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ค าน า 
 
 หนังสือเล่มเล็กสรุปองค์ความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ           
ปีการศึกษา 2562 เล่มนี้ เป็นการสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่ างอาจารย์ ในคณะครุศาสตร์และ ผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์ท้ังด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และมีการสรุป
องค์ความรู้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีจากองค์ความรู้ ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) และองค์ความรู้ท่ีได้จากเอกสารต ารา (Explicit 
Knowledge) ซึ่งการผลิตบัณฑิตแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่อง “การพัฒนา
สมรรถนการเรียนรู้” และด้านการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิจัย” จาก
การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จะมีการถอดบทเรียนจากเรื่องเล่า 
ประสบการณ์ และมีการสรุปองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 
 
 
     คณะกรรมการจัดการความรู้ 
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
                ปีการศึกษา 2562 
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การพัฒนาสมรรถนการเรียนรู้ และ 

การบริหารงานวิจัย  
 

บทน า 
 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาผู้สอนมืออาชีพสู่ท้องถิ่นและ

สังคม มีพันธกิจดังนี้ 1) จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และ

ทักษะทางวิชาการอละวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีทักษะ

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นท่ีพึ่งทางปัญญาแก่ท้องถิ่น 2) วิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและการใช้

ประโยชน์ของท้องถิ่นโดยบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

และ/หรือการบริการวิชาการ 3) ให้บริการวิชาการและสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้วิธีท่ี

หลากลายบนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง (Work-Based Professional 

Development) 4) สืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษาความ

เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า 

ตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
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ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ5) พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ท้ังนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏล าปางยังมีเป้าหมายการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิตและการ

พัฒนานักศึกษา ด้านการวิ จัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการ         

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ดังนั้นเพื่อให้

สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏล าปางและคณะครุศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา

องค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  คณะครุศาสตร์ จึงไ ด้

ด าเนินการจัดการความรู้ท่ีมุ่งพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนและ

การวิจัย โดยได้ก าหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ 2 ประเด็น คือ 1) 

การพัฒนาสมรรถนการเรียนรู้ และ 2) การบริหารงานวิจัย โดยให้

คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และเชิญผู้เช่ียวชาญ

และผู้มีประสบการณ์ เข้าร่วมเล่าประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

โดยหลังจากท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแต่ละครั้งจะมีการถอดบทเรียน

จากเรื่องเล่า ประสบการณ์ และมีการสรุปองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ

ท่ีดีจากองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และองค์
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ความรู้ท่ีได้จากเอกสารต ารา (Explicit Knowledge) ในหัวข้อ การ

พัฒนาสมรรถนการเรียนรู้ และการบริหารงานวิจัย 
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การพัฒนาสมรรถนการเรียนรู้ 
 

 สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

คุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ท่ีสามารถวัดและสังเกตได้จาก

พฤติกรรมการท างานท่ีแสดงออกมาให้เห็น และส่งผลให้บุคคลนั้น ๆ 

สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานท่ีต้ังไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะมาจากแรงผลักดันภายในจิตใจท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จของบุคคล 

 สมรรถนะเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการให้ประสบความส าเร็จ

ในการเรียนรู้ การท างาน และการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการ

พัฒนาให้เกิดกับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาครู เนื่องจาก

สมรรถนะเป็นความสามารถในการเรียนรู้และสามารถ ซึ่งส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้กล่าวถึง

องค์ประกอบของสมรรถนะว่ามี 7 ประการ ดังนี้ 

 1. ความรู้ (Knowledge) 

 2. ทักษะ (Skill) 

 3. คุณลักษณะ/เจตคติ (Attribute/Attitude) 

 4. การประยุกต์ใช้ (Application) 
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 5. การกระท า/การปฏิบัติ (Performance) 

 6. งานและสถานการณ์ต่าง ๆ (Tasks/Jobs/Situation) 

 7. ผลส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Success) 

 นอกจากนี้ ต ามแนว คิดของ  เดวิ ด  เมคคา เลน  (David 

McCleland) สมรรถนะของบุคคลเกิดขึ้นจากองค์ประกอบท่ีส าคัญ

ดังต่อไปนี้ 

 1. ทักษะ (Skill) มหายถึงส่ิงท่ีบุคคลกระท าได้ดี และปฏิบัติจน

ช านาญ เช่น ทักษะการอ่าน 

 2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะด้านของ

บุคคล เช่น ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

 3. ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ

ตนเอง (Self-Concept) เช่น คนท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 4. บุคลิกประจ าตัวบุคคล (Trait) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น 

