
 

สรุปผลการสังเคราะหองคความรูจาก 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การเผยแพรความรูดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย 
วันท่ี 19 – 21 มิถุนายน  2561  

ณ โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรท แอนด สปา จังหวัดนครนายก 

 

  

 

หลักการและเหตุผล 
การวิจัยถือเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในฐานะท่ีเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งได
ตระหนักถึงความสําคัญของการทําวิจัย เพราะการวิจัยจะนําไปสูการพัฒนา ความกาวหนาทางวิชาการ 
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหเกิดองคความรูใหม ๆ อันจะเปนประโยชนตองานดานวิชาการ การเรียน
การสอน และการบริการวิชาการแกสังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนหนวยงานในโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีภารกิจและบทบาทท่ีสําคัญในการ
บริหารงานการสนับสนุนงานดานการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จัดใหมีการเผยแพรความรูดาน
การวิจัยใหกับอาจารยและนักวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
ชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงในการพัฒนาท่ีผานมายังไมสามารถท่ีจะเพ่ิมจํานวนนักวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพรวมท้ังการท่ีจะสามารถนําผลงานวิจัยมาประยุกตไปสูการใชประโยชนท้ังในดานการ
สนับสนุนพันธกิจดานการเรียนการสอน หรือในเชิงพ้ืนท่ีตาง ๆ ไดอยางแทจริง สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงไดจัดใหมีโครงการ การสังเคราะหองคความรูดานการวิจัยจากการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย 
ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําขอเสนอการวิจัย ภายใตแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม สราง
และพัฒนานักวิจัยซ่ึงเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมท้ังนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยท่ี
มีประสบการณในการวิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวของ หรือท้ังท่ียังไมเคยทําวิจัยหรือเคยทําบางแตยังขาด
ความรู ความเชี่ยวชาญในหัวขอของการวิจัย เชน การกําหนดโจทยวิจัย คําถามการวิจัยการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ การเขียนกรอบแนวคิด การใชสถิติเพ่ือวิจัย การสรุปผล การเขียนรายงานการ
วิจัย การนํางานวิจัยไปใชประโยชน เปนตน รวมท้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได รวบรวม วิเคราะห
องคความรู ท่ีได สังเคราะหเปนองคความรูในภาพรวมเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัย ภายใตแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงจะสามารถทําใหนักวิจัยไดรับความรูและ
สามารถจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยท่ีมีคุณภาพสามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2563 ได  



 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสังเคราะหองคความรูดานการวิจัยจากการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเปน

แนวทางในการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยภายใตแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  
2. เ พ่ือกระตุนใหเ กิดงานวิจัย ท่ีสอดคลองกับทิศทางและนโยบายดานการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยและนโยบายของชาติมากยิ่งข้ึน 
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรูความเขาใจดานการวิจัยและสามารถ

จัดทําขอเสนอโครงการวิจัยไดอยางมีคุณภาพ  
4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีจํานวนเพ่ิม

มากข้ึน 
 

กลุมเปาหมาย  
 กลุมเปาหมายของโครงการ ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมท่ีเสนอขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2563 และจากงบรายได ประจําป
งบประมาณ 2562 จํานวน 60 คน  
 

ผลการดําเนินงาน 
 โครงการ การสังเคราะหองคความรูดานการวิจัยจากการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย จัดข้ึน
ระหวางวันท่ี 19 – 21 มิถุนายน  2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรท แอนด สปา จังหวัด
นครนายก โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเขารวมโครงการ จํานวน 91 คน ซ่ึงถือ
วาเกินเปาหมายท่ีกําหนด โดยจําแนกแตละคณะ ดังนี้ 
 

คณะ จํานวน รอยละ 
วิทยาศาสตร 29 คน 31.87 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 16 คน 17.58 
เกษตรและชีวภาพ 11 คน 12.09 
วิทยาการจัดการ 22 คน 24.18 
ศึกษาศาสตร 11 คน 12.09 
วิทยาลัยแพทยทางเลือก 2 คน 2.20 

รวม 91 คน 100.00 
 

 ท้ังนี้ 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 วันท่ี 19 มิถุนายน 2561  โดย ศาสตราจารย ดร.พรรณี  บัวเล็ก 
 

                   

 

การยกยองเชิดชูเกียรติแกนักวิจัยและถายทอดประสบการณในการนาํเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
 

 
 

แนะนําทีมงานกองบรรณาธิการวารสารจันทรเกษมสารและรายงานความกาวหนา 

ของการดําเนินงานวารสารจันทรเกษมสาร 



 

