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การท างานวจิยัในมหาวทิยาลยั

Barrier

Constraint

ความไมพ่รอ้มของเครือ่งมอื นักศกึษา และทนุวจิัย

Load สอน / งานเอกสาร / งานธรุการ / งานบรหิาร
งานประชมุ / งานประกนัคณุภาพ (ภายใน + สกอ. + 
สมศ.) / มคอ. / EdPEX ฯลฯ

อยา่งไรก็ด.ี.. 
งานวจัิยเป็นสิง่จ าเป็นทีอ่าจารยแ์ละนักวจัิยจ าเป็น้อ้งท า

- เป็นหนึง่ในหนา้ทีห่ลกัของอาจารยแ์ละนักวจิัย
- เป็นหนึง่ใน้วับง่ชีค้ณุภาพอาจารยท์ีส่ าคญั

เ้็มไปดว้ยปัญหาและอปุสรรค....



ปจัจยัส าคญัในการด าเนนิการวจิยัไดอ้ยา่งราบรืน่

Money

Man

Machine

Management

ทนุวจิัยจากแหลง่ทนุทัง้ภายในและภายนอก 

นักศกึษา นักวจัิย ผูช้ว่ยนักวจัิย เพือ่นรว่มวจิัย

ปัจจัย 4 (4 M)

อปุกรณ์และเครือ่งมอืท าวจิัย

การบรหิารจัดการ 3 M ทีไ่ดก้ลา่วมา

“การเขยีนขอ้เสนอโครงการ”



ปจัจยัส าคญัในการตดัสนิวา่จะไดห้รอืถกูปฏเิสธทนุ

แหลง่ทนุ / กรรมการประเมนิ / กระบวนการประเมนิ

ความน่าสนใจของโจทยว์จิัย

ปัจจัยภายนอก

คณุภาพของขอ้เสนอโครงการ

CV ของผูส้มคัร

ปัจจัยภายใน



ขอ้เสนอแนะในการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั

1. เขยีนโครงรา่งของขอ้เสนอโครงการ (Outline) แบบครา่วๆ
2. สบืคน้งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารพมิพใ์นชว่งทีผ่า่นมา
3. จัดสรรเวลาใหเ้พยีงพอ้อ่การเขยีนขอ้เสนอโครงการ
4. เริม่เขยีนขอ้เสนอโครงการ้ามแผนการทีว่างไว ้
5. อา่น้รวจทานอยา่งละเอยีดอยา่งนอ้ย 1-2 ครัง้
6. การเลอืกแหลง่ทนุทีจ่ะสง่ขอ้เสนอโครงการ และการแกไ้ข

ขอ้เสนอโครงการ้ามขอ้เสนอแนะของ Reviewers
7. วางแผนการท าวจิัยเพือ่เขยีนขอ้เสนอโครงการวจิัยครัง้้อ่ไป



การเขยีนโครงรา่งของขอ้เสนอโครงการ (Outline)

เขยีนโครงรา่งของขอ้เสนอโครงการในแ้ล่ะสว่น โดยอาจเริม่้น้
จากการเขยีนโครงรา่งของขอ้เสนอโครงการในสว่น Introduction
ใหเ้ป็นไป้ามกรอบของงานวจิัยทีจ่ะเสนอ โดยอาจมลี าดบัการ
เขยีนดงันี้

- ปัญหาและความส าคญัทีน่ ามาสูง่านวจัิย
- งานวจิัยทีม่กีารด าเนนิการในอดี้
- สิง่ทีจ่ะน าเสนอในขอ้เสนอโครงการนี้

เขยีนโครงรา่งสว่น Objective ใหช้ดัเจนและสอดคลอ้ง
กบัโจทยว์จิัย

เขยีนโครงรา่งสว่น Methodology แบบครา่วๆ

ทบทวนเพือ่หาจดุออ่นและหาทางแกไ้ข



การสบืคน้งานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

สบืคน้งานวจัิยในอดี้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจัิยทีจ่ะน าเสนอ โดยควร
มุง่เนน้การสบืคน้งานวจัิย (ถา้เป็นไปได)้ ดงั้อ่ไปนี้