ๆ เช่น มีคุณลักษณะเป็นผู้น า 

 5. แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) ท าให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมท่ีมุ่งสู่ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมาย เช่น บุคคลท่ีมุ่งผลส าเร็จ 

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการท่ีบุคคลจะเกิดสมรรถนะได้ 

จะต้องมีความรู้ และเมื่อมีความรู้และน ามาปฏิบัติบ่อย ๆ จะเกิดเป็น
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ทักษะ และเกิดการเรียนรู้ รวมท้ังการน าความรู้ไปประยุกต์ไปปฏิบัติให้

เหมาะสมกับสถานการณ์และงานต่าง ๆ จนเกิดเป็นผลส าเร็จ ท้ังนี้ท้ังนั้น

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดสมรรถนะท่ีเกิดขึ้นจากกตัวบุคคลก็มีส่วนให้เกิด

ผลส าเร็จ เช่น แรงจูงใจ อัตลักษณ์ เจคคติ และลักษณะนิสัยของแต่ละ

บุคคลด้วย 

 

นักศึกษาที่มีสมรรถนะเป็นอย่างไร? 

 1. เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสามารถน า

ความรู้ ท่ีได้ ความสามารถ และทักษะท่ีมีไปประยุกต์ใช้ในงานหรือ

สถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดเป็นผลส าเร็จ 

 2. เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีเกิดเป็นการเรียนรู้

แล้ว และมีลักษณะของตนเองท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ร่วมกันจนเกิดเป็นความส าเร็จ 

 

นักศึกษาที่ไม่มีสมรรถนะเป็นอย่างไร?  

1. เป็นผู้ท่ีมีความรู้ แต่ไม่สามารถใช้ความรู้มาปรับใช้ใน

สถานการณ์หรืองานต่าง ๆ ได้ เช่น มีความรู้ภาษาอังกฤษแต่ไม่สามารถ

สนทนาได้ เนื่องจากขาดทักษะและการน าความรู้มาใช้ 
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2. เป็นผู้ท่ีมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ แต่ไม่

สามารถน ามาใช้ให้เกิดผลส าเร็จในสถานการณ์หรืองานต่าง ๆ เช่น มี

ทักษะและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แต่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์หรือ

ประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 

 ครูเป็นผู้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ และ

สมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคตท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะต้องเริ่มจากนักศึกษา

ครู ดังนั้นนักศึกษาครูจึงจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะ และทักษะเพื่อให้

สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียน จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

คณาจารย์คณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิต รวมทั้งเชิญผู้มีประสบการณ์

เชียวชาญ และคณาจารย์คณะร่วมผลิตบัณฑิตร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้

เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนการเรียนรู้” ในวันท่ี 22 มกราคม 2563 

สามารถสรุปแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะ การจัดท าหลักสูตร และ

รายวิชาท่ีอิงสมรรถนะ ดังนี้ 
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การเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครู 

 การเสริมสร้างสมรรถนะส าหรับนักศึกษาครูต้องเริ่มจากการการ

จัดการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลท่ียึดผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง เนื่องจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตามความชอบ ความถนัด 

ความสามารถของตนเอง โดยท่ีผู้สอนเป็นผู้ช้ีแนะแนวทางและกระตุ้นให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และสามารถน าความรู้ ท่ีได้รับไปใช้ได้จริงใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานการณ์ปัจจุบันและอานาคตจนเกิดเป็น

ผลส าเร็จ ซึ่งในหลักสูตรหรือรายวิชาจะต้องเป็นหลักสูตรฐานปฏิบัติ ซึ่ง

เมื่อผู้เรียนมีความรู้แล้วจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติได้   

จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้มความรู้ ความเช่ียวชาญกับ

อาจารย์คณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต สามารถสรุปการจัดท า มคอ.

3 ฐานสมรรถนะส าหรับนักศึกษาครู จะต้องเริ่มจากพื้นฐานดังต่อไปนี้ 

 1. การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) การ

เรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน (Team Based Learning) และการเรียนรู้แบบ

การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Interactive Action Learning) 

 2. มีความตระหนักและความเข้าใจในเรื่องของความเข้าใจ 

(Literacy) ทักษะ (Skills) และ คุณลักษณะ (Character) 
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 3. การบูรณาการ: สหวิทยาการ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ การ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 4. การบูรณาการ: ข้ามสาขาวิชา นอกจากจะต้องมีความรู้ด้าน

