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กลุ่มความรู ้
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กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
 

องค์ความรู้เรื่อง 
องค์ความรู้เรือ่ง “การเขียนข้อเสนอโครงการวจิัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

1. ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทนุ/ กรอบการด าเนินงานของโครงการบูรณาการ/
ยุทธศาสตรเ์ปูาหมายด้านเศรษฐกิจของแหล่งทนุ 

2. ความรู้เกี่ยวกับการคิดวเิคราะห์โจทย์วิจัย 
3. ความรู้เกี่ยวกับเทคนคิการเขียนแผนงานแบบบูรณาการเพือ่ให้ได้ 

รับทุน 
4. ความรู้เกี่ยวกับแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจยั 
5. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย  

 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ค าน า 
          รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แผนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการยกระดับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน องค์ความรู้ที่จ าเป็น: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้รับทุนปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  
โดยมีประเด็นความรู ทั้งหมด 5 ประเด็นความรู คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน/ กรอบการด าเนินงานของ
โครงการบูรณาการ/ยุทธศาสตร์เปูาหมายด้านเศรษฐกิจของแหล่งทุน 2) ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
โจทย์วิจัย 3) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแผนงานแบบบูรณาการเพ่ือให้ได้รับทุน 4) ความรู้เกี่ยวกับแผน
งานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย และ 5) แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย  

ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนายกระดับขีดความสามารถบุคลากรสายวิชาการ ของ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนอยางมาก ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ท าใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเกิดแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่ง
เกิดจากการปรับใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM)  ซึ่งท าใหทุกคนตระหนักถึงการเรียนรู้ มองเห็นคุณคา
ของความรูที่ตนเองมี และที่ร่วมกันสรางขึ้น อันจะสงผลใหองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู และการจัดการ
ความรูจะท าใหสมาชิกขององคกรทุกคนมีจิตส านึกในการพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง และพัฒนา
กลมุบุคคลอยางตอเนื่อง   อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงพลวัตร สูงสุด   
 
 

คณะท างานคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ  
(COP: Community of Practice)  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

                                                                 พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 
 

1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี้ 
ความเป็นมาของการจัดการความรู้ 

 

         วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้
ด าเนินการจัดการความรู้เป็นประจ าทุกปี เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ
จัดการความรู้ให้สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถท าให้เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ส าเร็จ 
รวมทั้งเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
           วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการแต่งตั้งคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: 
Community of Practice) ตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงาน
วิชาการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน องค์ความรู้ที่จ าเป็น: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
           คณะท างานคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP: Community of Practice) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2562 เป็นคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ของกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่   14 กันยายน ๒๕๖๑ โดยค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
ที่  603/2561เรื่อง แตงตั้งคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP : Community of Practice) องคความรูเรื่อง “การ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุน" ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562    
          การด าเนินการจัดการความรู้ ครั้งนี้ เป็นการด าเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่อง การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ได้
ค้นพบองค์ความรู้ ประกอบด้วยประเด็นความรู้ส าคัญ คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน/ กรอบการด าเนินงาน
ของโครงการบูรณาการ/ยุทธศาสตร์เปูาหมายด้านเศรษฐกิจของแหล่งทุน 2) ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
โจทย์วิจัย 3) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแผนงานแบบบูรณาการเพ่ือให้ได้รับทุน 4) ความรู้เกี่ยวกับแผน
งานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและ5) แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ซึ่งสามารถสกัด สร้าง
กระบวนนการและข้ันตอน และจัดท า “คู่มือเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุน" ตามล าดับ  
 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน 
ที่สังกัด 

บทบาทหน้าท่ี 

1 ผชูวยศาสตราจารย ดร.คมสัน โสมณวัตร    วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

ผบูริหารสูงสุด (CEO) 

๒ อาจารยสุวัฒน นวลขาว    วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณเอื้อ (CKO) 
สนับสนุน 

๓ อาจารย ดร.ธันย ชัยทร  วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ คุณเอื้อ (CKO) 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน 
ที่สังกัด 

บทบาทหน้าท่ี 

พลายเชน สนับสนุน 
4 ผชูวยศาสตราจารย ดร. ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด  วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน 
คุณเอื้อ (CKO) 
สนับสนุน 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์  มีเงิน  วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณอ านวย 
อ านวยการ 

6 อาจารยวรรณี สุทธใจดี   วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

7 อาจารยพุทธิวัฒน ไวยวุฒิธนาภูมิ   วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรม 

8 ผชูวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา วรารัตนไชย   วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

9 อาจารย ดร.ชณิชา หมอยาดี   วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

10 อาจารยจุรีรัตน สมบรูณ   วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

11 อาจารยสราวุธ พุฒนวล   วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

12 อาจารยพรพรรณา เลาประวตัิชัย   วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

13 อาจารย ดร.จักรพรรณ คงธนะ   วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

14 อาจารยธนวัฒน วิเศษสินธุ   วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

15 อาจารยศิริอร สนองค   วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

16 อาจารยจุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร   วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

17 
อาจารย ดร.ปจจัย อินทรนอย  

 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

18 
อาจารยพิชญพิสุทธ์ิ ทิศอาจ  

 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

19 
อาจารยณัฐพล วัฒนไชย  

 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

20 
อาจารยสิทธิชัย พินธุมา  

 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ คุณกิจ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน 
ที่สังกัด 

บทบาทหน้าท่ี 

พลายเชน ด าเนินกิจกรรมฯ 
21 

อาจารยศุภมิตร ศรสีวัสดิ์  
 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน 
คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

22 
อาจารยภิรายุ แสนบุดดา  

 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

23 
อาจารยอัญชลี หิรัญแพทย 

 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

24 
อาจารย ดร.พิเชษฐ ตรไีวย  

 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

๒๕ 
อาจารย์กฤศญา จันทร์ดาราแสง 

 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณกิจ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

2๖ 
อาจารยจัตตุรงค เพลินหัด  

 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณประสาน 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

2๗ 
อาจารยกิตติอ าพล สดุประเสริฐ   

 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณวิศาสตร ์
ด าเนินกิจกรรมฯ 

2๘ 
อาจารยปยมาส กลาแข็ง  

 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณลิขติ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

2๙ อาจารยพงษเทพ ภูเดช   วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชน 

คุณลิขติ 
ด าเนินกิจกรรมฯ 

 
ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 
1.  การก าหนดแผนงานจัดการความรู้ 
     แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action plan) แผนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวชิาการยกระดับภูมิปญัญาท้องถิน่อย่างยั่งยืน  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น: การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
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แผนการจัดการความรู้ หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ล าดับ กิจกรรม 
การจัดการ

ความรู ้

ระยะเวลา วิธีการด าเนินงาน ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์
ความรู้หลักที่
จ าเป็นหรือ
ส าคัญต่องาน
หรือกิจกรรม
ของหน่วยงาน 
และก าหนด
เปูาหมายของ
การจัดการ
ความรู้ 
1.1 การจัดตั้ง
กลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 
และก าหนดคุณ
อ านวยของกลุ่ม 
(ประธานกลุ่ม)                                                                                                                                 
1.2 ก าหนด
องค์ความรู้หลัก
ที่จ าเป็นหรือ
ส าคัญต่องาน
หรือกิจกรรม
ของหน่วยงาน 
และก าหนด
เปูาหมายของ
การจัดการ
ความรู้  
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 
2561 

