
 

 

 

ที่ หัวหน้า
โครงการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

5 อ.จารุต ฐิติวร  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร
และอาหารของเกษตรกร
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการค้า
และความมั่นคงทางอาหาร
อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

6 อ.ดร.สินีนาถ 
เร่ิมลาวรรณ 

การพัฒนาช่องทางการตลาด
ไปสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตและแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนส าหรับมะมว่ง
และผลิตภัณฑ์มะม่วงเพื่อการ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากมะมว่งใน
จังหวัดฉะเชิงเทราอยา่งยั่งยืน 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

7 อ.จัดการ        
หาญบาง 

การจัดท าระบบฐานข้อมูล
เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงที่
บูรณาการกับฐานข้อมูลระดับ
พื้นที่และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

 

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้3 ครั้ง   

มีผู้เข้าร่วม 32 คน 

 

 

 

รายชื่อ  Facilitator   
ได้แก่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต  มาระโภชน์ 

2. อาจารย์ดาเรศ  วีระพันธ์ 

3. อาจารย์รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล 

4. อาจารย์สุรพงษ์  แก่นมณี 

5. อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล  นิมโรธรรม 

7. อาจารย์พจนีย์  เชื้อบัณฑิต 

8. อาจารย์สุธิดา เจริญผล 

9. อาจารย์วิยารัตน์  กุมุทนาถ 

10. อาจารย์ ดร.คทาวุธ  กุลศิริรัตน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการความรู้   

เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยให้ได้ทุนภายนอก” 

ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนภายนอก 

1. การตั้งช่ือข้อเสนอโครงการวิจัย ควรพิจารณาความเหมาะสม

ของช่ือท่ีสะท้อนผลลัพธ์ของงานวิจัย และหลีกเลี่ยงการตั้งช่ือ

คล้ายกับหัวข้อวิทยานิพนธ์  

2. ข้อเสนอโครงการวิจัย ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนีเ้ป็น

อย่างน้อย 

2.1  ท่ีมาความส าคัญ (ระบุยุทธศาสตร์ มาตรการ นโยบาย)   

2.2  วัตถุประสงค์ (กระชับและสอดคล้องกับข้อเสนอ

โครงการวิจัย) 

2.3  ระเบียบวิธีวิจัย และเลือกสถติิที่ใช้ในการวิจัยให้

เหมาะสม  

2.4  งบประมาณ (มีรายละเอียดชัดเจนและเป็นไปตาม

เงื่อนไข) 

2.5  ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธ์ิ ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการวิจัย  

สามารถแสดงจ านวนตัวเลขหน่วยนับได้อย่างชัดเจน  ก าหนด

ระยะเวลาในการเกิดผลผลติ  ผลผลิตของงานวิจัยควรเกิด

ก่อนงานวิจัยเสร็จสิ้น 

2.6 การอ้างอิง (ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงควรเป็นปัจจุบัน  ไม่ควร

เกิน 5 ปี) 

3. ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ควรมีจ านวนหน้ามากเกินไป        

ต้องครอบคลุม  กระชับ  ชัดเจนและเข้าใจง่าย  

4. การตั้งงบประมาณขึ้นอยู่กับแหล่งทุน เช่น ของบประมาณ

จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส าหรับ

นักวิจัยเดี่ยวงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท  ส าหรับ     

ชุดโครงการงบประมาณไม่เกิน 5,000,000 บาท 

5. นักวิจัยจะต้องเขียนรายละเอียดของงบประมาณ อย่างชัดเจน

และเป็นไปตามเง่ือนไขของแหล่งทุน  เช่น  การเสนอขอ

งบประมาณวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) การจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ให้จ้างตามวุฒิการศึกษา และจ้าง

ได้ไม่เกิน 9 เดือน ส าหรับโครงการวิจัยที่มีระยะเวลา 1 ปี   

และไม่ควรของบประมาณในรายการครภุัณฑ์  เนื่องจากไมไ่ด้

รับการสนับสนุน  

6. การออกแบบวิจัย ควรน าเสนอโครงการวิจัยเป็นงานวิจยั       

เชิงปริมาณและมีการรวบรวมข้อมลูเชิงคุณภาพ โดย

กลุ่มเป้าหมายเข้ามามสี่วนร่วมในการให้ข้อมูล 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ช่ือผู้ท าวิจัยควรมีนักวิจัยท่ีมีประสบการณ์ในศาสตร์ต่างๆ  

เพื่อร่วมท าวิจัยในลักษณะวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร ์

2. นักวิจัยที่มีรายชื่ออยู่ในโครงการวจิัยต้องมีข้อมูลในระบบ

ฐานข้อมูลนักวิจัย (NRMS) และเขา้ไปปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว

นักวิจัยให้เป็นปัจจุบันก่อนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

3. นักวิจัยต้องกรอกข้อมูลตามแบบทีก่ าหนดของแต่ละแหล่งทุน

ก าหนด เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)       

จะมีแบบฟอร์มเฉพาะเพื่อกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจยั 

4. นักวิจัยควรตดิตามข้อมลูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัย

ภายนอก เช่น การติดตามเพจของหน่วยงานแหล่งทุนวิจัย  

เพจของนักวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอก ได้แก่ เพจ : เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน 

 

สรุป 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้
ทุนภายนอกดังกล่าว เป็นประสบการณ์จากอาจารย์ที่ได้รับสนับสนุน
งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ดังนี้ 

 

ที่ หัวหน้า
โครงการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

1 ผศ.ครรชิต 
มาระโภชน ์

การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
จังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิง
เกษตร เชิงสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยวชุมชนรองรับการ
เติบโตของพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

2 ผศ.ดร.ปรีดาพร 
อารักษ์สมบูรณ์ 

การบริหารและจัดการฟาร์ม
เพื่อบริหารความเส่ียงในการ
ผลิตมะม่วงของเกษตรกรใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

3 ผศ.ดร.พิพรรธน์   
พิเชฐศิรประภา 

การเพิ่มขีดความสามารถ ใน
การจัดการช่องทางการตลาด
ของมะม่วงและผลิตภัณฑ์
มะม่วงแปรรูปที่ส่งผลต่อ
ความหลากหลายตามกลุ่ม
ผู้บริโภคให้เกิดการรับรู้และ
ยั่งยืนผ่านระบบสือ่ออนไลน ์

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

4 ผศ.ดร.ประสาน 
นันทะเสน 

กลยุทธก์ารตลาดเพื่อเพิ่มชอ่ง
ทางการจ าหน่ายมะม่วงใน
ตลาดต่างประเทศ กรณีศึกษา
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะมว่งใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

 