 
 

ดร.วิภารัตน  ดีออง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
บรรยายในหัวขอ ทิศทางการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน ประจําป 2563 
 

1. ทิศทางการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  งบประมาณแผนดิน ประจําป 2563  
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดจัดทําแนวทางเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน

งบประมาณในลักษณะบรูณาการตามเปาหมายแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 4 เปาหมาย ไดแก 
 เปาหมายท่ี 1  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
 ตัวช้ีวัดเปาหมายแผนบูรณาการ 

1. จํานวนตนแบบก่ึงอุตสาหกรรม/บริการไมนอยกวารอยละ 20 ของโครงการท่ีไดรับการ
สนับสนุนท้ังหมด 

2. จํานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีถูกนําไปใชประโยชนเชิงพานิชยไมนอยกวารอยละ 
20 ของผลงานท้ังหมด  

แนวทางการดําเนินงาน 
1. สงเสริมใหเอกชนรวมลงทุนดานวิจัยและนวัตกรรมผานโปรแกรมยุทธศาสตรเปาหมาย 

(Spearhead)  
2. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ตัวช้ีวัดแนวทาง 
1. สัดสวนเอกชนรวมลงทุนในโปรแกรมยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) อยางนอย 

รอยละ 20 ทุกโปรแกรม 
2. จํานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีแลวเสร็จพรอมนําไปใชประโยชนในภาคการผลิตและ

การบริการและภาคธุรกิจไมนอยกวารอยละ 20 ของผลงานท้ังหมด 
  



 

 เปาหมายท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยประเด็นทาทายสังคม 
 ตัวช้ีวัดเปาหมายแผนบูรณาการ 

1. จํานวนตนแบบ/นวัตกรรมทางสังคมท่ีพรอมนําไปกําหนดเปนนโยบายทดแทนการนําเขา
หรือใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมรอยละ 50 ของแผนงาน 

2. จํานวนองคความรู นโยบาย นวัตกรรมท่ีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน 
พรอมนําไปใชประโยชน ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี หรือกําหนดเปนนโยบายในการดําเนินงาน
ขององคกรรอยละ 50 ของแผนงาน  

แนวทางการดําเนินงาน 
1. สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา แกปญหา สังคมและสิ่งแวดลอมตามโปรแกรม

ยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) เรื่องเรงดวนและตามนโยบายรัฐ 
2. จํานวนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมดานสังคมในประเด็นสําคัญตามยุทธศาสตรของ

ประเทศ การจัดการและถายทอดองคความรู 
ตัวช้ีวัดแนวทาง 
1. จํานวนผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จพรอมนําไปประยุกตเปนนวัตกรรมทางสังคม นโยบาย และ

นวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและผูพิการไมนอยกวารอยละ 50 ของผลงานท้ังหมด 
2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จพรอมนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย

ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือนําไปใชประโยชนทางดานสังคม ชุมชน รอยละ 50 ของผลงาน
ท้ังหมด 
 

เปาหมายท่ี 3  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 
 ตัวช้ีวัดเปาหมายแผนบูรณาการ 

1. จํานวนผลงานวิจัยสามารถถูกนําไปใชอางอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติรอยละ 
50 ของแผนงาน  

2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีใชในการแกปญหาการดําเนินงานของหนวยงานรอยละ 50 ของ
แผนงาน 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเปนเลิศทางวิชาการ 
2. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทํางานของ

หนวยงาน 
 
ตัวช้ีวัดแนวทางการดําเนินงาน 
1. จํานวนผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จพรอมยื่นตีพิมพระดับชาติและนานาชาติ หรือยื่นจด

ทะเบียนสิทธิบัตรรอยละ 50 ของแผนงาน 
2. จํานวนผลงานวิจัยแลวเสร็จพรอมนําไปเปนแนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานของ

หนวยงานรอยละ 50 ของแผนงาน 
  



 

เปาหมายท่ี 4 การสรางบุคลากร พัฒนาระบบนิเวศ และเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมท่ี
เขมแข็ง 