1.1.1 การจัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM)  โดยค าสั่ง
วิทยาลยัโลจิสติกสแ์ละซัพพลาย
เชน แต่งต้ังคณะท างานชุมชนนัก
ปฏิบัติ (COP: Community of 
Practice)  องค์ความรู้เรื่อง 
“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
เพื่อให้ได้รับทุน” ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
ก าหนดคุณอ านวยของกลุ่ม 
(ประธานกลุ่ม) โดยแต่งต้ัง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เบญจ
พนธ์ มีเงิน เป็นคุณอ านวย 
(ประธาน)กลุ่ม สั่งณ วันที่ ๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๑          
1.2.1 ประชุมคณะท างานกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 
1/2561 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อก าหนดองค์
ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อให้รับ
ทุน ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างผลงานวิชาการยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน องค์
ความรู้ที่จ าเป็น: การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อให้รับ
ทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ก าหนดองค์ความรู้ได้ ดังนี้ 
1.2.1.1 ความรู้เกี่ยวกบัแหล่ง
ทุน/ กรอบการด าเนินงานของ
โครงการบูรณาการ/ยุทธศาสตร์
เปูาหมายดา้นเศรษฐกิจของ
แหล่งทุน      
1.2.1.2 ความรู้เกี่ยวกบัการคิด
วิเคราะห์โจทย์วจิัย 

-จ านวนบุคลากรสาย
วิชาการเข้าร่วม
ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จ านวนความรู้ ที่
ก าหนดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้เข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 

  80 ของ
สมาชิกของกลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 
ทั้งหมด 
 

 
 
 

 
-จ านวนองค์
ความรู้  ที่จ าเป็น
ในการ
แลกเปลี่ยนรู้ 
จ านวน 
5 ความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวน 
สุนันทา 
 
 
 
 
 
 
 
-คุณอ านวย และ
สมาชิกกลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) ทุก
คน 
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1.2.1.3 ความรู้เกี่ยวกบัเทคนิค
การเขียนแผนงานแบบบูรณาการ
เพื่อให้ได้รับทุน 
1.2.1.4 ความรู้เกี่ยวกบัแผน
งานวิจัยหรือชุดโครงการวิจยั 
1.2.1.5 แนวทางการประเมินผล
แผนงานวิจัย  
1.2.2 ก าหนดกลุ่มเปูาหมายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวจิัย
เพื่อให้รับทุน 

 
 
-จ านวน
กลุ่มเปูาหมายซ่ึงเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ให้
ได้รับทุน 

 
 
-จ านวนกลุ่ม ”
คุณกิจ”
เปูาหมายดา้น
การเขียน
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน
ที่ก าหนด 
จ านวน 5 กลุ่ม 

 
 
-คุณอ านวย และ
สมาชิกกลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) ทุก
คน 
 
 
 

2 การเสาะ
แสวงหาความรู้
ที่ต้องการ 
 

ตุลาคม -  
พฤศจิกายน  

2561 

2.1 ประชุมคณะท างานกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อ
เสาะแสวงหาความรู้ เกีย่วกับ 
"การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั
เพื่อให้ได้รับทุน" ครั้งที่ 2/2561 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  2.2 แบ่งกลุ่มอาจารย์ซ่ึงเป็น
สมาชิก “คุณกิจ” เพื่อเสาะ
แสวงหาความรู้ด้านการเขยีน
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อให้
ได้รับทุน ออกเป็นกลุ่ม จ านวน 5 
กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มที่ 1 เสาะแสวงหาความรู้
ด้านแหล่งทุน/ กรอบการ
ด าเนินงานของโครงการบูรณา
การ/ยุทธศาสตร์เปูาหมายด้าน
เศรษฐกิจของแหล่งทุน จ านวน 3 
คน 
กลุ่มที่ 2 เสาะแสวงหาความรู้
ด้านการคิดวิเคราะห์โจทยว์ิจยั 
จ านวน  
3 คน 
กลุ่มที่ 3 เสาะแสวงหาความรู้
ด้านเทคนิคการเขียนแผนงาน
แบบบูรณาการเพื่อให้ได้รับทุน 
จ านวน 3 คน 
กลุ่มที่ 4 เสาะแสวงหาความรู้
ด้านแผนงานวิจยัหรือชุด
โครงการวิจัย จ านวน 3 คน 
กลุ่มที่ 5 เสาะแสวงหาความรู้

-จ านวนสมาชิกกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) ฯ เข้าร่วม
ประชุม 
 
 
-จ านวน กลุ่ม “คุณ
กิจ” ผู้เสาะแสวงหา
ความรู้ด้าน ต่าง ๆ 
ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ให้
ได้รับทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ความส าเร็จในการ
มอบหมายงานให้แก่
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
-จ านวนบทเรียนที่

-ผู้เข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 

  80 ของ
สมาชิกของกลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้(KM) 
ทั้งหมด 
-จ านวนกลุ่ม 
“คุณกิจ” ผู้เสาะ
แสวงหาความรู้
ด้านต่าง ๆ   ใน
การเขียน
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน 
จ านวน 5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 3 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กลุ่ม “คุณกิจ” 
ได้รับมอบงาน 

-คุณอ านวย และ
สมาชิกกลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) ทุก
คน  
 
 
-คุณอ านวย และ
กลุ่ม “คุณกิจ” 
ทุกคน 
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ด้านแนวทางการประเมินผลแผน
งานวิจัย จ านวน 3 คน           
2.3 มอบหมายงานให้แก ่กลุ่ม 
“คุณกิจ”ด้านต่าง ๆ ในการเขียน
ข้อเสนอ  โครงการวิจัยเพือ่ให้
ได้รับทุน จ านวน 5 กลุ่ม 
 
2.4 กลุ่ม “คุณกิจ” ด าเนินการ
เสาะแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการเขยีนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ให้ได้รับทุนและ
ถอดบทเรียนตามรายด้านความรู้
ที่ได้รับมอบหมาย 
2.5 ก าหนดส่งและรายงาน
บทเรียนในการประชุมคร้ังต่อไป   

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญฯ
ถอดบทเรียนตาม
รายความรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละ 100 
ของจ านวน
ทั้งหมด 
-จ านวนบทเรียน
ที่กลุ่ม “คุณกิจ” 
ถอดบทเรียน
ตามรายด้าน
ความรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ร้อย
ละ 100 ของ
ความรู้ทั้งหมด 

 
 
 
 
-คุณอ านวย และ
กลุ่ม “คุณกิจ”   
ทุกคน 
 
-คุณอ านวย และ
กลุ่ม “คุณกิจ”  
ทุกคน 

3 การปรับปรุง 
ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วน
ให้เหมาะสมต่อ
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

 ธันวาคม 
2561- 

มกราคม  
2562 

3.1 ประชุมคณะท างานกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อการ
ปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
เกี่ยวกบั "การเขียนขอ้เสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ให้ได้รับทุน" 
ครั้งที่ 3/2561 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562                  
3.2 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอด
บทเรียนวิธีปฏิบัติรายกลุ่ม “คุณ
กิจ”  ในการถอดบทเรียนตาม
รายองค์ความรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3.3 ปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  
3.4 น าความรู้ที่ได้มาสร้าง
รูปแบบ(กระบวนการ ขั้นตอน
และวิธปีฏิบัติ) "การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อให้
ได้รับทุน" 
3.5 ตรวจสอบความเหมาะสมใน
การน าไปปฏบิัติของรูปแบบที่
สร้างขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การวิจยั จ านวน 2 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จ านวนความรู้ที่
สกัดได้  
 
     
-จ านวนความรู้ที่
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 
-ความส าเร็จในการ
สร้างรูปแบบ "การ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ให้
ได้รับทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 100 
ของความรู้ที่
สกัดได้ 
 
- ร้อยละ 100 
ของจ านวน
ความรู้ที่
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
-รูปแบบ "การ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน" 
ได้รับการสร้าง
ขึ้นส าเร็จ 

-คุณอ านวย และ
สมาชิกกลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) ทุก
คน 

 



10 

 
 

 

4 การน าความรู้ที่
ได้จากการ
จัดการความรู้
มาปรับใช้ 
ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

