสู่สังคม 
      - ได้ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ 
5.   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการวิจัย/วิชาการ เฉพาะด้าน 
6.  พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย 
7.  สามารถนำไปตอบเกณฑ์การประกันคุณภาพของคณะในแต่ละปีได้ 
8.  สร้างรายได้ให้กับคณะ ชุมชน และผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
9.  ได้ค้นพบวิธีการ และองค์ความรู้ใหม่ในการทำงานในกระบวนการที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้นักศึกษา

และผู้สนใจ 
 
เทคนิคการตั้งชื่อโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
1.  การตั้งชื่อ/หัวข้อให้เห็นที่ถึงท่ีมา กระบวนการ และผล สั้น กระชับ เข้าใจง่าย 
2.  ตั้งชื่อตามเป้าหมายของเรื่องที่ต้องการวิจัยและคำนึงถึงความสอดคล้องของแหล่งทุน 
3.  ดูกรอบงานวิจัย 
4.  ดูยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ชื่อสอดคล้องกับทั้งสองประเด็นและแต่งคำให้กระชับเข้าใจง่าย 
5.  ตั้งตามความสอดคล้องของเรื่องราว ตามหลักคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ในการสร้างสรรค์ เพื่องาน

ทางพระพุทธศาสนา 
    - ตั้งชื่องงานวิจัยให้เห็นว่าเราต้องการอะไร นำไปใช้ยังไง  กระชับ สั้น 
    - ต้องเป็นประโยชน์บอกเล่า 
    - การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัย/สร้างสรรค์ให้เห็นที่ถึงที่มา มีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม กระบวนการ และผล 

สั้นกระชับ เข้าใจง่าย 
 
เทคนิคการเขียนหลักการและเหตุผล 
1.  ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของแหล่งทุน 
2.  มีข้อมูลที่แสดงถึงความสำคัญ  ปัญหา กระบวนการ และผลที่ได้จากการวิจัย 
3.  แสดงกระบวนการของเรื่องที่จะทำให้ชัดเจน 
4.  เขียนให้เห็นถึงผลงานที่จะทำและนำไปใช้ประโยชน์ ได้ 
5.  สรุปตอนสุดท้ายว่า ทำให้ใคร เพ่ืออะไร และได้อะไร 
6.  ให้สอดคล้องกับแนวโน้มและกระแสของงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
7.   มีแหล่งอ้างอิงที่สามารถสืบค้นและเชื่อถือได้ 
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เทคนิคการเขียนวัตถุประสงค์ 
1.  เขียนให้ครอบคลุมการศึกษาวิเคราะห์ การตีความ ประเด็นเนื้อหาของเรื่อง 
2.  เขียนให้เห็นกระบวนการวิจัย 
3.  เขียนให้เห็นถึงผลการวิจัยและการนำไปใช้ 
4.  เขียนเป็นข้อให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องและความสำคัญของเรื่อง และไม่ควรเกิน 3 ข้อ 
  
เทคนิคการเขียนกรอบการวิจัย  
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแหล่งทุน 
2.  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
3.  แสดงประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย เช่น สังคม ชุมชน การบริการวิชาการ 
4.  แสดงเป็นแผนผังให้เห็นความเชื่อมโยงของความบันดาลใจ จากประสบการณ์ ทฤษฎี นำไปสู่

กระบวนการวิจัย ที่ส่งผลตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของแหล่งทุน 
5.  เขียนให้เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและทฤษฎีที่นำมาใช้ 
6.  เขียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
7.  เขียนให้เห็นถึงวิธีการสร้างสรรค์ 
8.  เขียนให้เห็นถึงผลของการสร้างสรรค์ 
     - สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย  โดยเขียนแผนภาพ แสดงตัวแปรต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่าง 

ตัวแปร 
9.  กรอบแนวคิดด้านการออกแบบ เขียนให้เห็นถึงแนวคิดในแต่ละด้านของการออกแบบที่จะนำมา

