สรุปผลการสังเคราะหองคความรูจาก
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเผยแพรความรูดานการวิจัยเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย
วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรท แอนด สปา จังหวัดนครนายก

หลักการและเหตุผล
การวิจัยถือเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งได
ตระหนักถึงความสําคัญของการทําวิจัย เพราะการวิจัยจะนําไปสูการพัฒนา ความกาวหนาทางวิชาการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหเกิดองคความรูใหม ๆ อันจะเปนประโยชนตองานดานวิชาการ การเรียน
การสอน และการบริการวิชาการแกสังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนหนวยงานในโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีภารกิจและบทบาทที่สําคัญในการ
บริหารงานการสนับสนุนงานดานการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จัดใหมีการเผยแพรความรูดาน
การวิจัยใหกับอาจารยและนักวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น ซึ่งในการพัฒนาที่ผานมายังไมสามารถที่จะเพิ่มจํานวนนักวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและ
คุ ณ ภาพรวมทั้ ง การที่ จ ะสามารถนํ า ผลงานวิ จั ย มาประยุ ก ต ไ ปสู ก ารใช ป ระโยชน ทั้ ง ในด า นการ
สนับสนุนพันธกิจดานการเรียนการสอน หรือในเชิงพื้นที่ตาง ๆ ไดอยางแทจริง สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงไดจัดใหมีโครงการ การสังเคราะหองคความรูดานการวิจัยจากการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย
ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําขอเสนอการวิจัย ภายใตแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม สราง
และพัฒนานักวิจัยซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทั้งนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยที่
มีประสบการณในการวิจั ยในเรื่องที่เ กี่ยวของ หรือทั้ งที่ยั งไม เคยทําวิ จัย หรือเคยทําบ างแตยังขาด
ความรู ความเชี่ยวชาญในหัวขอของการวิจัย เชน การกําหนดโจทยวิจัย คําถามการวิจัยการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ การเขียนกรอบแนวคิด การใชสถิติเพื่อวิจัย การสรุปผล การเขียนรายงานการ
วิจัย การนํางานวิจัยไปใชประโยชน เปนตน รวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได รวบรวม วิเคราะห
องค ค วามรู ที่ ไ ด สั ง เคราะห เ ป น องค ค วามรู ใ นภาพรวมเพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาข อ เสนอ
โครงการวิจัย ภายใตแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะสามารถทําใหนักวิจัยไดรับความรูและ
สามารถจั ด ทํ า ข อ เสนอโครงการวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพสามารถขอรั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ประจํ า ป
งบประมาณ 2563 ได

วัตถุประสงค
1. เพื่ อสั งเคราะห องค ความรูดานการวิจัย จากการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อเปน
แนวทางในการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยภายใตแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
2. เพื่ อ กระตุ น ให เ กิ ด งานวิ จั ย ที่ ส อดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางและนโยบายด า นการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยและนโยบายของชาติมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรูความเขาใจดานการวิจัยและสามารถ
จัดทําขอเสนอโครงการวิจัยไดอยางมีคุณภาพ
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายของโครงการ ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เสนอขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2563 และจากงบรายได ประจําป
งบประมาณ 2562 จํานวน 60 คน
ผลการดําเนินงาน
โครงการ การสังเคราะหองคความรูดานการวิจัยจากการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย จัดขึ้น
ระหวางวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรท แอนด สปา จังหวัด
นครนายก โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเขารวมโครงการ จํานวน 91 คน ซึ่งถือ
วาเกินเปาหมายที่กําหนด โดยจําแนกแตละคณะ ดังนี้
คณะ

วิทยาศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เกษตรและชีวภาพ
วิทยาการจัดการ
ศึกษาศาสตร
วิทยาลัยแพทยทางเลือก
รวม

