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ค าน า 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มีนโยบายในการด าเนินการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติท่ีดี ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร โดยในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการจัดการความรู้   
ประเด็นด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ  มีการจัดการความรู้ ได้แก่ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” 
ผลการด าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ เนื่องจากบุคลากรให้ความสนใจและร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทุกประเด็น 
ท าให้เกิดองค์ความรู้ ท่ีน าไปสู่แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้รวบรวมเป็นคู่มือฉบับนี้ 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา พิษณุโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวปฏิบัติท่ีดี ซึ่งเกิดจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรทุกส่วนงานฉบับนี้ จักเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ท่ีส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร  

 

คณะกรรมการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ   
มิถุนายน  2563 
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บทน า 

 
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 เป็น

กรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ ท่ีสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล  การจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นกระทรวงใหม่ และบริบทโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมี
ส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์
ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) การ
วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและลดความเหล่ือมล้ า โดยด าเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูป
ระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม 
ได้ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้ 
แพลตฟอร์ม เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรมของประเทศต่อไป (นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 : 2562) 

นโยบายการวิจัยท่ีเปล่ียนไปส่งผลให้การท างานวิจัยเปล่ียนไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมไปถึง
หน่วยงานรับผิดชอบงานวิจัยระดับประเทศท่ีมีการปรับเปล่ียนไปด้วย  นักวิจัยต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับ
นโยบาย  ยุคสมัย  การรับรู้นโยบายด้านงานวิจัยต้องรวดเร็วและทันต่อเหตการณ์  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อด าเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” ของคณาจารย์ 
และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

2. ได้องค์ความรู้ท่ีน ามาพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการผลิต
ผลงานวิจัย 
 
เป้าหมาย 

1.  องค์ความรู้ท่ีน ามาพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการผลิต
ผลงานวิจัย  1 ประเด็น 

2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีระบบการด าเนินการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัย และใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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เทคนิค “การเขยีนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน” 
 

1.  รู้จักแหล่งทุน  และความต้องการของแหล่งทุน 
1.1 การศึกษาแหล่งทุน  

 หน่วยงานก าหนดทิศทาง  และจัดสรรทุนวิจัย  คือ  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.)  สังกัด : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 หน่วย PMU (Program Management Unit)  เป็นหน่วยให้ทุนท่ีต้ังขั้นมารองรับการให้ทุนการวิจัย  
จ านวน  7  แหล่งให้ทุน  ได้แก่ 

1. วช. (ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ)  
2. NIA (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)  
3. สวก. (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน)  
4. สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) 
5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ

วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  
6. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  
7. หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพืน้ท่ี (บพท.) 

 
แหล่งให้ทุนภายใน  (งบประมาณปกติ)  จ านวน  3  แหล่งทุน  
มหาวิทยาลัยต้องจัดท าแผน  ววน. รองรับโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัยท่ีเสนอขอ รวมถึงการ

บริหารจัดการงบประมาณ   
1. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ

วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) บางแหล่งทุนเรียกว่าหน่วย PMU B 
***เทคนิคการเสนอข้อสนอโครงการ/แผนงานวิจัย ควรระบุ TRL 1-6*** 
2. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) บาง

แหล่งทุนเรียกว่าหน่วย PMU C 
***เทคนิคการเสนอข้อสนอโครงการ/แผนงานวิจัย ควรระบุ TRL 7-9*** 
3. หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพืน้ท่ี (บพท.) บางแหล่งทุน

เรียกว่าหน่วย PMU A 
***เทคนิคการเสนอข้อสนอโครงการ/แผนงานวิจัย ควรระบุ TRL 1-6*** 
 
หน่วยให้ทุนภายนอก จ านวน  4  แหล่งทุน 
1. วช. (ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ)  
2. NIA (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)  
3. สวก. (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน)  
4. สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) 
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1.2 ความต้องการของแหล่งทุน 

