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บทน า 
 

เทคนิคการขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจากกระทรวงกลาโหม กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี ๒๕๕๖ 

 
 การท าโครงการวิจัยเป็นการพัฒนาให้อาจารย์และบุคลากรในกองทัพได้มีการพัฒนาความรู้
และน าหลักการที่มีความทันสมัยต่างๆ มาใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพ ซึ่งในการท าวิจัยต้องใช้ทุน
ในการด าเนินงาน โดยแหล่งทุนที่จะช่วยให้การด าเนินงานนั้นสามารถขอรับการสนับสนุนได้จาก
ส านักวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีระเบียบในการปฏิบัติที่ชัดเจน แต่เพ่ือให้การ
ด าเนินการขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมได้เป็นไปตามหลักการและให้การอนุมัติ จึงจ าเป็น
ที่ต้องทราบถึงเทคนิคการขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจากกระทรวงกลาโหม  และหลักการเสนอค า
ขอโครงการ  รวมถึงหลัก การพิจารณาค าขอโครงการ ของกระทรวงกลาโหมเพ่ือใช้ในการเสนอ
โครงการวิจัยของอาจารย์หรือผู้สนใจในการเสนอต่อไป 
 



บทสรุปการจัดการความรู้ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

ชื่อผลงาน   เทคนิคการขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจากกระทรวงกลาโหม กองวิชาวิศวกรรม    
                สรรพาวุธ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี ๒๕๕๖ 

เจ้าของผลงาน/สังกัด  กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ประเภทของผลงาน     ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

 เป็นแนวทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยจากกระทรวงกลาโหมมี
เทคนิคและขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 ๑. การหาหัวข้อโครงการวิจัยสามารถกระท าได้ ๓ วิธี  
  ๑.๑ คิดหัวข้อเอง แต่ต้องพิจารณาหัวข้อให้อยู่ในความสนใจของ กห. ในปัจจุบัน(ตรว
ใจคนให้เงิน) 
  ๑.๒ หาหัวข้อจากหน่วยทหาร (ล าบากนิดหน่อย) แต่ก็คุ้มค่าและง่ายต่อการ defense 
โครงการ  
  ๑.๓ รวบรวมจากหน่วยทหารที่เสนอมาที่ รร.จปร. (ยากมากท่ีจะได้หัวข้อ) 
 ๒. เสนอหัวข้อโดยเขียนแบบ วท.กห.๑ (ตามเอกสารที่แนบ) ปกติแล้วจะต้องเสนอภายใน ๓๐ 
ส.ค. ของทุกปี (เสนอในตอนไหนก็ได้) 
 ๓. defense โครงการกับ สวพ.ทบ. ประมาณ ต.ค. โดยปกติจะต้องน าเสนอหัวข้อ 
  ๓.๑ ชื่อโครงการ/นายทหารโครงการ  
  ๓.๒ หลักการและเหตุผล 
  ๓.๓  วัตถุประสงค์โครงการ 
  ๓.๔ วิธีการด าเนินการวิจัย  
  ๓.๕ งบประมาณ  
  ๓.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ส่วนใหญ่กรรมการจะสอบถามมากเรื่องประโยชน์ที่ ทบ.จะได้จากโครงการ ดังนั้น 
เวลาจะเสนอหัวข้อต้องเตรียมตอบเลยว่า ทบ. ได้ประโยชน์อะไร 
 ๔. หลังจากได้รับอนุมัติให้ผ่านเรียบร้อยแล้ว สวพ.ทบ. จะส่งให้ วท.กห. โดยนายทหาร
โครงการต้องไป defense กับ วท.กห. อีกประมาณ ม.ค. ของปีถัดไป เรื่องที่บรรยายก็คงเหมือนกัน 
 ๕. หากโครงการได้รับอนุมัติให้ผ่านจะไป defense ขั้นสุดท้ายกับปลัก กห. ประมาณ ก.ค. 
ของปีถัดไป ส่วนใหญ่ขั้นตอนนี้ไม่มีการบรรยายสรุป ตอบปัญหาอย่างเดียว 
 ๖. รอท าโครงการวิจัยในปีต่อไป  
 
 
 