ตัวช้ีวัดเปาหมายแผนบูรณาการ 
1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนเปน 137,000 คน  
2. มูลคาการลดหยอนภาษีคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 ตอป 
3. จํานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีถูกนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 ตอป 
4. อัตราการใชโครงสรางพ้ืนฐานดานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป 
5. จํานวนหนวยงานท่ีสามารถรับรองมาตรฐานการวิจัยดานตาง ๆ เพ่ิมข้ึนรอยละ 20  
แนวทางการดําเนินงาน 
1. พัฒนาบุคลากรและเครือขายวิจัย 
2. สนับสนนุเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
3. สงเสริมบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิจัยและนวัตกรรม 
5. สนับสนุนใหไดมาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม 
ตัวช้ีวัดแนวทางการดําเนินงาน 
1. จํานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 20 ตอป 
2. จํานวนผูประกอบการใหมท่ีมีความรวมมือกับหนวยงานวิจัยไมนอยกวา 30 ราย 
3. จํานวนการใชบริการเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 
4. จํานวนมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนใหม งานท่ีไดรับการรับรองหรือข้ึนทะเบียนมาตรฐานการ

วิจัย/อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 20  
 

2. การจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติ ไดแก 
1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
3. ยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (2560 – 2564) 
4. กลุมวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ/แผนงานวิจัยตามนโยบาย

รัฐบาล 
 

3. จุดประสงคของแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

โดยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตรและเพ่ือ
แกปญหา หรือสรางความเขมแข็งดานชุมชน สังคม ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชน สงเสริม
งานวิจัยใหไดมาซ่ึงเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือตนแบบเพ่ือทดแทนการนําเขา
จากตางประเทศและสนับสนุนใหภาครัฐมีการจัดซ้ือจัดจางสินคาจากบัญชีนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
สินคา นวัตกรรมไทย สรางความรวมมือระหวางนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ท้ังในและ
ตางประเทศ รวมท้ังเพ่ิมบุคลากรดานการวิจัย 
  



 

4. รูปแบบของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  
แผนบูรณาการวิจัยควรมุงเนนการทํางานวิจัยแบบบูรณาการระหวางคณะ/หนวยงาน/หรือ

หนวยอ่ืน ๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย/โครงการวิจัยยอยท่ีมี
ความแตกตางกันเขาดวยกันเพ่ือเนนใหเห็นอยางชัดเจนถึงการมีปาหมายและวัตถุประสงคหลัก
เดียวกันโดยลักษณะแผนบูรณาการวิจัยประกอบดวย ชุดโครงการ หรือโครงการเดี่ยวภายใตแผน
บูรณาการไมนอยกวา 3 โครงการ โดยชุดโครงการนับเปนหนึ่งโครงการประกอบดวยโครงการเดี่ยว
หรือโครงการยอยไมนอยกวา 2 โครงการ 
  
  



 

การเขียนแผนบูรณาการการวิจัยและการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยสายการศึกษา 

 

            
  
รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  วัธนสุนทร        รองศาสตราจารย ดร.สุรพล  พะยอมแยม 

 
ในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหสมบูรณมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม

เพียงพอของหนวยงานท่ีใหทุนวิจัย จะพิจารณาทุนวิจัยใหกับผูวิจัยนั้น ผูวิจัยจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ 
ดังตอไปนี ้

1. ประเด็น/ตัวแปรท่ีนํามาศึกษาหรือท่ีสนใจท่ีจะทําการวิจัย ผูวิจัยตองศึกษาตัวแปรอยาง
ละเอียดอานและทบทวนเพ่ือใหเขาใจตัวแปรอยางลึกซ้ึง  

2. งานวิจัยท่ีจะดําเนินการนั้นควรเปนการศึกษาหาความรูใหมๆ เพ่ือสรางองคความรูใหม
และจะตองมีประโยชนทําแลวไมข้ึนหิ้ง 

3. ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย (Design) ตองชัดเจน การเลือกประเภทเครื่องมือ 
การเลือกประชากรและกลุมตัวอยางใหถูกตอง การเก็บขอมูล การออกแบบแผนการทดลอง การ
ออกแบบตองรูจักตัวแปรท่ีศึกษาและการเลือกใชสถิติใหเหมาะสมถูกตองกับการวิจัย 

4. ตองทราบวาเปาหมายของการวิจัยท่ีจะทําคืออะไร พยายามหาคําตอบท่ีเปนกรอบ 
เปาหมายของโครงการไมใชภาพกวาง และวางแผนใหชัดเจน 

5. ตองบอกใหไดวางานวิจัยของตนเองมีคําสําคัญอะไร ตองนิยามศัพท นิยามปฏิบัติการตัว
แปรตางๆ ใหชัดเจน พรอมท้ังสามารถอธิบายนิยามศัพทไดอยางมีเหตุมีผลและมีหลักการทฤษฎี
รองรับอยางชัดเจน  