วิชาการหรือทักษะทางวิชาการ จะต้องมีทักษะชีวิตควบคู่กันไปด้วย เช่น 

ทักษะทางสังคม ทักษะทางอารมณ์ ทักษะการคิด และทักษะการท างาน

ร่วมกัน เป็นต้น 

 5. การบูรณาการ: บูรณาการเนื้อหา โดยท่ีในแต่ละวิชาจะต้องมี

เนื้อหาท่ีบูรณาการหรือต้องให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก ได้แก่ 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะทางคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ โดยท่ีจุดมุ่งหมายของรายวิชาสมรรถนะมีดังนี้ 

5.1 วางแผนและจัดการเรียนรู้ของวิชาเอก  

5.2 ออกแบบนวัตกรรม ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้ ส่ือและเทคโนโลยี การวัดและการประเมินผลตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้านและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

5.3 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 
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5.4 บริหารจัดการช้ันเรียน จัดกิจกรรมสร้างบนนยากาศในการ

เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนะประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ี

ดี 

5.5 สร้าง ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

5.6 วัดและแระเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง

เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

5.7 ใช้สารสนเทศท่ีได้จากการประเมิน สะท้อนผลการประเมิน 

และช้ีแนะผู้เรียน 

5.8 พัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพและมีความรอบรู้ ทันสมัย 

และทันต่อการเปล่ียนแปลง 

 6. การจัดท าแผนการประเมินสมรรถนะและผลการเรียนรู้ 

จะต้องประเมินงานหรือสถานการณ์ท่ีเป็นเงื่อนไขเพื่อให้เกิดสมรรถนะ

การเรียนรู้ และวิธีการประเมินจะต้องประเมินช้ินงาน ประเมินตาม

สภาพจริง และต้องมีการสังเกตพฤติกรรมในการท างาน และการทดสอบ

ความรู้ 

 7. บูรณาการสมรรถนะหลัก: บูรณาการเนื้องาน ในค าอธิบาย

รายวิชาจะต้องเขียนให้ชัดเจนในส่วนของการบูรณาการเนื้องาน และ
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การบูรณาการสมรรถนะหลัก และการน าไปประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน จะต้องบูรณาการกับ

รายวิชาท่ีเรียนในภาคการศึกษานั้นด้วย 
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กระบวนการจัดท า มคอ.3 ฐานสมรรถนะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาค าอธิบายรายวิชาเพื่อค้นหาสมรรถนะ 

บูรณาการเนื้อหา/เนื้องานระหว่างรายวิชา  

(ถ้าสามารถท าได้) 

เขียนจุดประสงค์ของรายวิชาอิงสมรรถนะ 

ล าดับการจัดการเรียนการสอนโดยอิงสมรรถนะ 

ก าหนด/รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล 
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สรุป 
 

ในการจัดท า มคอ.3 ฐานสมรรถนะนั้น จะต้องวิเคราะห์เนื้อหา
ในค าอธิบายรายวิชาเพื่อก าหนดสมรรถนะในรายวิชานั้น  จะต้องมี
การบูรณาการเนื้อหา เนื้องานในแต่ละรายวิชา รวมท้ังในการเขียน
วัตถุประสงค์จะต้องเป็นวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสามารถน าเอาความรู้ ประกอบกั บ
ทักษะ และลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีอยู่ในตัวนักศึกษา น าไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ และในเนื้อหาของ มคอ.3 ควรจะระบุกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชาให้นักศึกษาได้มีสาวนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
การปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดสมรรถนะ การการประเมินผลควรจะต้อง
ประเมินจากสภาพจริง 
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การบริหารงานวิจัย 
 

 หนึ่งในพันธกิจของคณะครุศาสตร์ คือ การวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้ทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและการใช้ประโยชน์

ของท้องถิ่นโดยการบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและ/หรือ

การบริการวิชาการ  ดังนั้นทางคณะครุศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่อง “การบริหารงานวิจัย: การวิจัยเชิงพื้นท่ีด้าน    

ครุศาสตร์” ขึ้นเพื่อให้อาจารย์คณะครุศาสตร์ได้เทคนิควิธีและแนวทาง

ในเขียนโครงการวิจัยท่ีมีคุณภาพเพื่อขอรับทุน ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

คณะครุศาสตร์ได้ เชิญ รศ.วรรณดี สุทธินรากร คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ร่วมให้ความรู้ในการบริหาร

งานวิจัย ซึ่งสรุปแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารงานวิจัย ดังนี้ 

 

ความหมายของการบริหารงานวิจัย 

 การบริหารงานวิจัย หมายถึง กระบวนการด าเนินโครงการวิจัย

อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีก าหนด

ไว้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ การวางแผน 
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(Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) และการติดตาม