ลักษณะของผลงาน 
 เป็นคู่มือการปฏิบัติโดยการน าหลักการของบประมาณของกระทรวงกลาโหมเพ่ือท างานวิจัย
ให้แก่กองทัพซึ่งผสมผสานกับแนวทางปฏิบัติที่กองวิชาได้ด าเนินการของบประมาณในการขอรับการ
สนับสนุนการท างานวิจัยต่อ วท.กห. 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑. นโยบายการปฏิบัติของผู้บริหารที่สนับสนุนให้มีการท างานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กองทัพ 
๒. ทีมงานมีความรู้และประสบการณ์ในการน าเสนอหัวข้องานวิจัยต่อกระทรวงกลาโหม  

 
ความสัมฤทธิ์ 
 ๑. ท าให้ผู้สนใจในการท าวิจัยทราบขั้นตอนการหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยจาก
กระทรวงกลาโหม 

๒. สามารถได้รับงบประมาณเพ่ือการท าวิจัยได้ง่าย 
 
ความภูมิใจ 

๑. ก าลังพลของสกศ.รร.จปร.เข้าใจในหลักการเสนอหัวข้อในการท าวิจัย 
๒. ก าลังพลของสกศ.รร.จปร.ได้มีการเสนอหัวข้อเพ่ือของบประมาณในการท าวิจัยและ

โครงงานนนร. ในแต่ละปีและสามารถได้รับงบประมาณจากกระทรวงกลาโหมมาสนับสนุน
โครงการวิจัยให้แก่อาจารย์และนนร.ได้อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 

ตรวจถูกต้อง 
        พ.อ.  
       (ทองค า  ชุมพล) 



สารบัญ 
                             หน้า 
 
บทน า             ๑ 
สารบัญ             ๒ 
เทคนิคการขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจากกระทรวงกลาโหม 

๑.  การเริ่มจัดท าโครงการ         ๓ 
๒.  การเขียนค าขอโครงการ         ๓ 
๓.  การเสนอค าขอโครงการ         ๔ 
๔.  การพิจารณาค าขอโครงการ          ๔ 
๕.  การจัดสรรงบประมาณ         ๗ 

บรรณานุกรม            ๘ 
 
 



๓ 
 

เทคนิคการขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจาก
กระทรวงกลาโหม 

 
๑. การเริ่มจัดท าโครงการ 

วท.กห.จะจัดท าเอกสารเกี่ยวกับกรอบและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและโครงการวิจัย
ย่อยโดยอาศัยกระบวนการ ร่วมกันคิดระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของกระทรวงกลาโหม  รวมทั้ง
ผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือนก็ตาม ทั้งนี้เพื่อช่วยกันคิดโครงการที่
สามารถตอบสนองความต้องการของกองทัพ  และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง  โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
กระบวนการเริ่มจัดท าโครงการ คือการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้น เพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยว 
กับเป้าหมายการวิจัยของกระทรวงกลาโหม กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยต่าง ๆ 
ให้มีทิศทางท่ีถูกต้อง สอดคล้องและเก้ือกูลกัน โดยจัดท าเป็นเอกสารอ้างอิงและเผยแพร่ส าหรับการ
บริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทัพต่อไป   ส่วนการที่นักวิจัยจะ
ได้มาซึ่งโครงการวิจัย นักวิจัยจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขว้าง เช่นเอกสารวิจัย 
วารสารทางวิชาการ ต ารา ข่าวสาร   เอกสารที่ วท.กห.จัดท าขึ้นและปัญหาต่าง ๆ ที่หน่วยหรือ
นักวิจัยประสบ เป็นต้น เมื่อนักวิจัยได้น ามาประมวลและศึกษาในเบื้องต้น จนสามารถเข้าใจปัญหา
และแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาแล้ว  นักวิจัยจึงจะสามารถจัดท าเอกสารค าขอโครงการที่ดีได้  จะ
เห็นได้ว่าการเริ่มจัดท าโครงการด้วยแนวทางดังกล่าว เป็นการบูรณาการโครงการที่เกิดจาก Top 
Down และ Bottom Up ให้มีความสอดคล้องกัน ท าให้เกิดหลักประกันที่ดีแก่นักวิจัย หน่วย
สนับสนุนการวิจัย หน่วยใช้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าโครงการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของกระทรวงกลาโหม  รวมทั้งยังเป็นหลักประกันว่าผลงานวิจัยที่เกิดข้ึนจะมีผู้น าไปใช้ประโยชน์มาก
ขึ้นอย่างแน่นอน 
 

