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ประกาศรับขอเสนอ 

“การวิจัยมุงเปา  ประจําปงบประมาณ  2558 
 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  ในฐานะหนวยงานกลางดานการวิจัย  ไดรวมกับหนวยใหทุนตาง ๆ 
ไดแก  สํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงาน
พัฒนาการ วิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก. ) สถาบัน วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส. ) สํ านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ดําเนินงานภายใตช่ือ “เครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.)” จัดทํากรอบงานวิจัยที่มุง
เปาตอบสนองความตองในการพัฒนาประเทศ เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจําป 2558 โดยคณาจารย/นักวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  

สามารถสงขอเสนอโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาไดต้ังแตบัดน้ี ถึงวันท่ี 2 ตุลาคม 2557 

ในการน้ีคณาจารย/นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม การสงขอเสนอการ
วิจยัพรอมคําช้ีแจงตาง ๆ ได ที่  nrms.go.th/News.aspx 

 

 

  áËÅ�§·Ø¹ÇÔ Ñ̈Â 

กรอบการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  2558 

1.  ขาว 14.  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
2.  มันสําปะหลัง 15.  การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู 
3.  ยางพารา 16.  ความมั่นคง  และปญหาชายแดนใต 
4.  โลจิสติกส  และโซอุปทาน 17.  ประชาคมอาเซียน 
5.  การบริหารจัดการการทองเที่ยว 18.  สัตวเศรษฐกิจ 
6.  การแพทย  และสาธารณสุข 19.  พืชสวน (ไมผล พืชผัก และไมดอกไมประดับ) 
7.  วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ 20.  การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
8.  ออยและนํ้าตาล 21.  มนุษยศาสตร 
9.  ปาลมนํ้ามัน 22.  เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมดานวัสดุนาโน 
10.  พลาสติกชีวภาพ 23.  พลังงานทดแทน  (ความรวมมือระหวางไทย-ตางประเทศ) 
11.  สมุนไพรไทย  อาหารเสริม  และสปา 24.  ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส  และบุคคลพิการ 
12.อาหารเพื่อคุณคาและความปลอดภัยสําหรับ
ผูบริโภค  และการคา 

25.  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

13.  การคมนาคมขนสงระบบราง 26.  ผลกระทบการใชแรใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 
   



จัดเตรียมขอเสนอโครงการวิจัย 

โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธใหคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดเตรียมขอเสนอการ
วิจัย โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP)  จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 1. โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปญญาทองถ่ินสูนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2. โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงการพัฒนาการวิจัยเชิงบูรณการ (Seed Money) 
 3. โครงการวิจัยการพัฒนาครูของครดูวยโจทยวิจัยทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

หรือสอบถามรายละเอียดไดที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โทร.039-471056 
หมายเลขโทรศัพทภายใน 3505, 3515 

*หมายเหตุ หากมีรายละเอียดการเปดรับขอเสนอการวิจัยและเง่ือนไขเพ่ิมเติม 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะประกาศใหทราบโดยละเอียดอีกครั้ง 

 

จัดเตรียมขอเสนอการวิจัย ใน 3 ประเภททุน 

จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

 ในปงบประมาณ 2558 ฝายวิชาการ สกว. จะประกาศรับขอเสนอโครงการทุนวิจัยใน 3 ประเภททุน ไดแก 

1. ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม 

2. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 

3. ทุนวิจัยองคความรูใหมที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) 

  เพื่อเพิ่มโอกาสใหโครงการวิจัยที่มีคุณภาพดีไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอ สกว. จึงใครขอความรวมมือจาก

สถาบันตนสังกัดในการรวมสนับสนุนทุนวิจัยรวมกับ สกว. ใน 3 ประเภททุนขางตน โดยขอเสนอโครงการดังกลาวจะตอง

มีการลงนามโดยสถาบันตนสังกัดต้ังแตระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทาข้ึนไปวายินดีรวมสนับสนุนทุนวิจยัดวย ทั้งน้ี 