กุมภาพันธ-์
มิถุนายน    
2562 

4.1 จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้ง
ที่ 1/2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อการน าความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง    
4.2 ปรับปรุงรูปแบบฯ ในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวจิัย
เพื่อให้ได้รับทุน ตามข้อแนะน าที่
ได้จากผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 2 ท่าน 
4.3 น ารูปแบบฯ  ในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อให้
ได้รับทุน ที่ปรับปรุง แล้ว ลงสู่
การปฏิบัตจิริง              
4.4 มอบหมายให้สมาชิกทกุคน
ในคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติฯ 
น ารูปแบบที่สร้างขึ้นไปใช้ปฏิบัติ
จริงในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ให้ได้รับทุน 
4.4 จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้ง
ที่ 2/2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อติดตามผลงานที่
มอบหมายให้สมาชิกทกุคนใน
คณะท างานชุมชนนักปฏิบัติฯ น า
รูปแบบที่สร้างขึ้นไปใช้ปฏิบัติจริง
ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ให้ได้รับทุน                                            
4.5 รวบรวมองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
เพื่อส่งให้กองนโยบายและแผน 
คือรูปแบบ (กระบวนการ 
ขั้นตอนและวธิีปฏิบัติ) ในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวจิัย
เพื่อให้ได้รับทุน     
 

-ความส าเร็จในการ
ปรับใช้รูปแบบใน
การเขียนข้อเสนอ 
โครงการวิจัยเพือ่ให้
ได้รับทุนได้จริง  
 

-ความส าเร็จใน
การปรับใช้
รูปแบบในการ
เขียนข้อเสนอ 
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน
ได้จริง ร้อยละ 
60 ของจ านวน
ทั้งหมด  

 

-คุณอ านวย และ
สมาชิกกลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) ทุก
ท่าน 

 

5 การน า
ประสบการณ์
จากการท างาน
และการ
ประยุกต์ใช้
ความรู้มา
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 
2562 

5.1 จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้ง
ที่ 3/2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อน าประสบการณ์
จากการท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลีย่น
เรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุม
ความรู ้
5.1.1 จัดให้มีการน า

-ความส าเร็จในการ
ปรับใช้รูปแบบใน
การเขียนข้อเสนอ 
โครงการวิจัยเพือ่ให้
ได้รับทุนได้จริง  
 

จ านวน ข้อเสนอ
แผนงานวิจัย
แบบบูรณาการ
ขอรับ
งบประมาณ วช. 

จ านวน   1   
แผน 

-คุณอ านวย และ
สมาชิกกลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) ทุก
ท่าน 
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สกัดออกมา
เป็นขุมความรู ้

ประสบการณ์จากการท างานและ
การประยกุต์ใช้ความรู้ มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
5.1.2 สกัดความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบ 
หลักการกระบวนการ ขั้นตอน
และวิธปีฏิบัต ิในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อให้
ได้รับทุน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่
ครอบคลุม ด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1.องค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน  
และกรอบการด าเนินงานและ
เปูาหมายของโครงการบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์เปูาหมายด้าน
เศรษฐกิจของแหล่งทุน         
2. องค์ความรู้เกี่ยวกบัการคิด
วิเคราะห์โจทย์วจิัย               
3. องค์ความรู้เกี่ยวกบัเทคนิค
การเขียนแผนงานแบบบูรณาการ       
4. องค์ความรู้เกี่ยวกบัแผน
งานวิจัยหรือชุดโครงการวิจยั   
5. องค์ความรู้เกี่ยวกบัแนว
ทางการประเมินผลแผนงานวิจยั 

6 การรวบรวม
ความรู้และ
จัดเก็บอยา่ง
เป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์
อักษร 

กันยายน  
2562 

6.1 จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้ง
ที่ 4/2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อการรวบรวม
ความรู้และจัดเก็บอยา่งเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อกัษร 
6.2 น าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
สกัดความรู้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จัดท าเป็นรูปเล่ม ได้แก่ 
คู่มือการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ให้ได้รับทุน 
 
 
 
6.3 น าองค์ความรู้เผยแพร่ในสื่อ
สิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ 
6.4 น าเสนอผลงานในโครงการ 
KM show ประจ าปี   

 
 
 
 
 
-ความส าเร็จในการ
จัดท าคู่มือการเขยีน
ข้อเสนอ 
โครงการวิจัยเพือ่ให้
ได้รับทุน 
 
 
-ความส าเร็จในการ
เผยแพร่ผลงานใน
โครงการ KM show 
ประจ าป ี  
 

 
 
 
 
 
- การจัดท าคู่มือ
การเขียน
ข้อเสนอ 
ความส าเร็จใน
การจัดท าคู่มือ
การเขียน
ข้อเสนอส าเร็จ 
ร้อยละ 100 
- ผลงานด้าน
องค์ความรู้ 
“การเขียน
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน” 
ได้รับรับการ

 
 
 
 
 
-คุณอ านวย และ
สมาชิกกลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) ทุก
คน 
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เผยแพร่ใน
โครงการ KM 
show ประจ าป ี

2.  การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนดเป้าหมายของ
การจัดการความรู ้
     2.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

คณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ของกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM) องคความรูเร่ือง  “การเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุน” ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด าเนินการก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือ
ส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนดเปูาหมายของการจัดการความรู้ ดังนี ้

2.1.1 ก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ อาจารย์ (คณุกิจ) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานดา้นการวิจัยสรา้งผลงานทาง
วิชาการสูชุ่มชน 

2.1.2 ก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ตาม
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 

2.1.3 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  โดยค าสั่งวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แต่งตั้ง
คณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP: Community of Practice)  องค์ความรู้เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และก าหนดคุณอ านวยของกลุ่ม โดยแตง่ตั้งผูช้่วยศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน เปน็คุณอ านวยของกลุ่ม สั่งณ วนัที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

2.2  ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนรู้ ดังนี้                              
2.2.1 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน และกรอบการด าเนินงานและเปาูหมายของโครงการบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์เปาูหมายดา้นเศรษฐกิจของแหล่งทุน 
2.2.2 ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์โจทย์วิจัย 
2.2.3 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแผนงานแบบบูรณาการเพื่อให้ได้รับทุน 
2.2.4 ความรู้เกี่ยวกับแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 
2.2.5 แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย      

     2.3 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :   
           2.3.1 รายงานการประชุม 
           2.3.2 รายงานรายงานผลการด าเนนิงานจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 3 เดือน 
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561) กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
           2.3.3 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการยกระดบั
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื องค์ความรู้ที่จ าเปน็: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ  
 3.  การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 

3.1  รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 
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3.1.1 ก าหนดกลุ่มเสาะแสวงหาความรู้และถอดบทเรียนความรู้ที่ต้องการ   
โดยจัดแบ่งกลุ่ม“คุณกิจ” ออกเป็นกลุ่ม จ านวน 5 กลุ่ม “คุณกิจ”  ดังนี ้
                กลุ่มที่ 1 เสาะแสวงหาความรู้ด้านแหล่งทนุ/กรอบการด าเนนิงานของโครงการบรูณาการ/ยุทธศาสตร์
เปูาหมายด้านเศรษฐกิจของแหล่งทุน จ านวน 3 คน ได้แก่ 
1 อาจารย์ จุรีรัตน ์ สมบูรณ ์ คุณกิจ (พัทยา) 
2 อาจารย์ ณัฐพล วัฒนไชย คุณกิจ (พัทยา) 
3 อาจารย์ จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร คุณกิจ (นครปฐม) 
4 อาจารย์ กฤศญา   จันทร์ดาแสง คุณกิจ (นครปฐม) 

           กลุ่มที่ 2 เสาะแสวงหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์วิจัย จ านวน 3 คน ได้แก ่
1 อาจารย์ สราวุธ พุฒนวล คุณกิจ (ระนอง) 
2 อาจารย์ พรพรรณา เล่าประวัตชิัย คุณกิจ (ระนอง) 
3 อาจารย์ วรรณี สุทธใจด ี คุณกิจ (นครปฐม) 