สร้างสรรค์ผลงาน 
    - แสดงเป็นแผนผังให้เห็นความเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งที่มา ทฤษฎี นำไปสู่กระบวนการวิจัย/สร้างสรรค์ 

ที่ส่งผลลัพธ์ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
 
เทคนิคการเขียนวิธีการดำนนิงานวิจัย 
1.  แสดงกระบวนการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
2.  แสดงเครื่องมือให้สอดคล้องในแต่ละขั้นตอนการวิจัยให้ชัดเจน ที่แสดงถึงการศึกษา แนวคิดทฤษฎี 

การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ การสรุปผลการวิจัย 
    - กำหนดแหล่งข้อมูลที่ต้องการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ประชากร และกำหนดเครื่องมือการวิจัย ที่ใช้ใน

การวิเคราะห์และพัฒนางานวิจัยให้ชัดเจนก่อนทำวิจัย 
3.  ระบุประชากร กลุ่มเป้าหมาย ของงานวิจัยให้ชัดเจน  
4.  ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และบอกเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยและสถิติที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย 
5.  กำหนดขอบเขตแหล่งข้อมูลที่ต้องการศึกษา กลุ่มประชาการ/ตัวอย่าง สถานที่ ระยะเวลา บุคคล  
6.  สร้างเครื่องมือการวิจัย/สร้างสรรค์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม และนำวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติท่ี

สอดคล้องและชัดเจน 
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เทคนิคการเขียนแผนการดำเนินงานวิจัย 
1.  ระบุกิจกรรมการดำเนินการวิจัยให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของเดือนให้ชัดเจน และเป็นไปตาม

แบบฟอร์มของแหล่งทุน 
2.  ระบุระยะการดำเนินงานวิจัยตามความยากง่าย ความละเอียดของลักษณะงาน ของแต่ละข้ันตอนการ

ทำวิจัยให้ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
3.  กำหนดตารางเวลาให้ชัดเจน 
4.  ระบุข้ันตอนการวิจัยแต่ละกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 
5.  ระบุระยะเวลาดำเนินการวิจัยแต่ละกิจกรรม 
6.  กำหนดผลลัพธ์ 
    - ระบุการดำเนินงานสร้างสรรค์ที่สำคัญโดยสรุป แผนการดำเนินงานสร้างสรรค์ ระยะเวลาและ

งบประมาณ 
6. เขียนสรุปวิธีการดำเนินการวิจัยทั้งหมด 
   - ระบุการดำเนินงานวิจัยที่สำคัญโดยสรุป และแสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรม และระยะเวลาที่

ใช้ในแต่ละปีงบประมาณ 
  
เทคนิคการเขียนแนวคิดและทฤษฎี 
1.  แนวคิดและทฤษฎีต้องครอบคลุม วิธีการดำเนินการวิจัย เริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูล/การวิเคราะห์

ข้อมูลและการออกแบบหรือการสร้างสรรค์และกรอบแนวคิด กระบวนการจะต้องมีแนวคิด ทฤษฎีประกอบในแต่
ละกระบวนการ 

2.  จัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา อาจหมายรวมถึงประสบการณ์ของผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ทำวิจัย รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานศิลปกรรมที่เก่ียวข้อง นำมาเขียนเรียบเรียงให้มีความเชื่อมโยง และสรุป
ประเด็นที่ได้จากการศึกษาเพ่ือนำไปกำหนดวิธีดำเนินงานวิจัย 

3.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับเรื่องที่ทำวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการทบทวนผลของงานวิจัยที่ผ่านมาและนำมาเป็นแนวทางในการวิจัย/สร้างสรรค์ต่อไป 

4.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเว็ปไซต์ ที่มีข้อมูลที่ทันสมัย และมาแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ 
5.  ศึกษาแนวคิดจากผู้ทรงวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้านที่ต้องการศึกษาจากหัวข้อของ

งานวิจัย 
6.  ศึกษาทฤษฎีจากบทความวิชาการด้านแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
7.  ศึกษาและนำแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์ นำไปสู่กระบวนการวิจัย/