  1.2.1  นโยบายของแหล่งทุน 
  1.  Platform   

การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ค านึงถึง
บริบทโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดต้ังกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการปรับเปล่ียนประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม จึงออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือ ตาม  
เป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1) การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  
2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  
3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน   
4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและลดความเหล่ือมล้ า 

 
2.  Program   
เพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนด 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม พร้อมระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and  
Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งในอนาคตสามารถทบทวนและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และนโยบายของประเทศได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ ประกอบด้วย 6 โปรแกรม คือ 

▪ โปรแกรมท่ี 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 

▪ โปรแกรมท่ี 2 ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

▪ โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 

▪ โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคล่ือนประเทศในอนาคต (AI for All) 

▪ โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ 

▪ โปรแกรมท่ี 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยท่ีส าคัญ 

 
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประกอบด้วย 3 โปรแกรม  คือ 

▪ โปรแกรมท่ี 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร 

▪ โปรแกรมท่ี 8 สังคมสูงวัย 

▪ โปรแกรมท่ี 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 
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แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย 3  โปรแกรม 
คือ 

▪ โปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

▪ โปรแกรมท่ี 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศ

นวัตกรรมและพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม 
▪ โปรแกรมท่ี 12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ 

 
แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและลดความเหล่ือมล้ า 
ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 

▪ โปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

▪ โปรแกรมท่ี 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า 

▪ โปรแกรมท่ี 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 

 
การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย 1 โปรแกรม คือ 

▪ โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างท่ีส าคัญส าหรับ
ประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 
และการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ เพื่อขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
อย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน ซึ่งน าไปสู่การปฏิรูป 3 ด้าน ได้แก่ 

1) การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ (Administrative Reform) เช่น การจัดประเภทหน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล และระบบการเช่ือมโยงข้อมูลด้าน อววน. เป็น
ต้น 

2) การปฏิรูประบบงบประมาณ (Budgeting Reform) ได้แก่ การออกแบบระบบการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณ การบริหารจัดการกองทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดต้ังโครงการ
ส านักงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 

3) การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ (Regulatory Reform) ได้แก่ การเร่งผลักดันกฎหมายส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการอุดมศึกษาและการผลิต
ก าลังคนระดับสูง (Sandbox) และมาตรการการสนับสนุนงบประมาณของรัฐเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เป็นต้น 
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3.   Flagship 
แผนงานส าคัญรายปี  และสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของปีนั้นๆ  ส าหรับนักวิจัยและ

หน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานส าคัญ 
(flagship) เพื่อน าเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) 
 

4.  Objectives and  Key Results: OKR 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์  ของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อววน.) ท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และนโยบายของประเทศ 
 
2.  การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
 1.  เขียนโครงร่างของข้อเสนอโครงการ แบบคร่าวๆ 

เขียนโครงร่างของข้อเสนอโครงการในแต่ละส่วนโดยอาจเริ่มต้นจากการเขียนโครงร่างของข้อเสนอ
โครงการในส่วน  Introduction ให้เป็นไปตามกรอบของงานวิจัยท่ีจะเสนอโดยอาจมีลาดับการเขียนดังนี้ 

-  ปัญหาและความส าคัญท่ีนามาสู่งานวิจัย 
-  งานวิจัยท่ีมีการด าเนินการในอดีต 
-  ส่ิงท่ีจะน าเสนอในข้อเสนอโครงการนี้ 

เขียนโครงร่างส่วน Objective ให้ชัดเจนและสอดคล้อง กับโจทย์วิจัย 
เขียนโครงร่างส่วน Methodology แบบคร่าวๆ 
ทบทวนเพื่อหาจุดอ่อนและหาทางแก้ไข 