- งานวจิัยทีไ่มเ่กา่จนเกนิไป (ควรเป็นงานที่้ พีมิพช์ว่ง 5 ปีที่
ผา่นมา)

- งานวจัิยที่้ พีมิพโ์ดยส านักพมิพห์รอืวารสารทีม่คีณุภาพ
- ในกรณีทีเ่ป็นงานวจิัยของกลุม่วจิัยทีม่กีาร้พีมิพอ์ยา่ง้อ่เนือ่ง
ควร้ดิ้ามแนวโนม้การท างานวจิัยของกลุม่วจิัยดงักลา่วดว้ย

เรยีบเรยีงงานวจัิยในอดี้ ทีส่บืคน้ไดด้งักลา่วในโครงรา่งทีท่ าขึน้ 
รวมถงึพจิารณาวา่งานวจัิยเหลา่นีส้ามารถใชป้ระกอบการอธบิาย 
(Discuss) งานวจิัยทีเ่ราจะเสนอไดห้รอืไม่ (ถา้ไดใ้หร้ะบใุหช้ดัเจน)

***สืบค้นทรัพย์สินทางปัญญาทัง้ในและตา่งประเทศจากฐานข้อมลู



การจดัสรรเวลาใหเ้พยีงพอตอ่การเขยีนขอ้เสนอโครงการ

ควรจัดสรรเวลาในการเขยีนขอ้เสนอโครงการใหเ้พยีงพอ โดยระบุ
ไปใน้ารางการท างานวา่วนันี-้เวลานีจ้ะท าการเขยีน และมกีาร้ัง้
เป้าหมายวา่จะด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จเมือ่ไหรแ่ละพยายามท า้ามนัน้

โดยทัว่ไปการเขยีนขอ้เสนอโครงการสามารถท าได ้ 2 รปูแบบ
1. เขยีนรวดเดยีวใหเ้สร็จไปเลย
2. คอ่ยๆ เขยีนทลีะสว่น

(ขึน้กบัความถนัดและ้ารางการท างานของแ้ล่ะบคุคล)



สิง่ทีค่วรทราบ... กอ่นเขยีนขอ้เสนอโครงการ

• อา่น Instruction ของแหลง่ทนุ – ท า้ามค าแนะน าและขอ้
ชีแ้จงอยา่งเครง่ครัด

• กรรมการประเมนิจะพจิารณาขอ้เสนอโครงการจากความใหมแ่ละ
ความน่าสนใจของโจทยว์จิัย ความเหมาะสมในทกุๆ ดา้น และ
ความใสใ่จในการเขยีน

• In a paper (and proposal)… you must provide the 
details, but FIRST convey the idea!

• Ethics



การเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั (1)

เริม่้น้เขยีนจากสว่น Introduction โดยล าดบัการเขยีน้ามโครง
รา่งทีท่ าไว ้ (เป้าหมายของสว่น Introduction คอืท าใหท้ราบความ
ส าคญัของงานวจัิยนี้ มใีครท าอะไรมาแลว้บา้งในอดี้ และสิง่ทีเ่รา
ท าคอือะไร แ้ก้า่งจากงานวจิัยอืน่ๆในอดี้ อยา่งไร)

สว่น Scope of work พยายามอธบิายใหง้านดนู่าสนใจและหา
หลกัฐานหรอืเห้ผุลอา้งองิทีน่่าเชือ่ถอื

สว่น Abstract เป็นสว่นทีส่ าคญัมาก ควรใหเ้วลากบัมากเป็นพเิศษ
ขอ้มลูหลกัทีบ่อก

1) state the problem
2) say why it is an interesting problem
3) say what your solution achieve
4) say what follows from your solution



การเขยีนขอ้เสนอโครงการ (2)