และประเมินผล (Evaluation)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ และ                                                
การบริหารงานวิจัย 

1
8 

 

แผนผังการแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการ 

บริหารโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผน 

การติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติตามแผน 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
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เทคนิควิธีการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้ทุน 

หลักการเขียนความส าคัญของการวิจัย 

1. ต้องมีความชัดเจน และสมบูรณ์ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าปัญหา

คืออะไร และท าไมต้องท าวิจัย 

2. อธิบายความสัมพันธ์ ความสอดคล้องของ มีเหตุผลรองรับ มี

เอกสารท่ีเป็นปัจจุบัน มีทฤษฎีและหลักการสนับสนุน 

3. ต้องมีการประเมิน วิเคราะห์ และสรุปว่าท าไมต้องท าวิจัย

เรื่องนี้ 

 

การเขียนงานวิจัย 

1. การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย (ให้ดูการออกแบบ

งานวิจัย) 

2. สมมติฐานของการวิจัย (ให้ดูจากการทบทวนเอกสาร จะมี

หรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับงานวิจัย) 

3. กรอบความคิดการวิจัย (เขียนอย่างเป็นเหตุเป็นผล อย่า

เขียนกระบวนการ 



การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ และ                                                
การบริหารงานวิจัย 

2
0 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย (ท าอะไร กับใคร ท่ีไหน เมื่อไหร่) 

ประกอบไปด้วย ขอบเขตเชิงเนื้อหา ประชากร ระยะเวลา สถานท่ี อย่า

เขียนกระบวนการท าวิจัย 

5. นิยามศัพท์ เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการของงานวิจัยท่ีท า 

6. ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย (คุณค่าของการวิจัย เน้นท่ี 

outcomes/impact) 
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การทบทวนเอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย 

แนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ความส าคัญของปัญหา 

Conceptual 

Framework 

ตัวแปร เคร่ืองมือ 
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การ review literature 

 ในการ review literature จะต้องตอบประเด็นหลักท่ีส าคัญคือ 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดใน

การวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนท่ีดีควรเป็นดังนี้ 

 1. มีกรอบแผนภาพและตารางประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย 

 2. มีการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นระยะ ๆ 

 3. มีตารางเนื้อหาย่อย และมีหัวข้อย่อยท่ีขัดเจน 
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การใช้แหล่งอ้างอิง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป 

Journal articles 

Books 

Conference 

proceedings 

Government/corporate report 

Newspapers 

Theses and dissertations 

Internet / e-journals 

Magazines 
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สรุป 

 
 ในการบริหารงานวิจัยนั้น จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบท่ี

ส าคัญ 3 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน 

(Implementation) และการติดตามและประเมินผล (Evaluation) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนเพื่อบูรณาการ

กับศาสตร์ในแต่ละด้าน และเนื่องจากในขั้นการวางแผนมีความส าคัญ 

เพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน 

ในการเสนอขอรับทุนงานวิจัยจะต้องเป็นงานท่ีมีคุณภาพ กล่าวคือต้องมี

ความชัดเจน มีการบริหารจัดการข้อมูลท่ีดี และมีความเป็นระเบียบและ

มีความคาดเคล่ือนน้อย นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการ

ให้ทุน เช่น ความน่าสนใจของเนื้อหา ความสอดคล้องกับประเด็น       

ยุธศาสตร์ สอดคล้องกับศาสตร์หรือสาขาวิชาท่ีมีความถนัด ประโยชน์ท่ี

ได้จากงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และโอกาสในการหาข้อค้นพบจาก

งานวิจัย ซึ่งมีเกณฑ์หลักในการพิจารณาดังนี้ 

 1. ปัจจัยการวิจัย (input): ความส าคัญของหัวข้อวิจัย ความ

ชัดเจนของวัตถุประสงค์ความพร้อมของ คณะผู้ท าวิจัยและการสร้าง
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นักวิจัยรุ่นใหม่ การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แผนการ 

ด าเนินงาน ความเหมาะสมของงบประมาณ 

 2. กระบวนการวิจัย (process): วิธีวิจัยและกลยุทธ์การ

เช่ือมโยงขั้นตอนการวิจัย แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย 

 3. ผลผลิตการวิจัย (output): ผลส าเร็จท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือการสร้างคุณค่าเพิ่มทางสังคมและ

วัฒนธรรม ผลลัพธ์(outcomes) และผลกระทบ (impact): ผลลัพธ์ของ

งานวิจัยท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
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