    กลุ่มที่ 3 เสาะแสวงหาความรู้ด้านเทคนิคการเขียนแผนงานแบบบูรณาการเพื่อให้ได้รับทุน จ านวน 3  คน ได้แก ่
1 อาจารย์ พิชญ์พสิุทธิ ์ ทิศอาจ คุณกิจ (อุดรธานี) 
2 อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ ์ คุณกิจ (อุดรธานี) 
3 อาจารย์ ภิราย ุ แสนบุดดา คุณกิจ (อุดรธานี) 

                กลุ่มที่ 4 เสาะแสวงหาความรู้ด้านแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย จ านวน 3 คน ได้แก ่
1 อาจารย์ ศิริอร สนองค ์ คุณกิจ (นครปฐม) 
2 อาจารย์ ธนวฒัน ์ วิเศษสินธุ ์ คุณกิจ (นครปฐม) 
3 อาจารย์ อัญชล ี หิรัญแพทย์ คุณกิจ (นครปฐม) 

                กลุ่มที่ 5 เสาะแสวงหาความรู้ด้านแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย จ านวน 3 คน ได้แก ่
1 อาจารย์ สิทธชิัย พันธุมา คุณกิจ (นครปฐม) 
2 อาจารย์ ดร.ปัจจัย อินทรน้อย คุณกิจ (นครปฐม) 
3 อาจารย์ ดร.พิเชษฐ ตรีไวย คุณกิจ (นครปฐม) 

          3.1.2 ประชุมคณะท างานกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คร้ังที่ 1/2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อ
สร้างความเข้าใจต่อกลุ่มคุณกิจ ทั้ง 5 กลุ่ม ให้เกิดความเข้าใจแนวทางในการเสาะแสวงหาและถอดบทเรียนความรู้ 
ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน องค์
ความรู้ที่จ าเป็น: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ได้ความรู้ที่ต้องการ ดังนี้  
                3.1.2.1 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน/ กรอบการด าเนินงานของโครงการบูรณาการ/ยุทธศาสตร์เปาูหมาย
ด้านเศรษฐกิจของแหล่งทุน      
                3.1.2.2 ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์โจทย์วิจยั 
                3.1.2.3 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแผนงานแบบบูรณาการเพื่อให้ 
ได้รับทนุ 
                3.1.2.4 ความรู้เกี่ยวกับแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 
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ความรู้ที่ได้จากการแสวงหาความรู้ ความรู้ทีป่รับปรุงให้เหมาะสม 
ต่อการน าไปปฏิบัต ิ

1. ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน และกรอบการด าเนินงานและ
เปูาหมายของโครงการบูรณาการ ยุทธศาสตร์เปูาหมายดา้น
เศรษฐกิจของแหล่งทุน 
1.1 แหล่งทุน 
1.1.1 แหล่งทุนภายในประเทศ     

1.1.2 แหล่งทุนต่างประเทศ 
1.2 กรอบการด าเนินงานและเปูาหมายของโครงการ 
บูรณาการ ยุทธศาสตรเ์ปูาหมายดา้นเศรษฐกิจ 
ของแหล่งทุน 
1.2.1 ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการวิจัยฯกับ  
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวตักรรม 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้กรอบการวิจัย 4 เปูาหมาย  
ดังต่อไปนี ้
2.1.1 เปูาหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรา้ง 
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
2.1.2 เปูาหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
2.1.3 เปูาหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ 
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
2.1.4 เปูาหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากร 
และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
1.3 การเสนอแผนงาน /โครงการวิจัย เพื่อสมัครรับทุน 
อุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ประเด็นส าคญัประการแรกในการจัดท าข้อเสนอการวิจัย 
คือต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรแ์ละนโยบายการวิจัย 
ของชาติดังต่อไปนี ้
1.3.1 ยุทธศาสาตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ (พ.ศ)  
1.3.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
ฉบบท่ี (พ.ศ.) 
 

1.  ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน และกรอบการด าเนินงาน
และเปูาหมายของโครงการบูรณาการ ยุทธศาสตร์
เปูาหมายด้านเศรษฐกิจของแหล่งทุน 
1.1 แหล่งทุน 
1.1.1 แหล่งทุนภายในประเทศ     

1.1.2 แหล่งทุนต่างประเทศ 
1.1.3 ประเภททุนวิจัย 
1.1.4 หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน  
1.2 กรอบการด าเนินงานและเปูาหมายของโครงการ 
บูรณาการ ยุทธศาสตรเ์ปูาหมายดา้นเศรษฐกิจ 
ของแหล่งทุน 
1.2.1 ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการวิจัยฯ 
กับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 
 ปี(พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้กรอบการวิจัย4 
 เปูาหมาย ประกอบด้วย 
1.2.2 เปูาหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรา้ง 
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
1.2.3 เปูาหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
1.2.4 เปูาหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้าง 
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
1.2.5 เปูาหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
1.3 การเสนอแผนงาน /โครงการวิจัยเพื่อสมัครรับ 
ทุนอุดหนุน 
การวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดนิประเด็นส าคญั 
ประการแรกในการจดัท าข้อเสนอการวิจัยคือต้องมีความ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายการวิจัยของชาต ิ
ดั้งต่อไปนี ้
1.3.1 ยุทธศาสาตร์การพัฒนาประเทศ 

1.3.2 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ (พ.ศ)  
1.3.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
 ฉบบท่ี (พ.ศ.) 
1.3.4 เรื่องเร่งด่วน 
1.3.5 นโยบายรัฐบาล  
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1.3.5.1 นโยบายเร่งด่วนท่ีจะด าเนนิการในปีแรก  
1.3.5.2 นโยบายการบริหารราชการ  4 ปี 

 

2. ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์โจทย์วิจัย         
2.1 การพัฒนาโจทย์วิจัย (ปัจจุบัน)   
2.1.1 ผู้วิจัยจะต้องท าวิจัยตามความต้องการของผู้ใช้/ 
ประเทศ  
2.1.2 การท าวิจัยมีการตั้งโจทย์วิจยัจากการใช้ประโยชน ์ 
2.1.3 ท าวิจัยแล้วได้อะไร  
2.1.4 ใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
2.1.5 งานวิจัยจะได้รับการสนบัสนุนหรือไม่  
2.1.6 งานวิจัยจะคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่  
2.2 ลักษณะของโจทย์ในการวิจยั โจทย์ในการวิจัย หรือข้อ
ค าถาม คือ  
2.2.1 สิ่งท่ีก่อให้เกิดข้อสงสัย ใครรู่้  
2.2.2 เป็นประเด็นทีส่งสัย ต้องการหาค าตอบและ 
2.2.3 เป็นข้อสงสัยที่ต้องใช้หลักวิชาการหาค าตอบ  
2.3 โจทย์การวิจัยจากค าถามพื้นฐาน 3 ประการ คือ 
2.3.1 ท าวิจัยเรื่องนี้ท าไม  
2.3.2 ท าวิจัยเรื่องนี้ เพื่ออะไร  
2.3.3 จะศึกษาอย่างไร หรือหาค าตอบมาได้อย่างไร  
2.3.4 อะไรคือปัญหาที่ต้องการแกไ้ข  
2.3.5 เรารู้อะไรแล้ว บ้าง  
2.3.6 แนวทางแก้ไข เท่าที่พอรู้    
2.3.7 ปัญหาที่ยังแก้ไม่ได 
2.4 ขั้นตอนการพัฒนาโจทย์การวจิัยเพื่อท้องถิ่น 
2.4.1 การพัฒนาโจทย์วิจัยในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
2.4.2 การเตรียมตัวก่อนลงชุมชน 
2.4.3 ก าหนดจุดประสงค์ก่อนลงพื้นที่ 
2.4.4 ประชุมท าความเข้าใจกับทมีงาน 
2.4.5 ประสานงานเตรียมการพื้นที่สิ่งท่ีควรท า  
2.4.6 เตรียมท าความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ 
2.4.6 ประสานความสัมพันธ์กับชุมชน 
2.4.7 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการวิจยัเบื้องต้น 
2.4.8 ประชุมระดมสมองวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็น
ปัญหา 
2.4.9 ก าหนดประเด็นปัญหาการวจิัย หรือโจทย์วิจยั 
2.5 กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจยั ด้าน R&D 

2. ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 
โจทย์วิจัย         
2.1 การพัฒนาโจทย์วิจัย (ปัจจุบัน)   
2.1.1 ผู้วิจัยจะต้องท าวิจัยตามความต้องการของผู้ใช้/ 
ประเทศ  
2.1.2 การท าวิจัยมีการตั้งโจทย์การวิจัยจากการใช้
ประโยชน ์ 
2.1.3 ท าวิจัยแล้วได้อะไร  
2.1.4 ใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
2.1.5 งานวจิัยจะได้รับการสนบัสนุนหรือไม่  
2.1.6 งานวิจัยจะคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่  
2.2 ลักษณะของโจทย์ในการวิจยั โจทย์ในการวิจัย 
หรือข้อค าถาม คือ  
2.2.1 สิ่งท่ีก่อให้เกิดข้อสงสัย ใครรู่้  
2.2.2 เป็นประเด็นทีส่งสัย ต้องการหาค าตอบและ 
2.2.3 เป็นข้อสงสัยที่ต้องใช้หลักวิชาการหาค าตอบ  
2.3 โจทย์การวิจัยจากค าถามพื้นฐาน 3 ประการ คือ 
2.3.1 ท าวิจัยเรื่องนี้ท าไม  
2.3.2 ท าวิจัยเรื่องนี้ เพื่ออะไร  
2.3.3 จะศึกษาอย่างไร หรือหาค าตอบมาได้อย่างไร 
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2.5.1 ใช้เวทีประชุมเป็นเครื่องมือ 
2.5.2 users-oriented  
2.5.3 potential researchers participation  
2.5.4 สังเคราะห  ์โจทย์-กรอบการวจิย 
2.6 โจทย์วิจัยทีด่ี  
2.6.1 เป็นงานใหม่ หรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่    
2.6.2 พัฒนาต่อยอดงานเดิม   
2.6.3 เป็นการต่อเติมงานเดิมสมบรูณ  ์ขึ้น 
2.6.4 เป็นทางเลือกใหม ่และมีความคุ้มค่า  
2.6.5 การเขียนประเด็นต่าง ๆ มคีวามเชื่อมโยง/สัมพันธ์กัน 
3. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขยีนแผนงานแบบบูรณาการ
เพื่อให้ได้รับทุน 
3.1 แบบข้อเสนอโครงการวิจยั (เพื่อขอทุน) ของ วช. แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ ดังนี้  
 3.1.1 แบบแผนงานวิจัย  (แบบ ว-1ช)  ใช้ส าหรับัข้อเสนอ
โครงการที่เป็นแบบแผนงานวิจัย (Research program) หรือ
เรียกว่า ชดุโครงการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย โครงการวิจยั 
(Research project) หลาย ๆ โครงการที่มีลกัษณะ บรูณา
การ ท าให้เกิดองคร์วมเป็นสหสาขาวิชาการและครบวงจร    
3.1.2 แบบโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด)  ใช้ส าหรับข้อเสนอ
โครงการที่เป็นแบบโครงการวิจัย (research project) หรือ
เรียกว่า โครงการวิจัยเดี่ยว 
3.1.3 แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด.)  
ส่วน ก. ลักษณะโครงการวิจัยระบคุวามสอดคล้องของโครง
การกบันโยบายและยทุธศาสตรต์่าง ๆ  
ส่วน ข. องคป์ระกอบในการจัดท าโครงการวิจัย 
ส่วน ค. ประวัตคิณะผู้วิจัย         
1. ผู้รับผดิชอบ (คณะผู้วิจัย และสดัส่วนท่ีท าวิจัย) และ
หน่วยงาน         
2. ประเภทการวิจัย         
3. สาขาวิชาการฯ         
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย  
5. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาที่ท าวิจัย  
6. วัตถุปุระสงคข์องโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย  
8. ทฤษฎี สมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการ   
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information)   

3. ความรู้เกี่ยวกับเทคนคิการเขยีนแผนงานแบบบูรณา
การเพื่อให้ไดร้ับทุน 
3.1 แบบข้อเสนอโครงการวิจยั (เพื่อขอทุน) ของ วช. 
แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้  
 3.1.1 แบบแผนงานวิจัย  (แบบ ว-1ช)  ใช้ส าหรับัข้อ
เสนอโครงการที่เป็นแบบแผนงานวิจัย (Research 
program) หรือเรยีกว่า ชดุโครงการวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วย โครงการวิจยั (Research project) 
หลาย ๆ โครงการที่มลีกัษณะ บรณูาการ ท าให้เกดิ
องคร์วมเป็นสหสาขาวิชาการและครบวงจร    
3.1.2 แบบโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด)  ใช้ส าหรับ
ข้อเสนอโครงการที่เป็นแบบโครงการวิจัย (research 
project) หรือเรียกว่า โครงการวจิัยเดี่ยว 
3.1.3 แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด.)  
ส่วน ก. ลักษณะโครงการวิจัยระบคุวามสอดคล้องของ
โครงการกบันโยบายและยทุธศาสตร์ต่าง ๆ  
ส่วน ข. องคป์ระกอบในการจัดท าโครงการวิจัย 
ส่วน ค. ประวัตคิณะผู้วิจัย         
1. ผู้รับผดิชอบ (คณะผู้วิจัย และสดัส่วนท่ีท าวิจัย) 
และหน่วยงาน         
2. ประเภทการวิจัย         
3. สาขาวิชาการฯ         
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย  
5. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาที่ท าวิจัย  
6. วัตถุปุระสงคข์องโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย   
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ที่เกี่ยวข้อง   
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย  
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแบบข้อเสนอโครงกาวิจ ั
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่
กลุ่มเปูาหมาย  
13.วิธีการด า เนินการวิจัย และสถานท่ีท าการทดลอง/เก็บ
ข้อมลู   
14. ระยะเวลาด าเนินการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอด
โครงการวิจัย  
15. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัย 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 
17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่า ฯ  
18. โครงการวิจัยต่อเนื่อง  
19. ค าช้ีแจงอื่น ๆ  
20. ลงลายมือช่ือ   
3.2 หลักส าคัญของกระบวนการท าวิจัย 
3.2.1  ต้องเข้าใจในโจทยวิจัย หรือปัญหาวิจัยอย่างถูกต้อง (ตี
โจทย์ให้แตก)  
3.2.2 ตั้งสมมติฐาน / สาเหตุของปัญหา อย่างถูกต้อง 
3.2.3 วางแผนการศึกษา/ ทดลอง  (เพื่อพิสจูน์สมมติฐานที่
ก าหนดไว้)     
3.3 เทคนิคการเขียนแผนงานแบบบูรณา 
3.3.1 ช่ือแผนบูรณาการ ต้องก าหนดจากเปูาหมายของแผน 
3.3.2 ส่วน ก.  
3.3.2.1ลักษณะแผนบรูณาการควรก าหนดระยะเวลาไมเ่กิน1
ปี 
3.3.2.2 เปูาหมายแผนบรูณาการ 
          1) ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสาตร์ชาติ 20 ปี ทั้ง
ยุทธศาสตร์และเปูาประสงค์  
          2) ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสาตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเสรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส่วน
เปูาประสงค์ ไมต่้องระบ ุ
          3) ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ 20 ปี ส่วนประเด็นยุทธ์ศาสตร์ให้เลือกประเด็นที่
สอดคล้องกันกับแผนบูรณาการ  
          4) ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ 20 ปี ส่วนประเด็นยุทธ์ศาสตร์ให้เลือกประเด็นที่