ชือ่เรือ่ง และบทคดัยอ่เป็นสว่นทีส่ าคญัมากของขอ้เสนอ
โครงการเนือ่งจากเป็นสว่นที่ Reviewer จะอา่นเป็นสว่นแรก
และจะเริม่พจิารณาวา่จะอา่นขอ้เสนอโครงการนี้้ อ่หรอืไม่

- ชือ่เรือ่ง: ้อ้งชดัเจน ดงึดดู น่าสนใจ อา่นแลว้เขา้ใจทนัที
“ไมย่าว ไมเ่วอร์ ไมเ่บลอ”

- บทคดัยอ่: กระชบั เขา้ใจงา่ย และอธบิายเรือ่งราวของขอ้เสนอ
โครงการทัง้หมด เลอืกใจความทีส่ าคญัทีส่ดุหรอื
“เลอืกจดุขาย” ทีส่ะทอ้นเนือ้เรือ่งทัง้หมดของขอ้
เสนอโครงการ

การเขยีนขอ้เสนอโครงการควรใชภ้าษาและรปูประโยคงา่ยๆ เพือ่ให ้
ผูอ้า่นสามารถอา่นเขา้ใจได ้้ ัง้แ้ค่รัง้แรกทีอ่า่น



การเขยีนขอ้เสนอโครงการ (3)

การเขยีนบทน าและ Literature review

บอกภมูหิลงัเกีย่วกบังานวจิัย ประเด็นปัญหาทีน่ ามาสูก่ารวจัิย เห้ผุล
ที่้ อ้งท าวจิัย (What is the problem and why is it interesting?)

สรปุงานวจัิยทีผู่อ้ ืน่ไดศ้กึษามา (Who are the main contributors
and what novel thing did they do?)

ยอ่หนา้สดุทา้ยบอกแนวทางทีจ่ะศกึษา ขอบเข้วั้ ถปุระสงค์ และ
ความส าคญั/ประโยชนท์ีไ่ด ้ (What novel thing will you reveal?
– state your contribution)

เนือ้หากระชบั ถา้เป็น idea ของคนอืน่ให ้ credit เจา้ของ idea ดว้ย



ขอ้ควรระวงัในการเขยีนขอ้เสนอโครงการ

ระวงัเรือ่งการโจรกรรมทางวชิาการ (Plagiarism) ทัง้ที่้ ัง้ใจและไม่
้ัง้ใจ

- อยา่ Copy and Paste การเขยีนของผูอ้ืน่ หรอืของ้วัเองใน
อดี้ มาทัง้ประโยคหรอืทัง้ Paragraph แมว้า่จะท าการอา้งองิ
แลว้ก็้าม

- อยา่น า Figure ของผูอ้ืน่มาใชโ้ดยไมม่กีารอา้งองิ



การอา่นตรวจทาน

เมือ่เขยีนขอ้เสนอโครงการเสร็จสมบรูณ์ ้อ้งอา่น้รวจทานขอ้เสนอ
โครงการทัง้หมดอกีอยา่งนอ้ย 1-2 ครัง้ เพือ่แกไ้ขขอ้ผดิพลาดจาก
การเขยีน

- ้รวจทานเรือ่งความเขา้ใจ (ในมมุของผูอ้า่น)
- ้รวจทานเรือ่ง Grammar
- ้รวจทานเรือ่ง Consistency ของหน่วยทีใ่ช ้ สญัลกัษณ์้า่งๆ
รวมถงึรปูแบบของเอกสารอา้งองิ

งานสว่นนีเ้ป็นงานทีส่ าคญัมาก ครัง้ใชเ้วลาอยา่งพอเพยีงในการอา่น
้รวจทาน และหากใหเ้พือ่นรว่มงานหรอื Mentor
ชว่ยอา่นและแสดงความคดิเห็นดว้ยจะดมีาก
เพราะอาจไดม้มุมองอืน่ๆ ทีน่่าสนใจในการ
ปรับปรงุการเขยีน หรอืการท าวจิัยในอนาค้