6. การเลือกชุมชนท่ีทําการวิจัยจะตองชัดเจน ตั้งแตพ้ืนท่ีชุมชนการทําวิจัย ขอบเขตในการ
เลือกชุมชนอยางไร สื่อความหมายของคําวาชุมชนเปนอยางไร ยอมรับกันหรือไม  

7. แผนบูรณาการวิจัย ตองมีกรอบความคิดในแนวเดียวกัน ไปในทิศทางเดียวกัน กรอบหรือ
พ้ืนท่ีท่ีจะศึกษาตองกําหนดใหชัดเจน 

8. ชื่องานวิจัยตองการคําตอบท่ีถูกตองและนําไปใชประโยชนได นักวิจัยจะทํางานไดดีเม่ือ
ทําแลวสนุกกับงาน งานท่ีทําควรมีประโยชนสามารถนําไปใชไดจริง 
  



 

การเขียนแผนบูรณาการการวิจัยและการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยสายสังคมศาสตร  

 

     
      
    รองศาสตราจารย ดร.เทิดชาย  ชวยบํารงุ                    ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ 
 

ในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหสมบูรณมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
เพียงพอของหนวยงานท่ีใหทุนวิจัย จะพิจารณาทุนวิจัยใหกับผูวิจัยนั้น ผูวิจัยจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

1. ทิศทางของการวิจัยพัฒนาประเทศ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
ปงบประมาณ 2563 จะเปนแนวโนมท่ีเก่ียวของกับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ลดความ
เหลื่อมล้ํา เนนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทองถ่ิน สามารถนํางานวิจัยไปพัฒนาอาชีพหลักในชุมชน 
ทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน ประเด็นวิจัยจึงตองปรับไปในทิศทางจะตองหาคุณคาเพ่ิม  
โจทยการวิจัยจะตองสามารถนําไปตอบความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน คุณภาพชีวิต และการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับคนในทองถ่ินได 

2. แผนบูรณาการวิจัยในบางแผน เคยมีการทําวิจัยแลวเพียงแตมีการเปลี่ยนพ้ืนท่ีมาทําท่ี
จังหวัดชัยนาท นักวิจัยควรไปทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมวามีความซํ้าซอนหรือไม สามารถนําองคความรู
จากท่ีเคยมีการทําวิจัยมาแลวมาตอยอดเพ่ือการวางแผนในการทําวิจัยของตนเองไดอยางไร 

3. ภาพรวมชุดของแผนบูรณาการท่ีประกอบดวยโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการ ชื่อของ
แผนบูรณาการตองสะทอนทุกประเด็นท่ีอยูในแผนบูรณาการนั้น และตองครอบคลุม ตองคิดจาก 
ouput สําคัญของโครงการยอย ๆ มาประกอบเปนชื่อแผนบูรณาการ 

4. การต้ังชื่อของแผนบูรณาการวิจัยจะตองต้ังชื่อใหนาสนใจ มีความสอดคลองกับกรอบ
งานวิจัยท่ีแสดงใหหนวยงานท่ีจะใหทุนสนับสนุนการวิจัย 

  



 

การเขียนแผนบูรณาการการวิจัยและการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย สายวิทยาศาสตรและเกษตร  
                      
 

    

   รองศาสตราจารย ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ         รองศาสตราจารย ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ 

 

   
            ดร.มนตรา  เล่ียวเส็ง    นายกฤษณธวัช นพนาคีพงษ   
 

ในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหสมบูรณมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
เพียงพอของหนวยงานท่ีใหทุนวิจัย จะพิจารณาทุนวิจัยใหกับผูวิจัยนั้น ผูวิจัยจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

1. จุดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คือนักวิจัยมีชุมชนใหลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําวิจัยท่ี
ชัดเจนดังนั้นควรจะตองมีการบูรณาการลงไปท่ีชุมชนวาตองการอะไร เชน จังหวัดชัยนาทตองการ
พัฒนาดานการเกษตร การศึกษา การปฐมวัย อาหาร สุขภาพ หรือการพัฒนาชุมชนเมืองชัยนาท  
ในแตละคณะวิชา สามารถเขียนขอเสนอโครงการเปนโครงการยอยในการบูรณาการรวมเปนชุด
โครงการและสิ่งท่ีไดจากการทําโครงการวิจัย Output  Outcome ไดอะไร และสุดทาย GDP เพ่ิมข้ึน
หรือไม Impact ชุมชนมีความเปนอยูกินดีอยูดี หรือไม ลดการพ่ึงพาภาครัฐไดไหม  