สกว. จะเสนอรายช่ือโครงการที่ผานเกณฑการประเมินใหสถาบันตนสังกัดเพื่อพิจารณารวมสมทบทุนวิจัยอีกครั้งหน่ึง 

โดย สกว. จะประกาศรับขอเสนอโครงการขางตนที่ http://academic.trf.or.th ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม – 30 

กันยายน 2557 เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการสงขอมูลของนักวิจัยจํานวนมากในชวงกําหนดปดรับสมัครของแตละประเภททุน  

 

  

áËÅ�§·Ø¹ÇÔ Ñ̈Â (µ�Í) 

การสงขอเสนอโครงการวิจัย 

ขอเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอรม ว-1ด ประจําปงบประมาณ 2558   

จํานวน 3 ชุด พรอมไฟลขอมูล  ตองมีลายเซ็นจริงของหัวหนาโครงการวิจัย  

(นักวิจัย 1 ทาน เปนหัวหนาโครงการวิจัยได 1 โครงการเทาน้ัน) 
 

ท้ังน้ี ขอใหนําสงขอเสนอการวิจัย (จํานวน 3 ชุด) พรอมไฟลขอมูล มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ภายในวันท่ี 13 ตุลาคม 2557 ภายในเวลา 11.00 น. เทาน้ัน 



 

  

áËÅ�§à¼Âá¾Ã�§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â (§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ) 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·ÒÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤ÃÑé§ 1 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รวมกับเครือขายงานวิจัย คือ สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย

แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน บริษัทการปโตรเลียมแหง

ประเทศไทย (ปตท.) และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร

แหงชาติ (SiPA)   

จัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง 

“งานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร เพื่อพัฒนาทองถิ่นไทย” 

ระหวางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร 

กรุงเทพมหานคร 

ในการน้ี ขอเชิญผูสนใจ สงบทความวิจัยเขารวมการ

นําเสนอในงานประชุมวิชาการดังกลาว ภายในวันที่ 20 กันยายน 

2557 สามารถลงทะเบียนเขารวมนําเสนอและเขารวมรับฟงฯ ไดที่ 

http://rdi.ssru.ac.th/conference2014/ 

 

ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�ÇÔªÒ¡ÒÃ ¤ÃÑé§·Õè 11 ÃÐ´ÑºªÒµÔ 

 สํ า นั ก วิ ช า สั ง คม ศ า สต ร  จึ ง ไ ด กํ า หน ด จั ด ง า น

สังคมศาสตรวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชาติ เรื่อง “ภัยธรรมชาติกับ

การจัดการอยางยั่งยืนในระดับทองถิ่น ประเทศ และอาเซียน” ใน

วันที่  14 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร อ.เมือง จ.

เชียงราย 

 ในการน้ีจึงขอเชิญผูสนใจ สงผลงานเขารวมนําเสนอใน

วันดังกลาว โดยเปดรับประเด็นการนําเสนอผลงาน จํานวน 7 

ประเด็น ประกอบดวย  

1. ดานองคความรูเก่ียวกับภัยธรรมชาต ิ

2. ดานการจัดการภัยธรรมชาต ิ

3. ดานการศึกษา 

4. ดานการบริหารจัดการ 

5. ดานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

6. สุขภาพและสาธารณสุข 

7. เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

โดยสงผลงานไดตั้งแตบัดน้ีถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 และ

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ ¤ÃÑé§·Õè 53 

 ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดใหมีการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ระหวาง

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ 2558 ใน 13 สาขา คณะกรรมการจัดการประชุมฯ  

จึ ง ข อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ เ ชิ ญ ช ว น ผู ส น ใ จ  ส ง บ ท คั ด ย อ แ ล ะ เ รื่ อ ง เ ต็ ม ผ า น ร ะ บ บ ล ง ท ะ เ บี ย น อ อ น ไ ล น ที่ 

http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผานระบบลงทะเบียนออนไลนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 



 

 

 

  

คาธรรมเนยีมการสมัคร ปดรับไมเกนิวันที่ 15 ตุลาคม 2557 

อาจารย/ขาราชการ/นักวิจัย/นักศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา/ บุคคลทั่วไป 