เริ่มต้นเขียนจากส่วน Introduction โดยล าดับการเขียนตามโครงร่างท่ีท าไว้  (เป้าหมายของส่วน 
Introduction คือท าให้ทราบความส าคัญของงานวิจัยนี้มีใครท าอะไรมาแล้วบ้างในอดีตและส่ิงท่ีเราท าคือ
อะไรแตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆในอดีตอย่างไร) ส่วน  Scope work พยายามอธิบายให้งานดูน่าสนใจและหา 
หลักฐานหรือเหตุผลอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือ 
  

ส่วน Abstract เป็นส่วนท่ีส าคัญมากควรให้เวลามากเป็นพิเศษกับข้อมูลกหลักท่ีบอก 
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  
 

2. สืบค้นงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่มีการพิมพ์ในช่วงที่ผ่านมา 
สืบค้นงานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีจะน าเสนอโดยควรมุ่งเน้นการสืบค้นงานวิจัย  

ดังต่อไปนี ้
-  งานวิจัยท่ีไม่เก่าจนเกินไป  (ควรเป็นงานท่ีตีพิมพ์ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา) 
-  งานวิจัยท่ีตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์หรือวารสารท่ีมีคุณภาพ 
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-  ในกรณีท่ีเป็นงานวิจัยของกลุ่มวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องควรติดตามแนวโน้มการทางานวิจยั
ของกลุ่มวิจัยดังกล่าวด้วย 

เรียบเรียงงานวิจัยในอดีตท่ีสืบค้นได้ดังกล่าวในโครงร่างท่ีท าขึ้นรวมถึงพิจารณาว่างานวิจัยเหล่านี้
สามารถใช้ประกอบการอธิบาย (Discuss) งานวิจัยท่ีน าเสนอได้หรือไม่  (ถ้าได้ให้ระบุให้ชัดเจน) 

*การเขียน  Literature review* 
บอกภูมิหลังเกี่ยวกับงานวิจัยประเด็นปัญหาท่ีน ามาสู่การวิจัยเหตุผลท่ีต้องทาวิจัย(What is the 

problem and  why is it interesting?)  
สรุปงานวิจัยท่ีผู้อื่นได้ศึกษามา  (Who are the main contributors contributors and what 

novel thing did they do?) 
ย่อหน้าสุดท้ายบอกแนวทางท่ีจะศึกษาขอบเขตวัตถุประสงค์และความส าคัญ/ประโยชน์ท่ีได้ (What 

novel thing  will you reveal?– state  your contribution)  
เนื้อหากระชับถ้าเป็น idea ของคนอื่นให้ credit เจ้าของ idea ด้วย 
 
3. จัดสรรเวลาให้เพียงพอต่อการเขียนข้อเสนอโครงการ 
ควรจัดสรรเวลาในการเขียนข้อเสนอโครงการให้เพียงพอ  เช่น ระบไุปในตารางการท างานว่าวันนี้-

เวลานี้จะทาการเขียนและมีการตั้งเป้าหมายว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่และพยายามท าตามนั้น 
โดยท่ัวไปการเขียนข้อเสนอโครงการสามารถท าได้  2  รูปแบบ 

1.  เขียนรวดเดียวให้เสร็จไปเลย 
2.  ค่อยๆเขียนทีละส่วน 

(ขึ้นกับความถนัดและตารางการทางานของแต่ละบุคคล) 
 
4. เร่ิมเขียนข้อเสนอโครงการตามแผนการที่วางไว้ 
ช่ือเรื่องและบทคัดย่อเป็นส่วนท่ีส าคัญมากของข้อเสนอโครงการเนื่องจากเป็นส่วนท่ี Reviewer จะ

อ่านเป็นส่วนแรกและเริ่มพิจารณาว่าจะอ่านข้อเสนอโครงการนี้ต่อหรือไม ่
-  ช่ือเรื่อง:ต้องชัดเจนดึงดูดน่าสนใจอ่านแล้วเข้าใจทันที 

“ไม่ยาวไม่เวอร์ไม่เบลอ” 
-  บทคัดย่อ:กระชับเข้าใจง่ายและอธิบายเรื่องราวของข้อเสนอโครงการท้ังหมดเลือกใจความท่ีส าคัญ