๒.  การเขียนค าขอโครงการ 
โครงการวิจัยและพัฒนาการทหารที่จะเสนอขออนุมัติด าเนินการและใช้งบประมาณของ

กระทรวงกลาโหม  จะต้องสอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายการวิจัยและพัฒนาการทหาร และเอกสาร
โครงการวิจัยของ วท.กห.โดยสามารถจะเสนอค าขอได้ใน ๒ รูปแบบคือ 

๒.๑  แบบค าขอเชิงหลักการ (Concept  Paper)  เป็นการน าเสนอแนวความคิดในการ
ด าเนินการวิจัยว่าจะท าการศึกษาประเด็นอะไร เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร ด้วยวิธีการอย่างไร โดยใช้แบบ
ค าขอเชิงหลักการ    



๔ 
 

๒.๒  แบบค าขอเต็มรูปแบบ (Full   Proposal)    เป็นการเสนอโครงการวิจัยเต็มรูปให้ใช้
แบบฟอร์ม วท.กห.๑ , วท.กห.๑-๑, วท.กห.๑-๒, วท.กห.๑-๓, วท.กห.๑-๓/๑, วท.กห.๑-๓/๒, 
วท.กห. ๑-๓/๓,  วท.กห.๑-๓/๔  และ วท.กห.๑-๔  ในการเสนอขออนุมัติโครงการ   
 

๓.  การเสนอค าขอโครงการ 
การเสนอค าขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า

ด้วยการวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม พ .ศ.๒๕๓๖ คือ หน่วยเจ้าของโครงการวิจัย
ในหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม (สป., สล., รอ.)  เว้นหน่วยใน บก .ทหารสูงสุด เสนอค าขอ
โครงการวิจัยประเภททั่วไป และโครงการวิจัยประเภทเร่งด่วน  ต่อส านักงานวิจัยและพัฒนาการทหาร
กลาโหม (วท.กห.)  ส่วนหน่วยเจ้าของโครงการวิจัยใน บก.ทหารสูงสุด  กองทัพบก  กองทัพเรือ  และ
กองทัพอากาศ   จะเสนอค าขอโครงการวิจัยทั้ง  ๒ ประเภท    ต่อส านักงานวิจัยและพัฒนาการทหาร
กลาโหม ต้องผ่านการพิจารณาตามสายการประสานงานวิจัยของหน่วย โดยค าขอโครงการวิจัย
ประเภททั่วไป จะต้องส่งถึงส านักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม ภายในเดือนมกราคมของทุก
ปี (ถ้าเป็นแบบค าขอเชิงหลักการให้ส่งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี)  ส่วนค าขอโครงการวิจัยประเภท
เร่งด่วน ให้เสนอส านักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหมได้ทุกโอกาส  (จ านวนค าขอโครงการวิจัย
ฯ โครงการละ ๓๐ ชุด) 
 

๔.  การพิจารณาค าขอโครงการ  
แบบค าขอเชิงหลักการ  หรือแบบค าขอเต็มรูปแบบที่ส่งมายัง  วท.กห.หลังจากผ่านการ

พิจารณาตรวจสอบในชั้นต้น โดยหน่วยฝ่ายอ านวยการ  ซึ่งท าหน้าที่ ประสาน ก ากับดูแล งานวิจัย
และพัฒนาการทหารของตนมาแล้วทั้งในระดับ  บก .สส. และเหล่าทัพ    เพ่ือตรวจสอบว่ามีความ
เหมาะสมสมควรที่จะได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัย จะได้รับการกลั่นกรองในรายละเอียดอีกครั้งโดย
ยึดถือหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๔.๑  ความสอดคล้องกับเป้าหมายการวิจัยและพัฒนาการทหาร 
 ๔.๑.๑  พิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการว่าจะวิจัยและพัฒนาในเรื่องอะไร เป็นการ

วิจัยด้านพัฒนาการรบ ด้านยุทโธปกรณ์ หรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔.๑.๒  สอดคล้องกับเป้าหมายที่กระทรวงกลาโหมก าหนดไว้หรือไม่ อยู่ในแผนงานใด  

เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องอะไร ใครหรือหน่วยใดจะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา  
๔.๒   ความเป็นไปได้  พิจารณาถึงโอกาสของความส าเร็จ โดยวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ  