ปัญหาท่ีสกว.พบ

- คณุภาพของ Proposal ท่ีเสนอขอ
ทุน PostDoc อยู่ในระดบัท่ีไม่น่า
พอใจ

- ผูร้บัทุนของสกว.ไม่ประสบ
ความส าเรจ็ในการท าวิจยั



สรปุผลการประเมินข้อคิดเหน็จาก Reviewers ท่ี
ประเมิน Proposal ปี 2551-2553

ปัญหาของ Proposal 
จ านวน

ความเหน็ สดัส่วน (%)
1. ปัญหาเกีย่วกบัโจทยว์จิยั 244 29.6
2. ปัญหาเกีย่วกบัระเบยีบวธิกีารวจิยั 176 21.4
3. ปัญหาเกีย่วกบัการสบืคน้ผลงานวจิยั 160 19.4
4. ปัญหาเกีย่วกบัวตัถุประสงค์ 76 9.2
5. ปัญหาเกีย่วกบัการ commitment เรือ่งการตพีมิพพ์ 72 8.7
6. ปัญหาเกีย่วกบัความพเหมพาะสมพของปรมิพาณงาน 52 6.3
7. ปัญหาอื่นๆ 44 5.3

รวม 824 100



1. ปัญหาเกีย่วกบัโจทย์วจิัย จ านวนความเห็น สัดส่วน (%)
1. โจทย์วจิัยไม่มอีะไรใหม่ ขาดความคดิริเร่ิม และงานวจิัยซ ้าซนอนกบั

งานทีไ่ดนมกีารศึกษาแลนว 88 36.1
2. โจทย์วจิัยยงัไม่ชัดเจน และไม่น่าเช่ือถือ 76 31.1
3. โจทย์วจิัยมคุีณค่าทางวชิาการต ่า ไม่ก่อใหนเกดิองค์ความรูน ใหม่ 36 14.8
4. โจทยว์จิยักวา้งเกินไป 12 4.9
5. โจทยว์จิยัมีความเป็นไปไดน้อ้ย 12 4.9
6. โจทยว์จิยัคลา้ยกบัวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกของผูเ้สนอโครงการ 8 3.3
7. โจทยว์จิยัไม่น่าสนใจ 7 2.9
8. โจทยว์จิยัตรงต่อความตอ้งการของประเทศนอ้ย 5 2.0

รวม 244 100.0



2. ปัญหาเกีย่วกบัระเบียบวธีิวจิัย จ านวนความเห็น สัดส่วน (%)
1. ระเบยีบวธีิวจิัยไม่ละเอยีด และไม่ครอบคลุม 140 79.5
2. ระเบียบวธีิวจิยัไม่เช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว้ 12 6.8
3. ระเบียบวธีิวจิยัด าเนินการไดย้าก และไม่ตอบโจทยว์จิยั 12 6.8
4. ระเบียบวธีิวจิยัลอกเลียนแบบ (เช่น จากงานวจิยัระดบั
ปริญญาเอก) 5 2.8

5. ระเบียบวธีิวจิยัไม่เป็นวชิาการ 4 2.3
6. ระเบียบวธีิวจิยัไม่เป็นระบบ 3 1.7

รวม 176 100.0

3. ปัญหาเกีย่วกบัการสืบคนนผลงานวจิัย จ านวนความเห็น สัดส่วน (%)
1. การสืบคนนผลงานวจิัยทีเ่กีย่วขนองไม่สมบูรณ์ 148 92.5
2. การสืบคน้ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไม่สมัพนัธ์
และน าไปสู่งานวจิยัท่ีเสนอ 12 7.5

รวม 160 100



4. ปัญหาเกีย่วกบัวตัถุประสงค์ จ านวนความเห็น สัดส่วน (%)
1. วตัถุประสงค์ไม่ชัดเจน กวนางเกนิไป 43 56.6
2. วตัถุประสงคไ์ม่ตอบโจทยว์จิยั 21 27.6
3. วตัถุประสงคไ์ม่เหมาะสม 7 9.2
4. วตัถุประสงคไ์ม่สามารถด าเนินการได้ 5 6.6