ท่ีสุดหรือ 
“เลือกจุดขาย”  ท่ีสะท้อนเนื้อเรื่องท้ังหมดของข้อเสนอโครงการ 

 *การเขียนข้อเสนอโครงการควรใช้ภาษาและรูปประโยคง่ายๆเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านเข้าใจได้ต้ังแต่
ครั้งแรกท่ีอ่าน* 
 

5. อ่านตรวจทานอย่างละเอียดอยา่งน้อย 1-2  คร้ัง 
เมื่อเขียนเอกสารทางวิชาการเสร็จสมบูรณ์ต้องอ่านตรวจทานข้อเสนอโครงการท้ังหมดอีกอย่างน้อย 

1-2  ครั้งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเขียน 
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-  ตรวจทานเรื่องความเข้าใจ  (ในมุมของผู้อ่าน) 
-  ตรวจทานเรื่อง Grammar  
-  ตรวจทานเรื่อง Consistency ของหน่วยที่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆรวมถึงรูปแบบของเอกสารอ้างอิง 
งานส่วนนี้เป็นงานท่ีส าคัญมากควรใช้เวลาอย่างพอเพียงในการอ่านตรวจทานและหากให้เพื่อน

ร่วมงานช่วยอ่านและแสดงความคิดเห็นด้วยจะดีมากเพราะอาจได้มุมมองอื่นๆท่ีน่าสนใจในการปรับปรุงการ
เขียนหรือการท าวิจัยในอนาคต 

 
6. การเลือกแหล่งทุนที่จะส่งข้อเสนอโครงการ และการแก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะ

ของ Reviewers 
 
7. วางแผนการท าวิจัยเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยคร้ังต่อไป  

  
***การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทุกแหล่งทุนจะส่งผ่าน NRMS หรือ NRIIS เท่านัน้  Online 100 %*** 

 
3.  ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในระบุผลลัพท์ของผลผลิตงานวิจัย 

3.1  Technology Readiness Level – TRL   
TRL เป็นเครื่องมือบริหารจัดการโครงการหรือโปรแกรมที่นามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจ

ร่วมกัน ระหว่างนักพฒันาเทคโนโลยีกับผู้ท่ีจะนาเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่ลูกค้า และสามารถเปรียบเทียบความ
พร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี ระหว่างเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกันได้ (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) : 2562) 

TRL แบ่งออกเป็น 9 ระดับ คือ 
Level 1 : Basic principles observed and reported 
Level 2 : Concept and/or application formulated 
Level 3 : Concept demonstrated analytically or experimentally 
Level 4 : Key elements demonstrated in laboratory environments 
Level 5 : Key elements demonstrated in relevant environments 
Level 6 : Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 
Level 7 : Final development version of the deliverable demonstrated in operational 
Level 8 : Actual deliverable qualified through test and demonstration 
Level 9 : Operational use of deliverable 
 
ซ่ึงสรุปจากทั้ง 9 Levels ได้ ดังนี้ 
Level 1 : Basic 
Level 3 : Applied 
Level 4-9 : Prototype 
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3.2 Societal Readiness Level – SRL 
Societal Readiness Level – SRL คือ ระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม ท่ี

ใช้ในการประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
กระบวนการ การแก้ปัญหา ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท้ังด้านสังคม เป็นเครื่องมือท่ีน ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน ในการบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมทางด้านสังคม  มีท้ังหมด 9 Level  ได้แก่  (ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ : NRIIS : 2563)  

SRL 1 – การวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคมท่ีมี - 
(identifyingproblem and identifying societal readiness) 

SRL 2 – การก าหนดปัญหา การเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาและคาดการณ์
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ (formulation of problem, 
proposed solution(s)and potential impact, expected societal readiness; identifying relevant 
stakeholders for theproject.) 