สร้างสรรค์ท่ีส่งผลลัพธ์ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
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เทคนิคการเขียนสถานที่ทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
1.  ระบุสถานที่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการดำเนินการวิจัยในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยในการนำไปใช้ในประโยชน์ในหน่วยงานที่นำการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
2.  ส่วนใหญ่จะระบุหน่วยงานที่สังกัดเป็นหลัก ยกเว้นโครงการวิจัยแบบบูรณาการจะระบุสถานที่ของผู้

ร่วมวิจัยด้วย 
3.  เลือกจากสถานที่ที่มีกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างจริงจัดเก็บข้อมูลการวิจัย/งานสร้างสรรค์จากพ้ืนที่

ทีเ่กี่ยวข้องจริง ที่มีประเด็นปัญหาที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
4.  สถานที่ในการทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในกรณีท่ีต้องใช้เครื่องมือและห้องทดลองวิจัย 
5.  ระบุหน่วยงานที่สังกัดเป็นหลัก ยกเว้นขึ้นอยู่กับโจทย์หัวข้องานวิจัย/สร้างสรรค์ว่าจะใช้กลุ่มตัวอย่าง

และสถานที่ใดในการดำเนินงานวิจัยร่วมด้วย 
 
เทคนิคการเขียนเอกสารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
1.  เป็นการเขียนตามรูปแบบของหน่วยงานทุนวิจัยให้มีความเป็นสากล เอกสารที่เกี่ยวข้องต้องครอบคลุม

ไปถึงหนังสือ งานวิจัย งานสร้างสรรค์  ที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้ประโยชน์ในงานวิจัย และจะต้องอ้างอิงข้อมูลใน
เอกสารทุกครั้ง 

2.  เขียนตามรูปแบบของหน่วยงานที่ให้ทุน 
3.  เอกสารงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามรูปแบบของงานวิจัย 
4.  นำเนื้อหางานวิจัย/สร้างสรรค์เขียนตามแบบฟอร์มของแต่ละแหล่งทุน แล้วกรอกข้อมูลตามขั้นตอน 

ให้ส่งข้อเสนอตามระบบ 
 
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 ได้องค์ความรู้ตามที่

ต้องการแล้วได้ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ทุกกระบวนการ โดยมีผลการดำเนินงาน
จัดการความรู้ ตามแบบ RMUTT-KM3   
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คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการจัดการ
ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และมีผลการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ตามแบบ RMUTT-
KM 3 ผลการดำเนินงานจัดการความรู้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยผลผลิตที่เกิดจากการ
ดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คือ คู่มือหรือเอกสารเผยแพร่แนวทางการจัดการความรู้ด้านการวิจัย : 
เทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   

สำหรับผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คือ บุคลากรสายวิชาการที่เป็นกลุ่ม 
ป้อนความรู้ (push) และ กลุ่มเลือกใช้ความรู้ (pull) จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุน
การวิจัย ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 ของหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรร มเพ่ือ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่” แผนงานย่อย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” 
ได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินการวิจัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 550,000 บาท โดยให้ดำเนินการวิจัยนับตั้งแต่วันที่ 15 
พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565  ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมจันทร์  ดาวเดือน 
2. อาจารย์ดิษฐวัฒน์  อินนุพัฒน์ 
3. อาจารย์ชิสา  สุวรรณนาวิน 
4. อาจารย์สุระจิตร  แก่นพิมพ์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ธุรี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์  จันทรรังสี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์  จันทนะสุต 
8. อาจารย์พัฒนา  ฉินนะโสต 
9. อาจารย์ธรรมรัตน์  บุญสุข 
10. อาจารย์ฐาณิญา  รวิชวภรณ์  
อนึ่ง ถึงแม้ผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  ประจำปีการศึกษา 2563 ยังไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการได้เห็นถึงแนวปฏิบัติ
ที่ดีและมีแนวทางในการดำเนินการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปีการศึกษา 2564 มีบุคลากรสายวิชาการ
ได้ยื่นข้อเสนอโครงการและอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยไม่น้อยกว่า 10 คน  
 