8. ทฤษฎี สมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของ
โครงการ   
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ 
(information)   
ที่เกี่ยวข้อง   
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย  
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแบบข้อเสนอโครงกา
วิจ ั
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่
กลุ่มเปูาหมาย  
13.วิธีการด า เนินการวิจัย และสถานท่ีท าการทดลอง/
เก็บข้อมลู   
14. ระยะเวลาด าเนินการวิจัย และแผนการ
ด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย  
15. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัย 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 
17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่า ฯ  
18. โครงการวิจัยต่อเนื่อง  
19. ค าช้ีแจงอื่น ๆ  
20. ลงลายมือช่ือ   
3.2 หลักส าคัญของกระบวนการท าวิจัย 
3.2.1  ต้องเข้าใจในโจทยวิจัย หรือปัญหาวิจัยอย่าง
ถูกต้อง (ตีโจทย์ให้แตก)  
3.2.2 ตั้งสมมติฐาน / สาเหตุของปัญหา อย่างถูกต้อง 
3.2.3 วางแผนการศึกษา/ ทดลอง  (เพื่อพิสจูน์
สมมติฐานที่ก าหนดไว้)     
3.3 เทคนิคการเขียนแผนงานแบบบูรณา 
3.3.1 ช่ือแผนบูรณาการ ต้องก าหนดจากเปูาหมาย
ของแผน 
3.3.2 ส่วน ก.  
3.3.2.1 ลักษณะแผนบรูณาการ ควรก าหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ป ี
3.3.2.2 เปูาหมายแผนบรูณาการ 
          1) ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสาตร์ชาติ 20 ปี 
ทั้งยุทธศาสตร์และเปาูประสงค์  
          2) ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสาตร์การพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเสรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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สอดคล้องกันกับแผนบูรณาการ สว่นแผนงานและประเด็น
วิจัยต้องปรากฏเป็นช่ือแผนงาน    
          5) อุตสาหกรรมและคลสัเตอร์เปูาหมายต้อง
สอดคล้องและตรงกับแผนบรูณาการ  
          6) ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ต้องระบุนโยบายของ
วิทยาลัย/ คณะ 
3.3.3 ส่วน ข. องค์ประกอบในการจัดท าแผนบูรณาการ 
3.3.3.1 หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ  ระบุ คณะ/วิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั 
3.3.3.2 ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ ระบุชื่อผู้อ านวยการแผน
บูรณาการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ที่อยู่.........................เบอร์โทร..............อีเมล์.............. 
3.3.3.3 การวิจัยต่อยอดจากโครงการอื่น (ถ้ามี) 
3.3.3.4 ค าส าคัญ (Keywords) ภาไทย/อังกฤษ ค าที่ใช้มา
จากช่ือแผนบูรณาการ  
3.3.3.5 วัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณาการ ต้องเขียน
วัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ อาจข้ึนต้นด้วยเพื่อ...................... ข้อ
สุดท้ายอาจเขียนถึงการน าข้อค้นพบไปใช้ประโยชน ์
 3.3.3.6 ทฤษฎี สมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของแผน
บูรณาการ (ไม่ควรเกิน 3-5 หน้า)  
1) ทฤษฎี อาจเขียนว่า  ...การด าเนินงานตามแผนบรูณาการนี้
เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร ์หรือสาขาวิชา เพื่อมุ่งสู่
ความส าเร็จตามเปูาหมายของแผนงานวิจัย  การวิจัยนี้เป็น
การบูรณาการชุดความรูด้้าน......(ชุดโครงการย่อย ชุดที่ 1 ชุด
ที่ 2 ชุดที่ 3 ).............. เข้ากับประเด็น (เอามาจากชุดความรู้ที่
ต้องการ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ไม่เกิน 3 ประเด็น 
อ้างอิงแหล่งข้อมูล)  
2) การก าหนดกรอบแนวคิดของแผนบูรณาการ อาจเขียนว่า
...  แผนงานวิจัยนี้ ด าเนินการวิจัย หัวข้อเรื่อง............  
...................................................................................... 
การก าหนดกรอบแนวคิดของแผนบูรณาการ (น าเอาชุด
โครงการย่อย ชุดความรู้ แผนงานวิจัยแบบบูรณาการและ
เปูาหมายของแผนงานวิจยัแบบบรูณาการ มาก าหนดกรอบ
แนวคิด) (ภาพที่ ...) ดังนี ้
 
 
 

ส่วนเปูาประสงค์ ไม่ต้องระบ ุ
          3) ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ส่วนประเด็นยุทธ์ศาสตร์ให้
เลือกประเด็นทีส่อดคล้องกันกับแผนบูรณาการ  
          4) ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ส่วนประเด็นยุทธ์ศาสตร์ให้
เลือกประเด็นทีส่อดคล้องกันกับแผนบูรณาการ ส่วน
แผนงานและประเด็นวิจัยต้องปรากฏเป็นช่ือแผนงาน    
          5) อุตสาหกรรมและคลสัเตอร์เปูาหมายต้อง
สอดคล้องและตรงกับแผนบรูณาการ  
          6) ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ต้องระบุนโยบาย
ของวิทยาลัย/ คณะ 
3.3.3 ส่วน ข. องค์ประกอบในการจัดท าแผนบูรณา
การ 
3.3.3.1 หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ  ระบุ คณะ/
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
3.3.3.2 ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ ระบุชื่อ
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการที่ไดร้บัการแต่งตั้ง 
ที่อยู่.........................เบอร์โทร..............อีเมล์..... 
3.3.3.3 การวิจัยต่อยอดจากโครงการอื่น (ถ้ามี) 
3.3.3.4 ค าส าคัญ (Keywords) ภาไทย/อังกฤษ ค าที่
ใช้มาจากชื่อแผนบูรณาการ  
3.3.3.5 วัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณาการ ต้อง
เขียนวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ อาจข้ึนต้นด้วยเพื่อ
.............. ข้อสดุท้ายอาจเขียนถึงการน าข้อค้นพบไปใช้
ประโยชน ์
 3.3.3.6 ทฤษฎี สมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิด
ของแผนบูรณาการ(ไมค่วรเกิน 3-5 หน้า)  
1) ทฤษฎี อาจเขียนว่า  ...การด าเนินงานตามแผน
บูรณาการนี้เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ หรือ
สาขาวิชา เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายของแผน
งานวิจัย  การวิจัยนี้เป็นการบูรณาการชุดความรู้ด้าน
......(ชุดโครงการย่อย ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
).............. เข้ากับประเด็น (เอามาจากชุดความรู้ที่
ต้องการ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ไม่เกิน 3 
ประเด็น อ้างอิงแหล่งข้อมูล)  
2) การก าหนดกรอบแนวคิดของแผนบูรณาการ อาจ
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ภาพที่ 1 แสดงความสมัพันธ์ของชุดโครงการ ชุดความรู้ แผน
งานวิจัยแบบบูรณาการ และเปูาหมายสูงสุดของแผนงานวิจัย
แบบบูรณาการ 
3) สมมติฐาน (ถ้ามี)   
3.3.3.7 ระยะเวลาการวิจัย การก าหนดระยะเวลาของแผน
งานวิจัยแบบบูรณาการ ไม่เกิน 1 ปี 
3.3.3.8 ผลผลติ (Output) จากงานวิจัย  น าเอาผลประโยชน์
ที่ได้จาการวิจัยมาเขียน ไม่จ าเป็นต้องตอบ 
ทุกข้อ 
3.3.3.9 ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้รับ เขียนถึงผู้ที่
ได้รับประโยชน์โดยตรง และโดยออ้ม เช่น องค์การ ประชาชน 
ผู้ใช้บริการเป็นต้น ระบุช่ือผลลัพธ์ ประเภทเชิงปริมาณ หรือ
เชิงคุณภาพ และรายละเอียด 
3.3.3.10 ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบที่คาดว่าจะไดร้ับ
(เกิดจากผลสะท้อนของ ผลลัพธ์) ต้องสอดคล้องกันกับผลลัพธ์ 
(Outcome) ระบุช่ือผลงานเด่น ลกัษณะผลงาน อาจเป็น
นวัตกรรม กลุ่มเปาูหมาย/ผู้ใช้ผลประโยชน์ และผลกระทบท่ี
คาดว่าจะไดร้ับ 
3.3.3.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบุ ผลผลิต เป็น
ประโยชน์ต่อใคร น าไปใช้แล้ว เกิดประโยชน์อะไร (อาจเป็น
ถึงนวัตกรรม) การียนประโยชน์หามเขียนเป็นย่อหน้า 
ระบุข้อค้นพบท่ีโดดเด่นด้าน......จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
หน่วยงาน สาธารณชน สังคมประเทศชาติจะส่งผลกระทบต่อ 
3.3.3.12 กลไกการน าไปใช้ประโยชน์ ต้องเขียนเป็นข้อๆ ห้าม
เขียนเปูนย่อหน้า อาจเขียนว่า...การน าข้อค้นพบจากแผนจาก
แผนบรณาการนีไ้ปใช้ประโยชน์มขีั้นตอน ดังนี้   
 ขั้นตอนท่ี 1, ขั้นตอนท่ี 2.......ขั้นตอนท่ี n…..        
3.3.3.13 หน่วยงานท่ีน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์  ส าหรับ