รวม 76 100.0

5. ปัญหาเร่ืองโอกาสในการประสบความส าเร็จของโครงการ จ านวนความเห็น สัดส่วน (%)
1. โอกาสในการตีพมิพ์ผลงานในวารสารวชิาการนานาชาติต ่า 52 72.2
2. หวัหนา้โครงการมีประสบการณ์ในโครงการดงักล่าวนอ้ย 17 23.6
3. หวัหนา้โครงการวจิยั ตั้งเป้าท่ีจะตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบัประเทศเท่านั้น 3 4.2

รวม 72 100.0



6. ปัญหาดนานความเหมาะสมของปริมาณงาน จ านวนความเห็น สัดส่วน (%)
1. ปริมาณงานนนอยเกนิไป และงบประมาณสามารถปรับลดไดน 36 69.2
2. ปริมาณงานค่อนขา้งมาก อาจไม่สามารถด าเนินการเสร็จส้ินในเวลาท่ี
ก าหนดได้ 9 17.3

3. ระยะเวลาท่ีผูว้จิยัระบุวา่จะท างานวจิยันอ้ยเกินไป 7 13.5
รวม 52 100.0

7. ปัญหาอ่ืนๆ จ านวนความเห็น สัดส่วน (%)
1. ควรตรวจสอบการสะกดค า และการอนางองิเอกสารใหนถูกตนอง 12 27.3
2. ใหนเวลาในการเขยีนและตรวจทาน proposal นนอยจนเกนิไป 8 18.2
3. เอกสารอา้งอิงไม่สมบูรณ์ 6 13.6
4. Mentorไม่มีความช านาญในงานวจิยันั้นๆ 5 11.4
5. ควรเขียนขอ้เสนอโครงการตาม format ท่ีเหมาะสม 4 9.1
6. หวัหนา้โครงการยงัไม่ปิดโครงการท่ีเสนอขอก่อนหนา้น้ี 4 9.1
7. ช่ือโครงการไม่เหมาะสม 3 6.8
8. ขอ้เสนอโครงการขาดความชดัเจน 2 4.5

รวม 44 100.0



แนวทางการประเมินข้อเสนอโครงการ
หวัข้อ รายการข้อคิดเหน็

1 โจทยว์จิยัมพคีวามพชดัเจนและสามพารถท าได้

2 ความพชดัเจนของวตัถุประสงค์

3 ความพคดิรเิริม่พของโครงการ

4 ความพส าคญัของโจทยต์่อความพตอ้งการและทศิทางของประเทศ

5 คุณคา่ดา้นการพฒันาวชิาการและ/หรอืการน าไปใชป้ระโยชน์

6 ความพครอบคลุมพ ครบถว้นของการสบืคน้ผลงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง (Literature review)

7 ความพเหมพาะสมพของระเบยีบวธิวีจิยั

8 ความพเหมพาะสมพของเน้ืองานวจิยักบัระยะเวลาทีเ่สนอ



หวัข้อ รายการข้อคิดเหน็

9 ความพเหมพาะสมพของงบประมพาณกบัปรมิพาณงาน

10 ความพเป็นไปไดใ้นการตพีมิพพใ์นวารสารวชิาการนานาชาติ
(กรณีเป็นวจิยัพืน้ฐาน)

และ/หรอื ความพเป็นไปไดใ้นการจดสทิธบิตัร
(กรณีเป็นวจิยัประยกุตห์รอืพฒันา)

11 ขดีความพสามพารถของหวัหน้าโครงการ

12 ขดีความพสามพารถของนกัวจิยัทีป่รกึษา

13 ความพถนดัของนกัวจิยัทีป่รกึษาตรงกบัโครงการทีเ่สนอ

14 การเชื่อมพโยงกบันกัวจิยัทีป่รกึษาและ/หรอืนกัวจิยัอื่น

15 ความพเป็นไปไดแ้ละโอกาสความพส าเรจ็ของโครงการ
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