เช่น 
 ๔.๒.๑  ความเป็นไปได้ทางเทคนิค  ได้แก่  วิธีการ  กรรมวิธี  หลักการ  ทฤษฎี ความรู้ 
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ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Know Why & Know How)  ในเรื่องที่จะวิจัยเป็นอย่างไร 
ได้มาจากไหน  เพียงพอหรือไม่ เป็นการลอกเลียนแบบ (Reverse Engineering)  หรือคิดข้ึนเอง  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) รูปทรง ขนาด ขีดความสามารถของสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจาก
โครงการเป็นอย่างไร จะน าไปใช้งานจริง (Practical) ได้หรือไม่ ปัญหาหลักหรือชิ้นส่วนส าคัญท่ีสุด
ของโครงการอยู่ตรงไหน เป็นอย่างไร ฯลฯ 

 ๔.๒.๒  ความเป็นไปได้ทางบุคลากร   ได้แก่   นักวิจัยและผู้วิจัยตามโครงการมี
เพียงพอหรือไม่มีประสบการณ์  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิจัยเพียงใด  จะต้องส่งไปฝึกศึกษา  
อบรม  ดูงานต่างประเทศก่อนหรือไม่ ด าเนินการวิจัยโดยหน่วยของตนตามล าพัง หรือร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น เงื่อนไขในการร่วมมือวิจัยเป็นอย่างไร หากนายทหารโครงการ (นักวิจัย) ย้ายไปที่อ่ืนจะ
มีผลกระทบต่อโครงการมากน้อยเพียงใด 

 ๔.๒.๓  ความเป็นไปได้ทางเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
อาคารสถานที่ สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ มีพร้อมหรือไม่ จะต้องจัดหาหรือก่อสร้างเพ่ิมเติมมากน้อย
เพียงใด วัตถุดิบหลักส าคัญในโครงการเป็นวัสดุทางยุทธศาสตร์ (Strategic Material)  หรือไม่ 
สามารถจัดหาได้ทั่วไปจากภายในประเทศหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ  ซึ่งผู้วิจัยจะต้องยืนยันได้ว่า
จัดหาได้อย่างแน่นอน และมีพอเพียงต่อการวิจัย ฯลฯ 

๔.๓.  ความซ้ าซ้อน 
 ๔.๓.๑  พิจารณาวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการว่าเป็นอย่างไร  

จะน าไปใช้งานที่ไหนอย่างไร ตรวจสอบกับหน่วยงานวิจัยทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหมว่า
โครงการวิจัย 
ที่มีผลในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกัน มีใครหรือหน่วยงานใดเคยวิจัยมาแล้วบ้าง หรือไม่  

 ๔. ๓.๒  ในกรณีที่พบว่ามีผู้เคยวิจัยมาแล้ว จะต้องศึกษาพิจารณาเปรียบเทียบความ 
แตกต่างของผลงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการใหม่ว่าเป็นอย่างไร กรรมวิธี หรือเทคโนโลยี ในการ
ด าเนินงานมีขั้นตอนแตกต่างกันอย่างไร หรือเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการเดิม เป็นต้น  

๔.๔.  ความต้องการยุทธการ /การส่งก าลังบ ารุง   พิจารณาสถานการณ์ (Threat)  ใน
ปัจจุบันและอนาคต ว่ามีผลทางด้านการทหารต่อประเทศอย่างไร ผลที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา เป็น
ความต้องการที่ม ี
ความจ าเป็นเร่งด่วนทางด้านยุทธการ/การส่งก าลังบ ารุง หรือไม่  หน่วยใดต้องการที่จะท าการวิจัย  
หน่วยใดต้องการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

๔.๕.  ความเหมาะสมคุ้มค่า  เป็นการพิจารณาถึงผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อ
โครงการนั้นแล้วเสร็จ การวิเคราะห์หัวข้อนี้มีขอบเขตกว้างขวาง เช่น 
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 ๔. ๕.๑  เปรียบเทียบปริมาณ และผลงานที่คาดว่าจะได้รับ ว่ามีส่วนสัมพันธ์ที่
เหมาะสมกับทรัพยากร  และเวลาที่จะใช้ในการด าเนินการตามโครงการหรือไม่    แผนการใช้จ่าย
งบประมาณว่าสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานหรือไม่ ผลประโยชน์ที่ได้รับทางตรง ทางอ้อมเป็น
รูปธรรม และนามธรรมมากน้อยกว่ากันเพียงใด ฯลฯ 