จํานวน
29 คน
16 คน
11 คน
22 คน
11 คน
2 คน
91 คน

รอยละ
31.87
17.58
12.09
24.18
12.09
2.20
100.00

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดเชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องทิศทางการเสนอขอรับทุนการ
วิจัย งบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2563 และวิธีการเขียนแผนบูรณาการการวิจัยและ
พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยตามศาสตรของนักวิจัย ดังนี้
1. ทิศทางการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน ประจําป 2563
โดย ดร.วิภารัตน ดีออง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
2. การเขียนแผนบูรณาการการวิจัยและการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย สายสังคมศาสตร
โดย รองศาสตราจารย ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง และ ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ
3. การเขียนแผนบูรณาการการวิจัยและการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย สายเกษตร
โดย รองศาสตราจารย ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ และ รองศาสตราจารย ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ

4. การเขียนแผนบูรณาการการวิจัยและการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย สายวิทยาศาสตร
โดย นายกฤษธวัชณ นพนาคีพงษ และดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง
5. การเขียนแผนบูรณาการการวิจัยและการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย สายการศึกษา
โดย รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา วัธนสุนทร และ รองศาสตราจารย ดร.สุรพล พยอมแยม

พิธีเปด วันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดย ศาสตราจารย ดร.พรรณี บัวเล็ก

การยกยองเชิดชูเกียรติแกนักวิจัยและถายทอดประสบการณในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

แนะนําทีมงานกองบรรณาธิการวารสารจันทรเกษมสารและรายงานความกาวหนา
ของการดําเนินงานวารสารจันทรเกษมสาร

ดร.วิภารัตน ดีออง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
บรรยายในหัวขอ ทิศทางการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน ประจําป 2563
1. ทิศทางการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน ประจําป 2563
สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ (วช.) ได จั ด ทํ า แนวทางเพื่ อ ขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น
งบประมาณในลักษณะบูรณาการตามเปาหมายแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 4 เปาหมาย ไดแก
เปาหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดเปาหมายแผนบูรณาการ
1. จํานวนตนแบบกึ่งอุตสาหกรรม/บริการไมนอยกวารอยละ 20 ของโครงการที่ไดรับการ
สนับสนุนทั้งหมด
2. จํานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ถูกนําไปใชประโยชนเชิงพานิชยไมนอยกวารอยละ
20 ของผลงานทั้งหมด
แนวทางการดําเนินงาน
1. สงเสริมใหเอกชนรวมลงทุนดานวิจัยและนวัตกรรมผานโปรแกรมยุทธศาสตรเปาหมาย
(Spearhead)
2. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมเปาหมาย
ตัวชี้วัดแนวทาง
1. สัดสวนเอกชนรวมลงทุนในโปรแกรมยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) อยางนอย
รอยละ 20 ทุกโปรแกรม
2. จํานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แลวเสร็จพรอมนําไปใชประโยชนในภาคการผลิตและ
การบริการและภาคธุรกิจไมนอยกวารอยละ 20 ของผลงานทั้งหมด

เปาหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยประเด็นทาทายสังคม
ตัวชี้วัดเปาหมายแผนบูรณาการ
1. จํานวนตนแบบ/นวัตกรรมทางสังคมที่พรอมนําไปกําหนดเปนนโยบายทดแทนการนําเขา
หรือใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมรอยละ 50 ของแผนงาน
2. จํานวนองคความรู นโยบาย นวัตกรรมที่หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน
พรอมนําไปใชประโยชน ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี หรือกําหนดเปนนโยบายในการดําเนินงาน
ขององคกรรอยละ 50 ของแผนงาน
แนวทางการดําเนินงาน
1. สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา แกปญหา สังคมและสิ่งแวดลอมตามโปรแกรม
ยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) เรื่องเรงดวนและตามนโยบายรัฐ
2. จํานวนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมดานสังคมในประเด็นสําคัญตามยุทธศาสตรของ
ประเทศ การจัดการและถายทอดองคความรู
ตัวชี้วัดแนวทาง
1. จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จพรอมนําไปประยุกตเปนนวัตกรรมทางสังคม นโยบาย และ
นวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและผูพิการไมนอยกวารอยละ 50 ของผลงานทั้งหมด
2. จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จพรอมนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือนําไปใชประโยชนทางดานสังคม ชุมชน รอยละ 50 ของผลงาน
ทั้งหมด
เปาหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ
ตัวชี้วัดเปาหมายแผนบูรณาการ
1. จํานวนผลงานวิจัยสามารถถูกนําไปใชอางอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติรอยละ
50 ของแผนงาน
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ใชในการแกปญหาการดําเนินงานของหนวยงานรอยละ 50 ของ
แผนงาน
แนวทางการดําเนินงาน
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ
2. สนั บ สนุ น การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อแก ป ญ หาหรื อ พั ฒ นาศั กยภาพการทํ า งานของ
หนวยงาน
ตัวชี้วัดแนวทางการดําเนินงาน
1. จํ า นวนผลงานวิ จั ย ที่ แล ว เสร็ จ พร อมยื่ น ตี พิม พ ร ะดั บ ชาติ และนานาชาติ หรื อ ยื่ น จด
ทะเบียนสิทธิบัตรรอยละ 50 ของแผนงาน
2. จํานวนผลงานวิจัย แลวเสร็จพรอมนํ าไปเปนแนวทางแกไขป ญหาการดําเนินงานของ
หนวยงานรอยละ 50 ของแผนงาน

เขมแข็ง

เป าหมายที่ 4 การสร างบุ คลากร พั ฒนาระบบนิ เวศ และเครื อข ายการวิ จั ยและนวั ตกรรมที่

ตัวชี้วัดเปาหมายแผนบูรณาการ
1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเปน 137,000 คน
2. มูลคาการลดหยอนภาษีคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป
3. จํานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ถูกนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป
4. อัตราการใชโครงสรางพื้นฐานดานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป
5. จํานวนหนวยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานการวิจัยดานตาง ๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 20
แนวทางการดําเนินงาน
1. พัฒนาบุคลากรและเครือขายวิจัย
2. สนับสนุนเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
3. สงเสริมบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิจัยและนวัตกรรม
5. สนับสนุนใหไดมาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดแนวทางการดําเนินงาน
1. จํานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 ตอป
2. จํานวนผูประกอบการใหมที่มีความรวมมือกับหนวยงานวิจัยไมนอยกวา 30 ราย
3. จํานวนการใชบริการเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 ตอป
4. จํานวนมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหม งานที่ไดรับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐานการ
วิจัย/อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 20

2. การจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติ ไดแก
1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
3. ยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2560 – 2564)
4. กลุมวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ/แผนงานวิจัยตามนโยบาย
รัฐบาล
3. จุดประสงคของแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
โดยสนับ สนุ นการวิ จัย และนวั ตกรรมที่สามารถตอบสนองภาคการผลิ ตสาขายุ ทธศาสตร และเพื่อ
แกปญหา หรือสรางความเขมแข็งดานชุมชน สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน สงเสริม
งานวิจัยใหไดมาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือตนแบบเพื่อทดแทนการนําเขา
จากตางประเทศและสนับสนุนใหภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจางสินคาจากบัญชีนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
สินคา นวัตกรรมไทย สรางความรวมมือระหวางนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ทั้งในและ
ตางประเทศ รวมทั้งเพิ่มบุคลากรดานการวิจัย

4. รูปแบบของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
แผนบูรณาการวิจัยควรมุงเนนการทํางานวิจัยแบบบูรณาการระหวางคณะ/หนวยงาน/หรือ
หนวยอื่น ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย/โครงการวิจัยยอยที่มี
ความแตกต า งกั น เขา ด ว ยกั น เพื่ อเนน ใหเห็น อยางชัดเจนถึงการมีปาหมายและวัตถุป ระสงคห ลัก
เดียวกันโดยลักษณะแผนบูรณาการวิจัยประกอบดวย ชุดโครงการ หรือโครงการเดี่ยวภายใตแผน
บูรณาการไมนอยกวา 3 โครงการ โดยชุดโครงการนับเปนหนึ่งโครงการประกอบดวยโครงการเดี่ยว
หรือโครงการยอยไมนอยกวา 2 โครงการ

การเขียนแผนบูรณาการการวิจัยและการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยสายการศึกษา

รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา วัธนสุนทร

รองศาสตราจารย ดร.สุรพล พะยอมแยม

ในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหสมบูรณมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
เพียงพอของหนวยงานที่ใหทุนวิจัย จะพิจารณาทุนวิจัยใหกับผูวิจัยนั้น ผูวิจัยจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ
ดังตอไปนี้
1. ประเด็น/ตัวแปรที่นํามาศึกษาหรือที่สนใจที่จะทําการวิจัย ผูวิจัยตองศึกษาตัวแปรอยาง
ละเอียดอานและทบทวนเพื่อใหเขาใจตัวแปรอยางลึกซึ้ง
2. งานวิจัยที่จะดําเนินการนั้นควรเปนการศึกษาหาความรูใหมๆ เพื่อสรางองคความรูใหม
และจะตองมีประโยชนทําแลวไมขึ้นหิ้ง
3. ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย (Design) ตองชัดเจน การเลือกประเภทเครื่องมือ
การเลือกประชากรและกลุมตัวอยางใหถูกตอง การเก็บขอมูล การออกแบบแผนการทดลอง การ
ออกแบบตองรูจักตัวแปรที่ศึกษาและการเลือกใชสถิติใหเหมาะสมถูกตองกับการวิจัย
4. ต องทราบว า เป า หมายของการวิจัย ที่จ ะทําคืออะไร พยายามหาคําตอบที่เปน กรอบ
เปาหมายของโครงการไมใชภาพกวาง และวางแผนใหชัดเจน
5. ตองบอกใหไดวางานวิจัยของตนเองมีคําสําคัญอะไร ตองนิยามศัพท นิยามปฏิบัติการตัว
แปรต างๆ ให ชัดเจน พรอมทั้งสามารถอธิบายนิยามศัพท ไดอยางมีเหตุ มีผลและมี หลักการทฤษฎี
รองรับอยางชัดเจน
6. การเลือกชุมชนที่ทําการวิจัยจะตองชัดเจน ตั้งแตพื้นที่ชุมชนการทําวิจัย ขอบเขตในการ
เลือกชุมชนอยางไร สื่อความหมายของคําวาชุมชนเปนอยางไร ยอมรับกันหรือไม
7. แผนบูรณาการวิจัย ตองมีกรอบความคิดในแนวเดียวกัน ไปในทิศทางเดียวกัน กรอบหรือ
พื้นที่ที่จะศึกษาตองกําหนดใหชัดเจน
8. ชื่องานวิจัยตองการคําตอบที่ถูกตองและนําไปใชประโยชนได นักวิจัยจะทํางานไดดีเมื่อ
ทําแลวสนุกกับงาน งานที่ทําควรมีประโยชนสามารถนําไปใชไดจริง

การเขียนแผนบูรณาการการวิจัยและการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยสายสังคมศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง

ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ

ในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหสมบูรณมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
เพียงพอของหนวยงานที่ใหทุนวิจัย จะพิจารณาทุนวิจัยใหกับผูวิจัยนั้น ผูวิจัยจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ
ดังตอไปนี้
1. ทิศทางของการวิจัยพัฒนาประเทศ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ปงบประมาณ 2563 จะเปนแนวโนมที่เกี่ยวของกับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ลดความ
เหลื่อมล้ํา เนนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทองถิ่น สามารถนํางานวิจัยไปพัฒนาอาชีพหลักในชุมชน
ทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ประเด็นวิจัยจึงตองปรับไปในทิศทางจะตองหาคุณคาเพิ่ม
โจทย ก ารวิ จั ย จะต อ งสามารถนํ า ไปตอบความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น คุ ณ ภาพชี วิ ต และการสร า ง
มูลคาเพิ่มใหกับคนในทองถิ่นได
2. แผนบูรณาการวิจัยในบางแผน เคยมีการทําวิจัยแลวเพียงแตมีการเปลี่ยนพื้นที่มาทําที่
จังหวัดชัยนาท นักวิจัยควรไปทบทวนวรรณกรรมเพิ่มวามีความซ้ําซอนหรือไม สามารถนําองคความรู
จากที่เคยมีการทําวิจัยมาแลวมาตอยอดเพื่อการวางแผนในการทําวิจัยของตนเองไดอยางไร
3. ภาพรวมชุดของแผนบูรณาการที่ประกอบดวยโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการ ชื่อของ
แผนบูรณาการตองสะทอนทุกประเด็นที่อยูในแผนบูรณาการนั้น และตองครอบคลุม ตองคิดจาก
ouput สําคัญของโครงการยอย ๆ มาประกอบเปนชื่อแผนบูรณาการ
4. การตั้งชื่อของแผนบูรณาการวิจัยจะตองตั้งชื่อใหนาสนใจ มีความสอดคลองกับกรอบ
งานวิจัยที่แสดงใหหนวยงานที่จะใหทุนสนับสนุนการวิจัย

การเขียนแผนบูรณาการการวิจัยและการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย สายวิทยาศาสตรและเกษตร

รองศาสตราจารย ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ

ดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง

รองศาสตราจารย ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ

นายกฤษณธวัช นพนาคีพงษ

ในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหสมบูรณมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
เพียงพอของหนวยงานที่ใหทุนวิจัย จะพิจารณาทุนวิจัยใหกับผูวิจัยนั้น ผูวิจัยจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ
ดังตอไปนี้
1. จุดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คือนักวิจัยมีชุมชนใหลงพื้นที่เพื่อทําวิจัยที่
ชัดเจนดังนั้นควรจะตองมีการบูรณาการลงไปที่ชุมชนวาตองการอะไร เชน จังหวัดชัยนาทตองการ
พัฒนาดานการเกษตร การศึกษา การปฐมวัย อาหาร สุขภาพ หรือการพัฒนาชุมชนเมืองชัยนาท
ในแตล ะคณะวิ ชา สามารถเขีย นขอเสนอโครงการเปน โครงการย อยในการบูร ณาการรวมเป นชุ ด
โครงการและสิ่งที่ไดจากการทําโครงการวิจัย Output Outcome ไดอะไร และสุดทาย GDP เพิ่มขึ้น
หรือไม Impact ชุมชนมีความเปนอยูกินดีอยูดี หรือไม ลดการพึ่งพาภาครัฐไดไหม
2. เนื่องจากขณะนี้แตละคณะเปนคนกําหนด Research Plan ขึ้นมา แลวนําเสนอ
มหาวิ ทยาลัยพิ จารณาอี กรอบวา สอดคลองกับ กลยุทธหรือแนวทางของมหาวิทยาลัยหรือไม หาก
เปนไปได มหาวิทยาลัยควรเปนคนกําหนด Research plan ไวใหสอดคลองกับรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตรชาติ
3. แผนบูรณาการวิจัยควรมีความเฉียบคมตองสามารถเชื่อมโยงแตละโครงการใหได บางชุด
โครงการยังเปนขนมชั้น บางหัวขอ เชน ผูสูงอายุ การทองเที่ยว กระจายไปแตละคณะ ควรจัดทําเปน
แผนบูรณาการใหดี ใหครอบคลุมทั้งหมด

4. สุขภาพเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยเปนประเด็นที่นาสนใจควรมีหลายสาขารวมทํา เพราะถา
สุขภาพดีตั้งแตเด็กจะทําใหลดคาใชจายที่ใชการรักษากรณีเจ็บปวยในวัยผูใหญหรือวัยชราในอนาคต
ไดอยางมาก
5. แตละโครงการควรมองถึงผลกระทบดวย อาจจะเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได เชิงบวกทําให
เกิดคุณคาอยางไร เกิดมูลคาเพิ่มอยางไร ถาทําแลวเกิดผลดีอยางไร หรือถาไมทําแลวจะเกิดผลเสีย
อยางไร ถาสามารถแสดงออกเปนสถิติหรือเชิงประจักษไดจะดีมาก
6. การตั้งชื่อโครงการวิจัย นักวิจัยตองคํานึงถึง คําเฉพาะ หรือ คําแสลง เชน ประชารัฐ
ไทยเขมแข็ง ไทยแลนด 4.0 กองทุนหมูบาน เนื่องจากเปนคําเฉพาะที่นโยบายของรัฐบาล
7. นักวิจัยควรพิจารณารายงานผลการวิจัยที่ทําไปแลววามีขอเสนอแนะอยางไร เพื่อนํา
ขอเสนอแนะเหลานั้นมาปรับปรุงและพัฒนาตอยอดโครงการตอไป
8. เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวนักวิจัยเอง ในการทําวิจัยจึงควรมองครั้งเดียวแตใหผล
ในหลายๆ ดาน เชน เงื่อนไขในการนําไปตอสัญญาจาง รวมถึงการนําไปขอตําแหนงทางวิชาการได
9. งานวิจัยที่เราทํา อะไรคือความแตกตางจากงานอื่นๆ อะไรคือความโดดเดน และเกิด
คุณคา คุมคา อยางไร
10. ในการทํ า วิ จั ย ต องคํ า นึง ถึงการนําผลงานวิจั ย ไปตี พิมพ การใช คําศัพท เฉพาะตางๆ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตองใชถูกตอง กับศัพทที่เปนภาษาสากล

ตามที่นักวิจัยไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยภายใตแผนบูรณา
การวิจัยและนวัตกรรม เมื่อสิ้นสุดโครงการทําใหนักวิจัยสามารถจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยภายใต
แผบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมตามสาขาตาง ๆ ดังนี้
แผนบูรณาการวิจัยสายสังคมศาสตร
ที่
1

2
3
4
5

6
7
8

ชื่อแผนบูรณาการ
รูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวเมืองเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจฐานรากชุมชนริมคลองลาดพราวดวย
ความรวมมือองคกรทองถิ่นตามแนวทางประชา
รัฐในยุคไทยแลนด 4.0
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ
วิสาหกิจชุชน ประเภทอาหารของผูสูงอายุกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนบน
แนวทางการจัดการทองเที่ยว 4.0 ในกลุมจังหวัด
สิงหทองชัยบุรี
การพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชน
รูปแบบการบูรณาการตนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชนของกลุม
ชาติพันธุในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
(ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) ดวย
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม
การเสริมสรางแนวทาง รูปแบบ และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสุขภาวะแบบองครวมสําหรับผูสูงอายุ
ในจังหวัดชัยนาท
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐและชุมชนเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ จังหวัด
ชัยนาท
การวิจัยเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมเชิง
สรางสรรคผลิตภัณฑชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคาดานการ
ทองเที่ยวสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