 

ส่วนที่ 3 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
                                         



















































 

53 :  

 

 

 

1.  คำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 5/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 
พ.ศ.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 
 2.  แบบ RMUTT-KM1  การกำหนดองค์ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
 3.  แบบ RMUTT-KM2  แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
 4.  แบบ RMUTT-KM3  ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  

5.  ภาพกิจกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
6.  ภาพการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์  
7.  การแจ้งผลการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

                                                









ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 



ภาพกิจกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัยร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 



ภาพการเผยแพร่การจัดองค์ความรู้ด้านการวิจัย ผ่านช่องทางเว็บไซด์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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สวนราชการ ฝายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๔๖๔๑ โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๕๐๓๘

วันท่ี   29 มิถุนายน 2564

คณะศลิปกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ

เลขที�รบั 1324/2564
วนัที� 30 ม.ิย. 64
เวลา 10:01 น.

 

บันทึกขอความ
 

ที่   อว 0649.13/ 1263  

เรื่อง ขอแจงผลการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย และเบิกเงินงวดที่ 1 ชุดโครงการวิจัย ภายใตแผนงานริเริ่ม

สําคัญ (Flagship) ประจําป 2564 "มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนที่" แผนงานยอย การจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสํานึกทองถิ่นกรอบการวิจัย "มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อน

ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่" ประจําปงบประมาณ 2564

เรียน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

ดวยหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) สํานักงานสภานโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) ไดประกาศรับขอเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต

แผนงานริเริ่มสําคัญ (Flagship)ประจําป ๒๕๖๔ "มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ี" แผนงานยอย การจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสํานึกทองถิ่นกรอบการวิจัย "มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุน

ทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นท่ี" ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ โปรแกรมที่ ๑๓ นวัตกรรมสําหรับ

เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ประจําป ๒๔๖๔ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดรับ

การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ชุดโครงการวิจัยเรื่อง "ทุงหลวงรังสิต: พลวัตทางวัฒนธธรม จังหวัดปทุมธานี"

ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ ๑ ป ๓ เดือน นับตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๔

สิงหาคม ๒๕๖๕ น้ัน

ท้ังนี้ นักวิจัยในหนวยของทาน ไดรับการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยดัง
กลาว ดังรายชื่อโครงการและรายละเอียดดังแนบ  ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จึงขอใหหนวยงาน
แจงนักวิจัยดําเนินการเบิกเงินงวดที่ ๑ ผานหัวหนาหนวยงานตนสังกัด พรอมแนบหนาสมุดธนาคาร มายัง
สวพ. ภายในวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพ่ือดําเนินการโอนเงินงวดที่ ๑ ใหนักวิจัยดําเนินโครงการวิจัยตอไป

จงึเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และแจงผูทีเ่กีย่วของดําเนนิการดวย จะขอบคณุยิง่

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท)

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
29  มิ.ย.  64 เวลา 21:24:13  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MwA4A-DcANw-BDADc-ANQA2
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1 เรียน  คณบดี

เพ่ือโปรดทราบ และเห็นควรมอบหัวหนาฝาย
วิชาการและวิจัยแจงผูไดรับทุนพิจารณาดําเนิน
การในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

   

(ดร.ปยวรรณ สนธิโสมพันธุ)

หัวหนาสํานักงานคณบดี
30  มิ.ย.  64  เวลา 16:40:30 ,  Non-PKI Server Sign , Signature

Code : NQAwA-EEANg-AxADQ-AMwA4

2 ทราบและมอบดังเสนอ

   

(รองศาสตราจารย ดร.สมพร ธุรี)

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
30  มิ.ย.  64  เวลา  17:47:42 ,  Non-PKI Server Sign , Signature

Code : OABGA-DMANA-A1ADc-AQQBD