2. เนื่องจากขณะนี้แตละคณะเปนคนกําหนด Research Plan ข้ึนมา แลวนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกรอบวาสอดคลองกับกลยุทธหรือแนวทางของมหาวิทยาลัยหรือไม หาก
เปนไปได มหาวิทยาลัยควรเปนคนกําหนด Research plan ไวใหสอดคลองกับรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตรชาติ  

3. แผนบูรณาการวิจัยควรมีความเฉียบคมตองสามารถเชื่อมโยงแตละโครงการใหได บางชุด
โครงการยังเปนขนมชั้น บางหัวขอ เชน ผูสูงอายุ การทองเท่ียว กระจายไปแตละคณะ ควรจัดทําเปน
แผนบูรณาการใหดี ใหครอบคลุมท้ังหมด  



 

4. สุขภาพเก่ียวกับเด็กปฐมวัยเปนประเด็นท่ีนาสนใจควรมีหลายสาขารวมทํา เพราะถา
สุขภาพดีตั้งแตเด็กจะทําใหลดคาใชจายท่ีใชการรักษากรณีเจ็บปวยในวัยผูใหญหรือวัยชราในอนาคต
ไดอยางมาก  

5. แตละโครงการควรมองถึงผลกระทบดวย อาจจะเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได เชิงบวกทําให
เกิดคุณคาอยางไร เกิดมูลคาเพ่ิมอยางไร ถาทําแลวเกิดผลดีอยางไร หรือถาไมทําแลวจะเกิดผลเสีย
อยางไร ถาสามารถแสดงออกเปนสถิติหรือเชิงประจักษไดจะดีมาก 

6. การตั้งชื่อโครงการวิจัย นักวิจัยตองคํานึงถึง คําเฉพาะ หรือ คําแสลง เชน ประชารัฐ  
ไทยเขมแข็ง ไทยแลนด 4.0 กองทุนหมูบาน เนื่องจากเปนคําเฉพาะท่ีนโยบายของรัฐบาล 

7. นักวิจัยควรพิจารณารายงานผลการวิจัยท่ีทําไปแลววามีขอเสนอแนะอยางไร เพ่ือนํา
ขอเสนอแนะเหลานั้นมาปรับปรุงและพัฒนาตอยอดโครงการตอไป 

8. เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวนักวิจัยเอง ในการทําวิจัยจึงควรมองครั้งเดียวแตใหผล
ในหลายๆ ดาน เชน เง่ือนไขในการนําไปตอสัญญาจาง รวมถึงการนําไปขอตําแหนงทางวิชาการได 

9. งานวิจัยท่ีเราทํา อะไรคือความแตกตางจากงานอ่ืนๆ อะไรคือความโดดเดน และเกิด
คุณคา คุมคา อยางไร 

10. ในการทําวิจัย ตองคํานึงถึงการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ การใชคําศัพทเฉพาะตางๆ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตองใชถูกตอง กับศัพทท่ีเปนภาษาสากล 
 

    
 

 
  



 

 ตามท่ีนักวิจัยไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยภายใตแผนบูรณา
การวิจัยและนวัตกรรม เม่ือสิ้นสุดโครงการทําใหนักวิจัยสามารถจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยภายใต
แผบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมตามสาขาตาง ๆ ดังนี้ 
 

แผนบูรณาการวิจัยสายสังคมศาสตร 
 

ท่ี ช่ือแผนบูรณาการ หัวหนาแผนบูรณาการ 
1 รูปแบบการพัฒนาการทองเท่ียวเมืองเพ่ือสงเสริม

เศรษฐกิจฐานรากชุมชนริมคลองลาดพราวดวย
ความรวมมือองคกรทองถ่ินตามแนวทางประชา
รัฐในยุคไทยแลนด 4.0   

ผศ.ดร.ดวงพร  กาซาสบิ 

2 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ
วิสาหกิจชุชน ประเภทอาหารของผูสูงอายุกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 

ผศ.ธีรโชติ  สัตตาคม 

3 แนวทางการจัดการทองเท่ียว 4.0 ในกลุมจังหวัด
สิงหทองชัยบุรี  

ดร.สุรชาติ  บัวชุม 

4 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชน ดร.ปยพร  ทาจีน 
5 รูปแบบการบูรณาการตนทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชนของกลุม
ชาติพันธุในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
(ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) ดวย
กระบวนการวจิัยแบบมีสวนรวม 