SRL 3 – ศึกษา วิจัย ทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาท่ีก าหนดขึ้นร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท่ีเกี่ยวข้อง(initial testing of proposed solution(s) together with relevant stakeholders) 

SRL 4 – ตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพื้นท่ีน าร่องเพื่อยืนยนัผลกระทบตามท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น และดูความพร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยี (problem validated through pilot 
testing inrelevant environment to substantiate proposed impact and societal readiness) 

SRL 5 – แนวทางการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ ถูกน าเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง area 
(proposedsolution(s) validated, now by relevant stakeholders in the area) 

SRL 6 – ผลการศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ในส่ิงแวดล้อมอื่น และด าเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเบ้ืองต้นเพื่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นไปได้ (solution (s) demonstrated in 
relevant environment and in cooperation withrelevant stakeholders to gain initial feedback 
on potential impact) 

SRL 7 – การปรับปรุงโครงการและ/หรือการแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบ
การแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (refinement of 
projectand/or solution and, if needed, retesting in relevant environment with relevant 
stakeholders) 

SRL 8 – เสนอแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาในรูปแบบแผนการด าเนินงานท่ีสมบูรณ์ และได้รับ
การยอมรับ (proposed solution(s) as well as a plan for societal adaptation complete and 
qualified) 

SRL 9 – แนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของโครงการได้รับการยอมรับและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้กับส่ิงแวดล้อมอื่นๆ (actual project solution (s) proven in relevant environment) 
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บรรณานุกรม 

 

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน. ศ.ดร.นวดล  เหล่าศิริพจน์. บัณฑิตวิยาลัยร่วมด้านพลังงาน 

 และส่ิงแวดล้อม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2563. 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนด้าน 

 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565. 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีทางด้านสังคม. Societal Readiness Level – SRL. ส านักงาน 

 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 2562 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์. Technology Readiness Level – TRL . ส านักงานพัฒนา 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) : 2562 

 

 

  



10 

คณะกรรมการจัดท าคู่มือ 

 

คณะกรรมการด าเนินงานจัดการองค์ความรู้  ประเด็น ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 

1.  จัดท าแผนการจัดการความรู้ในองค์กร 
2.  ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (ค้นหา รวบรวมองค์ความรู้ วิธีการปฏิบัติท่ีดี 

บทเรียนต่าง ๆ ในการท างาน) 
3.  จัดท ารายงานและประเมินผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย 
4.  เผยแพร่องค์ความรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 
รายช่ือคณะกรรมการดังนี้ 

 1)  นางสุทินา   พึ่งทอง  ประธานกรรมการ 
 2)  ดร.เอกรัฐ   ชะอุ่มเอียด กรรมการ 
 3)  ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธิ์  วังงอน  กรรมการ   

4)  นายศุภชัย   ชุมนุมวัฒน์ กรรมการ 
5)  ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม กรรมการ 
6)  นายนิติกร   หลีชัย  กรรมการ 
7)  นายมนตรี      ธรรมพัฒนากูล กรรมการ 
8)  นางสาวลัดดาววัลย์     หวังเจริญ กรรมการ 
9)  ว่าท่ีร้อนตรี ดร.นิพล   โนนจุ้ย  กรรมการ 
10) นางสาวต้องหทัย    ทองงามข า กรรมการ 
11) นางสาวศิริภรณ์    บุญประกอบ กรรมการ 
12) ผศ.ดร.พรเทพ   เกยีรติด ารงกุล กรรมการ 
13) ผศ.ดร.สุริยาพร  นิพรรัมย์ กรรมการ 
14) ดร.วิทยา   พรหมพฤกษ์ กรรมการ 
15) นางสาวณัฐชญา   สายค าวงศ์ กรรมการ 
16) ดร.รุ่งระวี   ทองดอนเอ กรรมการ 
17) ผศ.สุพรรัตน์   ทองฟัก  กรรมการและเลขานุการ  
18) นางสาวรัชนีกร   แรงขิง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เรียบเรียง 
 นางสุทินา  พึ่งทอง 
 ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก 
 นางสาวรัชนีกร  แรงขิง 