 ๔.๕.๒  ผลงานวิจัยทางทหารด้านพัฒนาการรบ และด้านยุทโธปกรณ์ท่ีมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่า ควรมีลักษณะดังนี้ 

- ส าเร็จใช้งานได้ทันตามเวลาที่ต้องการ  ไม่ล้าสมัย  ปลอดภัย  ไม่ยุ่งยาก  
ในการใช้งานและการซ่อมบ ารุง มีราคาไม่สูงกว่าการจัดหาจากต่างประเทศมากนัก  คุณภาพเชื่อถือได้    
มีศักยภาพในตัวเองสูง สามารถน าไปใช้งานในอนาคตได้หลายประการ เป็นต้นแบบที่สมบูรณ์ พร้อม
ผลิตใช้งานได้เมื่อมีความต้องการเป็นเอกสารอ้างอิงหรือเป็นหลักการและมาตรการที่สามารถน าไปใช้
ไดห้รือเป็นการพัฒนาให้บุคลากรนักวิจัยได้รับความรู้ ความสามารถเพ่ิมพูน ประสบการณ์ เป็นต้น 

วท.กห.จะด าเนินการกลั่นกรองด้วยวิธีการประเมินตามหลักเกณฑ์ข้างต้น  ถ้าเป็น 
ค าขอเชิงหลักการจะใช้แบบประเมินค าขอเชิงหลักการในภาคผนวก ผนวก ข . หากผ่านความเห็นชอบ
จะแจ้งให้หน่วย หรือผู้วิจัยเสนอค าขอเต็มรูปแบบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค าขอเต็มรูปแบบจะถูกกลั่นกรอง
โดยคณะรรมการฯ 
    จากผลของการประเมินโครงการ โดยใช้แบบประเมินโครงการในภาคผนวก   ซึ่งจะ
แบ่งการประเมินเป็น ๓ ส่วนดังนี้ 
  -  ส่วนที่ ๑ประเมินเกี่ยวกับความสอดคล้อง ความซ้ าซ้อน และความต้องการ โดย 
ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายทหารที่จัดท าเอกสารโครงการวิจัยของ วท.กห. 
  -  ส่วนที่ ๒ประเมินเกี่ยวกับความเป็นไปได้และคุณภาพของโครงการ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ในสาขาที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
  -  ส่วนที่ ๓ประเมินเกี่ยวกับความคุ้มค่า โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงบประมาณ 
โครงการที่ผ่านการกลั่นกรองโดยคณะท างานฯ ของ วท.กห.แล้วจะเสนอต่อไปยังคณะอนุกรรมการ
บริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหารของ กห . (อกวพท.กห.)   ซึ่งจะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
สิงหาคมแล้วน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาการทหารกระทรวงกลาโหม 
(กวพท.กห.)เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและวงเงินงบประมาณของแต่ละโครงการ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว  วท.กห.จะเสนอผ่านส านักงบประมาณกลาโหม (สงป.กห.) เพ่ือน าเรียนขออนุมัติ
จาก รมว.กห. ต่อไป  
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๕.  การจัดสรรงบประมาณ 
ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี   ส านักงบประมาณกลาโหม (สงป .กห.)  จะแจ้งให้  

วท.กห.ทราบ จ านวนเงินงบประมาณการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กห .ที่ขอไว้ล่วงหน้า (โครงการ
ปี + ๒) ซึ่งในบางครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงยอดงบประมาณที่จะได้รับ  ดังนั้นเพ่ือให้โครงการวิจัยที่จะ
เริ่มด าเนินการมีความเหมาะสม กับจ านวนงบประมาณที่ได้รับในสถานการณ์ปัจจุบัน ตามความ
เร่งด่วนทางยุทธการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง วท.กห.จะน าโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติหลักการไว้
แล้วและโครงการวิจัยต่อเนื่องทุกโครงการ มาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง  โดยผ่านการพิจารณาจาก 
อกวพท.กห. และความเห็นชอบของ กวพท .กห. ก่อนขออนุมัติ รมว .กห.  เมื่อโครงการวิจัยและ
พัฒนาการทหารได้รับอนุมัติจาก  รมว .กห . แล้ว  วท.กห.จะด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัยฯ ตามกรรมวิธีขั้นตอนการบริหารงบประมาณ 
โครงการวิจัยฯ ต่อไป 
 

-------------------------------------------------------- 
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บรรณานุรม 
 

 กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการส านักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม . คู่มือ
การบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม พ.ศ. ๒๕๔๕. 



แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (objective) ตัวช้ีวัด (KPI) ตามค า
รับรอง 

เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
การรักษาความมั่นคงของรัฐ    - ขั้นตอนในการจัดท าแผนการ

จัดการความรู้ (ตามแนวทาง กพร.) 
ของ รร.จปร. 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ  
 
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิง

วิชาการ 

แผนที่ ๓ องค์ความรู้ที่จ าเป็น : ๑. วิธีการหาหัวข้อโครงการวิจัย 

                          ๒. การเสนอหัวข้อโดยเขียนแบบ วท.กห.๑ 
 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : - ก าลังพลของ ส่วนการศึกษา รร.จปร. ไม่เข้าใจขั้นตอนในการหาหัวข้อวิจัย 

                                - ก าลังพล ส่วนการศึกษา รร.จปร. ไม่เข้าใจในการเสนองานวิจัยเพื่อของบจากกระทรวมกลาโหม 
 

 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : 
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แบบฟอร์มที่ ๒แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : กวส.สกศ.รร.จปร.  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : วิธีการหาหัวข้อโครงการวิจัยและการเสนอหัวข้อโดยเขียนแบบวท.กห.๑ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู ้
- การเข้าใจระบบการเขียนค าขอ 
-ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าค าขอ 
- แบบฟอร์มต่าง ๆ  
- การรายงาน 
- แผนการด าเนินการ 
- ขั้นตอนในการประสานงานสวพ. 
 

พ.ค. – ส.ค. จ านวนอาจารย ์
 

๘ นาย อจ.กวส.ฯ แบบฟอร์มค า
ขอ 

- กวส.สกศ. ๑,๒,๓ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-ค้นคว้าข้อมูลจากคู่มือ ของ สวพ.ทบ. และ 
วท.กห.  
 
-ค้นคว้าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 
 
-รวบรวมข้อมูลจากผู้มีประสบการณ ์
 

พ.ค. – ส.ค. แหล่งข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๓ 
แหล่ง 

-สวพ.ทบ. 
-วท.กห. 
-อินเตอร ์
 

-ฐานความรู ้
-วิทยากร 

- กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔ 

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าค าขอโครงการ 
-ขั้นตอนในการจัดด าเนินการท าค าขอ 
 

ก.ค. 
 

ความเข้าใจใน
การเขียนค าขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ ความรู้ในการเขียน
ค าขอโครงการ 

-ฐานความรู ้ - กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-น าร่างคู่มือการจัดท าค าขอให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ  

ส.ค. จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญที่
ตรวจสอบ 

ไม่น้อยกว่า ๓ 
นาย 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเขียนค าขอต่อ 
กห. 

ฐานความรู ้ - กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๕ การเข้าถึงความรู้ 
-น าร่างคู่มือท่ีให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้ว ให้
ก าลังพลกวส.ฯ ทดลองศึกษาและสะท้อนผล
กลับ 
 

ส.ค. จ านวนช่องทาง ไม่น้อยกว่า ๒ 
ช่องทานง 

ผู้สนใจในการท า
วิจัยและพัฒนา
ทางการทหาร 

-อินทราเน็ต 
-หนังสือเว ี

- กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาแสดงความ
คิดเห็น  
-น าข้อมูลที่ได้จัดท าเป็นคู่มือ 

ก.ย. จ านวนครั้งการ
จัดประชุม 

๑ ครั้ง -ก าลังพลสกศ.ฯ 
-ผู้ที่สนใจ 

-เวทีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

- กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู้ 
-จัดอบรม 
- เผยแพร่ในสื่อต่างๆ 
-เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
-จัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย 
 

ก.ย. 
 
 
 
 

จ านวนผู้เข้า
อบรม 

๑๕ -ก าลังพลสกศ.ฯ 
-ผู้ที่สนใจ 

-เทคนิคการ
เผยแพร ่
-ระบบพ่ีเลี้ยง 

- กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗.๒ การยกย่องชมเชย - - - - - - - - 
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