ดร.ชวิตรา  ตันติมาลา 

6 การเสริมสรางแนวทาง รูปแบบ และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสุขภาวะแบบองครวมสําหรับผูสูงอายุ
ในจังหวัดชัยนาท 

ดร.สุภานี  นวกุล 

7 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐและชุมชนเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ จังหวัด
ชัยนาท  

ดร.ศาสวัต  เพงแพ 

8 การวิจัยเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมเชิง
สรางสรรคผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาดานการ
ทองเท่ียวสูการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

ผศ.ดร.จิรวรรณ  ปลั่งพงษพันธ 

 
  



 

แผนบูรณาการวิจัยสายการศึกษา 
 

ท่ี ช่ือแผนบูรณาการ หัวหนาแผนบูรณาการ 
1 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสเต็มศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ผศ.ดร.สุรางค ธรรมโวหาร 

2 การสรางรากฐานชุมชนแหงความเขมแข็ง ดวยการ
เตรียมความพรอมเยาวชน 

ดร.ชวนิดา สุวานิช  

3 ทักษะการคิดวิเคราะหในศตวรรษท่ี 20 ผศ.ดร.ฐิติวัสส สุขปอม 
4 ระบบแบบออนไลน AI ในโภชนาการ การคิด

วิเคราะหและอุปกรณหองเรียนลดอุบัติเหตุสําหรับ
เยาวชนไทย 4.0 

ดร.จินตนา  สุขสําราญ 

 
แผนบูรณาการวิจัยสายเกษตร 

 

ท่ี ช่ือแผนบูรณาการ หัวหนาแผนบูรณาการ 
1 การจัดการสมโอคุณภาพพันธุขาวแตงกวา  ดร.ศิรส ทองเชื้อ  
2 การพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคจากภูมิ

ปญญาตาลโตนด  
รศ.นสพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม  

3 การพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคจากภูมิ
ปญญาตาลโตนด  

ดร.นภาพันธ โชคอํานวยพร  

4 นวัตกรรมผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิวเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเด็กดอยโอกาสและผูสูงอายุ และ

ยกระดับรายไดชุมชนในจังหวัดชัยนาท 

ดร.สุกัญญา เจียมวรนันทกุล 

 
แผนบูรณาการวิจัยสายวิทยาศาสตร 

ท่ี ช่ือแผนบูรณาการ หัวหนาแผนบูรณาการ 
1 การบริหารจัดการน้ําการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม 
ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน 

2 การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางศักยภาพดาน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางยั่งยืน 

ดร.ปรีชา เทียมปญญา 

3  การเพ่ิมมูลคาพืชทองถ่ินสูการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางของชุมชนจังหวัดชัยนาท  

ดร.พัตราพร ภูวดลไพศาล  

4  การเพ่ิมมูลคาพืชทองถ่ินสูการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางของชุมชนจังหวัดชัยนาท 

ผศ.กนิษฐา ออนศิริ  

5  นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายทุก
องคประกอบท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

ดร.เอกรัตน ออนนอม  

6  การวิเคราะหเชิงพยากรณชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
เรียนรูจากเสียงของผูตองขังในเรือนจาปองกันลา
เลียงยาเสพติด กรณีศึกษา เรือนจําคลองเปรม  

อ.นิยม สุทธหลวง  



 

 

   
 

  
 

  
 

  
  



 

การดําเนินงานตอไป 
 เนื่องจากโครงการ การเผยแพรความรูดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย ไดรับ
ความสนใจจากนักวิจัยเปนจํานวนมากในการเขารวมโครงการดังกลาว ซ่ึงจากการพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยในโครงการนี้จะตองมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของวิทยากร เพ่ือใหขอเสนอ
โครงการวิจัยภายใตแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมสอดคลองกับทิศทางและนโยบายดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยและประเทศมากยิ่งข้ึน สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดจัดโครงการ การติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือติดตามผลในการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยภายใต
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โดยเชิญวิทยากรมาในแตละสาขามาติดตามและประเมินผลและให
ขอเสนอแนะแกนักวิจัยเพ่ือใหนักวิจัยสามารถพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยใหมีคุณภาพ สามารถขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยได โดยดําเนินการในแตละคณะตาง ๆ ดังนี้ 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ  วันท่ี 30 กรกฎาคม และวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
2. คณะวิทยาศาสตร  วันท่ี 17 กรกฎาคม และวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
3. คณะมนุษยศาสตรฯ  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
4. คณะศึกษาศาสตร  วันท่ี 19 กรกฎาคม และวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
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