หัวหนาแผนบูรณาการ
ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบิ

ผศ.ธีรโชติ สัตตาคม
ดร.สุรชาติ บัวชุม
ดร.ปยพร ทาจีน
ดร.ชวิตรา ตันติมาลา

ดร.สุภานี นวกุล
ดร.ศาสวัต เพงแพ
ผศ.ดร.จิรวรรณ ปลั่งพงษพันธ

แผนบูรณาการวิจัยสายการศึกษา
ที่
ชื่อแผนบูรณาการ
1 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสเต็มศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น
2 การสรางรากฐานชุมชนแหงความเขมแข็ง ดวยการ
เตรียมความพรอมเยาวชน
3 ทักษะการคิดวิเคราะหในศตวรรษที่ 20
4 ระบบแบบออนไลน AI ในโภชนาการ การคิด
วิเคราะหและอุปกรณหองเรียนลดอุบัติเหตุสําหรับ
เยาวชนไทย 4.0

หัวหนาแผนบูรณาการ
ผศ.ดร.สุรางค ธรรมโวหาร
ดร.ชวนิดา สุวานิช
ผศ.ดร.ฐิติวัสส สุขปอม
ดร.จินตนา สุขสําราญ

แผนบูรณาการวิจัยสายเกษตร
ที่
ชื่อแผนบูรณาการ
1 การจัดการสมโอคุณภาพพันธุขาวแตงกวา
2 การพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคจากภูมิ
ปญญาตาลโตนด
3 การพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคจากภูมิ
ปญญาตาลโตนด
4 นวัตกรรมผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิวเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กดอยโอกาสและผูสูงอายุ และ
ยกระดับรายไดชุมชนในจังหวัดชัยนาท
ที่
1
2
3
4
5
6

หัวหนาแผนบูรณาการ
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
รศ.นสพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม
ดร.นภาพันธ โชคอํานวยพร
ดร.สุกัญญา เจียมวรนันทกุล

แผนบูรณาการวิจัยสายวิทยาศาสตร
ชื่อแผนบูรณาการ
หัวหนาแผนบูรณาการ
การบริหารจัดการน้ําการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน
ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม
การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางศักยภาพดาน
ดร.ปรีชา เทียมปญญา
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางยั่งยืน
การเพิ่มมูลคาพืชทองถิ่นสูการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ ดร.พัตราพร ภูวดลไพศาล
เครื่องสําอางของชุมชนจังหวัดชัยนาท
การเพิ่มมูลคาพืชทองถิ่นสูการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ ผศ.กนิษฐา ออนศิริ
เครื่องสําอางของชุมชนจังหวัดชัยนาท
นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายทุก
ดร.เอกรัตน ออนนอม
องคประกอบที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
การวิเคราะหเชิงพยากรณชวยสนับสนุนการตัดสินใจ อ.นิยม สุทธหลวง
เรียนรูจากเสียงของผูตองขังในเรือนจาปองกันลา
เลียงยาเสพติด กรณีศึกษา เรือนจําคลองเปรม

การดําเนินงานตอไป
เนื่องจากโครงการ การเผยแพรความรูดานการวิจัยเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย ไดรับ
ความสนใจจากนักวิจัยเปนจํานวนมากในการเขารวมโครงการดังกลาว ซึ่งจากการพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยในโครงการนี้จะตองมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของวิทยากร เพื่อใหขอเสนอ
โครงการวิจัยภายใตแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมสอดคลองกับทิศทางและนโยบายดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยและประเทศมากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดจัดโครงการ การติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อติดตามผลในการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยภายใต
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โดยเชิญวิทยากรมาในแตละสาขามาติดตามและประเมินผลและให
ขอเสนอแนะแกนักวิจัยเพื่อใหนักวิจัยสามารถพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยใหมีคุณภาพ สามารถขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยได โดยดําเนินการในแตละคณะตาง ๆ ดังนี้
1. คณะเกษตรและชีวภาพ
วันที่ 30 กรกฎาคม และวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2. คณะวิทยาศาสตร
วันที่ 17 กรกฎาคม และวันที่ 6 สิงหาคม 2561
3. คณะมนุษยศาสตรฯ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
4. คณะศึกษาศาสตร
วันที่ 19 กรกฎาคม และวันที่ 6 สิงหาคม 2561