1,500 บาท 

อาจารย/บุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ไมเสยีคาใชจาย 

การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณ ีครั้งท่ี 8 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณ ีครบ 110 ป 

เรื่อง “สหวิทยาการงานวิจัยสูอาเซยีน” 

วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2557 

ณ อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

กจิกรรมภายในงาน 

     -การปาฐกถาพิเศษ โดยผูทรงคุณวุฒ ิ

     -การนําเสนอผลงานวจัิยดวยวาจาและโปสเตอร โดย

วทิยากร นักวชิาการ นักวจัิย อาจารยและนักศกึษา 

กําหนดการการจัดประชุมวชิาการและคาใชจาย 

วิธีการชําระเงิน 

  โอนเงินเขาบัญชีหมายเลข 178-1-48957-9 ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาส่ีแยกเขาไรยา) 
 

กลุมสาขาท่ีนําเสนอ 

- การศกึษา 

- การจัดการ/บริหารธุรกจิ 

- มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ลงทะเบยีนออนไลนไดท่ี 

http://www.rbru.ac.th/org/research/ 

ตั้งแตบัดนี้ – 15 ตุลาคม 2557 



Abstract –บทคัดยอ  

 บทคัดยอเปนขอความโดยสรุปของการวิจัย มักปรากฏในสวนตนของบทความวิจัยหรือ

โครงรางการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน เขียนอยางสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน บอกรายละเอียดของ

การวิจัยทั้งหมด โดยทั่วไปภาษาอังกฤษมีคําไมเกิน 300 คํา ภาษาไทยไมเกิน 500 คํา อาจเขียน

เน้ือความเปนตอนเดียวตอกัน หรือแยกเปนหัวขอๆ คือ ความสําคัญหรือที่มาของการวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีการวิจัย ขอสรุป ขอเสนอแนะก็ได บทคัดยอจะชวยนักวิจัยกรองและตัดสินใจ

คัดเลือกบทความวิจัยตางๆ ที่ตนเองตองการเบื้องตนกอนวาเก่ียวของกับงานวิจัยที่ตนเองทําอยู

หรือไม กอนทีจ่ะลงรายละเอียดโดยการอานบทความวิจัยทั้งเร่ือง 

Bibliography – บรรณานุกรม 

 บรรณานุกรมเปนรายการของสิ่งพิมพ เอกสารและหลักฐานตาง ๆ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ

ทุกประเภทที่นํามาใชอางอิง หรือใชศึกษาคนควาประกอบการศึกษาวิจัย และการเขียนรายงาน ซึ่ง

ตางกับเอกสารอางอิง (references) จะมีเฉพาะเอกสารและหลักฐานที่ไดอางอิงไวในเน้ือรายงาน

เทาน้ัน  บรรณานุกรมที่ใชประกอบการศึกษาคนควาจะเขียนพิมพไวทั้งหมด หรือจะเลือกเอา

เฉพาะที่เคยอางอิงทําเปนเชิงอรรถไวเทาน้ันก็ได 
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ยุคนี้เปนยุคที่การคนควาหาขอมูลการวิจัยเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว 

คณาจารย หรือนักศึกษา ที่สนใจอานรายงานหรือบทความวิจัยตองอาศัยขอมูลการวิจัยตาง ๆ ที่

เปนปจจุบันเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการแกปญหาตาง ๆ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีทักษะ ความรูในการ

อานเพื่อประเมินรายงานหรือบทความวิจัย อยางไรก็ตามปญหาสําคัญประการหนึ่งในการอานหรือ

ประเมินบทความวิจัย คือ ความรูและเขาใจศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย ซ่ึงหลายคํามีความหมายใกลเคียงกัน 

ผูอานที่ไมคุนเคยศัพทเฉพาะเหลานี ้อาจเกิดความไมเขาใจลึกซ้ึง หรือแมกระทั่งอาจลดแรงจูงใจของผูอาน

หรือนักศึกษาในการเรียนได ดวยเหตุนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดรวบรวมศัพทเฉพาะทางการวิจัยและ

สถิติ และความหมายของศัพทมานําเสนอ เพื่อใหเขาใจไดงายมากขึ้น โดยจะนําเสนอศัพทไลเรียงตาม

ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ซ่ึงฉบับนี้ ขอนําเสนอศัพทดานการวิจัยและสถิติ ในตัวอักษร A และ B ที่พบเห็น

โดยทั่วไป ดังนี้ 

 

 

  
  

เกร็ดวิจัย 
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เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา นําโดยวาที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรในหนวยงานรวมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (sharing) 
แนวปฏิบัติที่ดีสถาบันวิจัยและพัฒนาดานรูปแบบในการสนับสนุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยอยางมี
คุณภาพ โดยไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นตางๆ  4 ประเด็น ตามหัวขอที่ระบุไวในการจัดโครงการ
จัดการความรูของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจําป 2557  ไดแก ประเด็นการหาโจทยวิจัย  ประเด็นการระบุที่มา
และความสําคัญของปญหา ประเด็นการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย และประเด็นการเขียนงบประมาณการวิจัย 
โดยทั้ง 4 ประเด็นน้ีไดมีการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรูในหนวยงาน จากความรวมมือของบุคลากรจึง
ไดแนวทางในการสนับสนุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยอยางมีคุณภาพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได
จัดทําบล็อกการจัดการความรูเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเว็บไซต เพื่อเปนการประชาสัมพันธเผยแพรสู
สาธารณชน  
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 



 

 

 

 

 

 
 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมีสวนรวมของชุมชน ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ        

จ.จันทบุรี เปนผลงาน วิจัยของ อาจารย ดร. ปรียนันท สิทธิจินดาร คณาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร        

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ปงบประมาณ  2555  

ซ่ึงงานวจิัยดังกลาวมีแนวคิดมาจาก ราคาผลไมที่ตกต่ําทุกปซ่ึงเปนปญหาใหญของเกษตรกร และทําใหเยาวชน

รุนหลัง ไมสนใจดํารงอาชีพเกษตรตอ มีการขายสวนผลไมใหกับคนนอกพื้นที่ ซ่ึงซ้ือที่ดนิไวเก็งกําไรเปนสวนใหญ ดังนัน้

ผูวจิัยจงึใชการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนเครื่องมือในการเปนรายไดเสรมิและเปนการรักษาที่ดนิไวใหเกษตรกรรุนตอไป 

ผูวจิัยจงึมีความประสงคจะดําเนนิการวจิัย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมี

สวนรวมของชุมชน 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 



ผลการวจิัย พบวา เกดิกลุมการทองเที่ยวที่เขมแข็งและรวมกันสรางระบบการบรหิารจัดการ 

เบื้องตนไดซ่ึงประกอบไปดวย กลุมเกษตรอินทรยีชองคลองพลู กลุมโรงเรยีน กลุมวัฒนธรรม เปนตน 

ไดรูปแบบการทองเที่ยวชุมชน ซ่ึงประกอบดวย การทองเที่ยวที่เนนการสรางความยั่งยืนในดาน

ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมที่เนนความปลอดภัย และฟนฟูวิถีวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

องคความรูและขอมูลที่เกิดจากงานวิจัยสามารถเขาไปเช่ือมโยงกับระบบการศึกษาในโรงเรียน และ

กําลังพัฒนาไปสูการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนในวชิาการงานและพื้นฐานอาชีพ โดยมีการตั้งกลุม

ยุวเกษตรกร และใหมีการปลูกผักสวนครัวเพื่อนํามาประกอบอาหารกลางวันและจําหนายใหกับ

นักทองเที่ยวหรือผูมาเยือน นอกจากนั้นยังมีหนวยงานทั้งในและนอกพื้นที่เปนผูสนับสนุนหลาย

หนวยงาน อาทเิชน องคการบรหิารสวนตําบล สถาบันการศกึษา ศูนยประสานงานวจิัยเพื่อทองถิ่นภาค

ตะวันออก และหนวยงานดานการทองเที่ยว เปนตน   

นอกเหนอืจากผลการวจิัยดังกลาวแลว ผูวจิัยมีแนวคิดหรอืขอเสนอแนะ เพื่อการขยายผล หรือตอยอดงานวิจัย ที่คาด
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