เขียนว่า...  แผนงานวิจัยนี้ ด าเนินการวิจัย หัวข้อเรื่อง. 
............................................................................. 
การก าหนดกรอบแนวคิดของแผนบูรณาการ (น าเอา
ชุดโครงการย่อย ชุดความรู้ แผนงานวิจัยแบบบูรณา
การและเปูาหมายของแผนงานวิจยัแบบบูรณาการ มา
ก าหนดกรอบแนวคิด) (ภาพท่ี ...) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงความสมัพันธ์ของชุดโครงการ ชุด
ความรู้ แผนงานวิจัยแบบบูรณาการ และเปูาหมาย
สูงสุดของแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ 
3) สมมติฐาน (ถ้ามี)   
3.3.3.7 ระยะเวลาการวิจัย การก าหนดระยะเวลาของ
แผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ไมเ่กนิ 1 ปี 
3.3.3.8 ผลผลติ (Output) จากงานวิจัย  น าเอา
ผลประโยชน์ที่ได้จาการวิจัยมาเขยีน ไม่จ าเป็นต้อง
ตอบ 
ทุกข้อ 
3.3.3.9 ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้รับ เขียน
ถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง และโดยอ้อม เช่น 
องค์การ ประชาชน ผู้ใช้บริการเปน็ต้น ระบุชื่อผลลัพธ์ 
ประเภทเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ และรายละเอียด 
3.3.3.10 ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบที่คาดว่าจะ
ได้รับ(เกิดจากผลสะท้อนของ ผลลัพธ์) ต้องสอดคล้อง
กันกับผลลัพธ์ (Outcome) ระบุช่ือผลงานเด่น 
ลักษณะผลงาน อาจเป็นนวัตกรรม กลุ่มเปูาหมาย/

โครงการวิจัย
ย่อย 1,2,3 

โครงการวิจัย
ย่อย 1,2,3 

โครงการวิจัย
ย่อย 1,2,3 

ย่อย 1,2,3 

ชุดความรู้
ที่ 1 

ชุดความรู้
ที่ 3 

 

ชุดความรู้
ที่ 2 

แผน 
งาน 
วิจัย
แบบ
บูรณา
การ 

เปูา 
หมาย
สูงสุด
ของ
แผน 
งาน 
วิจัย ชุดโครงการ

ย่อย 1,2,3 

ชุดโครงการ
ย่อย 1,2,3 

 
ชุดโครงการ
ย่อย 1,2,3 
ย่อย 1,2,3 

ชุดความรู้ที่ 
1 

 

ชุดความรู้ที่ 
3 

ชุดความรู้ที่ 
2 

 

แผน 
งาน 
วิจัย
แบบ
บูรณา
การ 

เปูา หมาย
สูงสุดของ
แผน งาน 

วิจัย 
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องค์การ และหน่วยงาน ตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์ที่จะน าข้อ
ค้นพบ คือ  
1)................................................................................ 
2)...............................................................................และ
3)...............................................................................ไปใช้
ประโยชน์ ได้แก่ 1).............2)............3)…………..เป็นต้น 
..................................................................................... 
3.3.3.14 แผนการด าเนินงาน ขั้นตอนและการบริหารแผน
บูรณาการ และความเช่ือมโยงของแต่ละโครงการย่อย 
      ก. แผนการด าเนินงาน  อาจเขียนว่า...................  
           ในการน าไปสู่ความส าเรจ็ตามเปาูหมายของแผน
งานวิจัยจะมีวิธีการด าเนินงานโดยจ าแนกออกเป็นชุด
โครงการ ....3..ชุด ชุดโครงการที่ 1 คือ...........................ชุด
โครงการนี้จะแบ่งออกเป็น 3 โครงการวิจัยย่อย ได้แก่ (1) 
โครงการศึกษา เรื่อง................................................. 
(2) โครงการศึกษา เรื่อง............................................และ 
(3) โครงการศึกษา เรื่อง................................................. 
ส่วนชุดโครงการที่ 2 คือ...........................ชุดโครงการนีจ้ะ
แบ่งออกเป็น 3 โครงการวิจัยย่อย ได้แก่  
(1) โครงการศึกษา เรื่อง................................................. 
(2) โครงการศึกษา เรื่อง............................................และ 
(3) โครงการศึกษา เรื่อง.................................................ชุด
โครงการที่ 3 คือ...........................ชุดโครงการนี้จะแบ่ง
ออกเป็น 3 โครงการวิจัยย่อย ได้แก่ (1) โครงการศึกษา เรื่อง
................................................. 
     รายลเอียดเกีย่วกับค าถามการวิจัย ระเบยีบวิธีการ
ด าเนินการวิจยั ฯลฯ ของแต่ละโครงการจะขอแยกอธิบายเป็น
รายโครงการฯ จ าแนกแต่ละชุดโครงการฯ ในล าดับต่อไป  
(เขียนรายละเอียดให้ครอบคลุมทกุโครงการวิจัยย่อยและชุด
โครงการ)  
      ข. การบริหารแผนบูรณาการ (ช่ือแผน).... 
เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของการวิจยัครั้งนี้จึงมีการก าหนด
ขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี ้
   1) ขั้นตอนการบริหารแผนงานวิจัย มีการก าหนด
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัยท่ีรับผิดชอบในการอ านวยการ 
ก ากับการด าเนินงานท้ังในชุดโครงการฯ และโครงการย่อยให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปาูหมายของแผนงานฯ 

ผู้ใช้ผลประโยชน์ และผลกระทบท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
3.3.3.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ระบุ ผลผลติ 
เป็นประโยชน์ต่อใคร น าไปใช้แล้ว เกิดประโยชน์อะไร 
(อาจเป็นถึงนวัตกรรม)  การยีนประโยชน์หามเขียน
เป็นย่อหน้า 
ระบุข้อค้นพบท่ีโดดเด่นด้าน......จะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ หน่วยงาน สาธารณชน สงัคม ประเทศชาติ 
จะส่งผลกระทบต่อ.......... 
3.3.3.12 กลไกการน าไปใช้ประโยชน์ ต้องเขียนเป็น
ข้อๆ ห้ามเขียนเปูนย่อหน้า อาจเขยีนว่า...การน าข้อ
ค้นพบจากแผนจากแผนบรณาการนี้ไปใช้ประโยชน์มี
ขั้นตอน ดังนี้   
 ขั้นตอนท่ี 1, ขั้นตอนท่ี 2.......ขั้นตอนท่ี n…..        
3.3.3.13 หน่วยงานท่ีน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
          ส าหรับองค์การ และหน่วยงาน ตลอดจนกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่จะน าข้อค้นพบ คือ  
1)......................................................... 
2)................................................ และ
3)...............................................................................
ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ 1).............2)............3)…………..
เป็นต้น 
........................................................... 
3.3.3.14 แผนการด าเนินงาน ขั้นตอนและการบริหาร
แผนบูรณาการ และความเช่ือมโยงของแต่ละโครงการ
ย่อย 
      ก. แผนการด าเนินงาน  อาจเขียนว่า...................  
           ในการน าไปสู่ความส าเรจ็ตามเปาูหมายของ
แผนงานวิจัยจะมีวิธีการด าเนินงานโดยจ าแนก
ออกเป็นชุดโครงการ ....3..ชุด ชุดโครงการที่ 1 คือ
...........................ชุดโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น 3 
โครงการวิจัยย่อย ได้แก่ (1) โครงการศึกษา เรื่อง
.......................... 
(2) โครงการศึกษา เรื่อง............................................
และ 
(3) โครงการศึกษา เรื่อง.................. 
ส่วนชุดโครงการที่ 2 คือ...........................ชุดโครงการ
นี้จะแบ่งออกเป็น 3 โครงการวิจัยย่อย ได้แก่  
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            2) ขั้นตอนการด าเนินงาน อาจเขียนว่า......การ
ด าเนินการวิจยัต้องเริม่ศึกษาในชุดโครงการที่ 1 (ทุกโครงการ
ย่อย) ก่อน ที่จะสามารถศึกษาชุดโครงการที่ 2 และชุด
โครงการที่ 3  ได้ (เขียนเป็นข้ันตอนล าดับก่อนหลังอย่าง
ละเอียด) 
      ค. ความเช่ือมโยงแต่ละโครงการย่อย อาจเขียนว่า 
...............รายละเอียดในล าดับต่อไปนี้จะขออธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวแนวทางที่เช่ือมโยงกันระหว่างโครงการวิจัย
ย่อยต่างๆข้างต้นที่จะน าไปสู่ความส าเรจ็ของเปูาหมาย ท่ีระบุ
ไว้ว่า..............................มีรายละเอียดดังนี ้
           1) เมื่อศึกษาได้ชุดความรู้และวิธีการ ตลอดจนเทค
โนยี (แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยัในอดีต)ท่ีเกี่ยวข้อง) จาก
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ของชุดโครงการที่ 1 จะน าไปใช้เป็น
.........................ในโครงการย่อยท่ี............ในชุดโครงการที่
........ (ทุกชุดโครงการต้องศึกษาชุดความรูจ้ากโครงการวิจัย
ย่อยเหมือนกัน และระบุว่าจะน าไปใช้เป็นตัวแปรที่ใช้ศึกษาใน
โครงการวิจัยย่อย ในชุดโครงการอื่นๆต่อไป)  
3.3.3.15 แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)  1) ระบุความเสีย่ง 2) 
วิเคราะหค์วามเสี่ยง 3) ประเมินความเสี่ยง 4) จัดล าดับความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อโครงการวจิัย 5) จัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง 6) ด าเนินการตามแผนบรหิารความ
เสี่ยง 
3.3.3.16  แผนการสร้างนักวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่จากการ
ท าการวิจัยและนวัตกรรม ในส่วนนี้จะมีการเชิญนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีผู้ที่สนใจ นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ได้แก่ 
นักศึกษาระดับปริญญาโทและปรญิญาเอก หลักสตูร
..............................ของมหาวิทยาลัย.....................ตลอดจน
นักวิจัยจากองค์การ.......หน่วยงาน................และนักวิจัย
ท้องถิ่น...................เขา้ร่วมเป็นนกัวิจัยในโครงการวิจยัย่อยที่ 
......และโครงการวิจัยย่อยท่ี.......ชดุโครงการที่ ..... เป็นต้น 
3.3.3.17 แผนการด าเนินงานต่อเนื่อง(ส าหรับแผนงาน
ระยะเวลามากกว่า 1 ปีงบประมาณ) .................ไม่มี
..................ถ้ามีให้เขยีนวา่ขัน้ตอนใดบ้างท่ีจะด าเนินการใน
ระยะใด (เดือนใด ปีใด เพราะอไร) 
  
 

(1) โครงการศึกษา เรื่อง...................... 
(2) โครงการศึกษา เรื่อง................และ 
(3) โครงการศึกษา เรื่อง...................ชุดโครงการที่ 3 
คือ...........................ชุดโครงการนีจ้ะแบ่งออกเป็น 3 
โครงการวิจัยย่อย ได้แก่ (1) โครงการศึกษา เรื่อง
................................... 
           รายลเอียดเกี่ยวกับค าถามการวิจัย ระเบียบ
วิธีการด าเนินการวิจัย ฯลฯ ของแต่ละโครงการจะขอ
แยกอธิบายเป็นรายโครงการฯ จ าแนกแต่ละชุด
โครงการฯ ในล าดับต่อไป  (เขียนรายละเอียดให้
ครอบคลมุทุกโครงการวจิัยย่อยและชุดโครงการ)  
      ข. การบริหารแผนบูรณาการ  
(ช่ือแผน)....เพื่อน าไปสูค่วามส าเรจ็ของการวิจัยครั้งนี้
จึงมีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี ้
            1) ขั้นตอนการบริหารแผนงานวิจัย มีการ
ก าหนดผู้อ านวยการแผนงานวิจยัที่รับผิดชอบในการ
อ านวยการ ก ากับการด าเนินงานทั้งในชุดโครงการฯ 
และโครงการย่อยใหส้ามารถบรรลวุัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนงานฯ 
            2) ขั้นตอนการด าเนินงาน อาจเขียนว่า......
การด าเนินการวิจัยต้องเริ่มศึกษาในชุดโครงการที่ 1 
(ทุกโครงการย่อย) ก่อน ท่ีจะสามารถศึกษาชุด
โครงการที่ 2 และชุดโครงการที่ 3  ได้ (เขียนเป็น
ขั้นตอนล าดับก่อนหลังอย่างละเอียด) 
      ค. ความเช่ือมโยงแต่ละโครงการย่อย อาจเขียน
ว่า ...............รายละเอียดในล าดับต่อไปนี้จะขออธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวแนวทางที่เช่ือมโยงกันระหว่าง
โครงการวิจัยย่อยต่างๆขา้งต้นท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ
ของเปูาหมาย ท่ีระบไุว้ว่า...............มีรายละเอียดดังนี ้
           1) เมื่อศึกษาได้ชุดความรู้และวิธีการ 
ตลอดจนเทคโนยี (แนวคิด ทฤษฎ ีผลงานวิจัยในอดีต)
ที่เกี่ยวข้อง) จากโครงการวิจัยย่อยที่ 1 ของชุด
โครงการที่ 1 จะน าไปใช้เป็น............ในโครงการย่อยที่
............ในชุดโครงการที่........ (ทุกชุดโครงการต้อง
ศึกษาชุดความรู้จากโครงการวิจัยย่อยเหมือนกัน และ
ระบุว่าจะน าไปใช้เป็นตัวแปรที่ใช้ศึกษาใน
โครงการวิจัยย่อย ในชุดโครงการอื่นๆต่อไป)  
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3.3.3.15 แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)  1) ระบุความ
เสี่ยง 2) วิเคราะหค์วามเสี่ยง 3) ประเมินความเสี่ยง 4) 
จัดล าดับความเสี่ยงท่ีอาจเกดิขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
โครงการวิจัย 5) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 6) 
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
3.3.3.16  แผนการสร้างนักวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่
จากการท าการวิจยัและนวัตกรรม ในส่วนนี้จะมีการ
เชิญนักศึกษาระดับปรญิญาตรผีู้ที่สนใจ นักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท
และปรญิญาเอก หลักสูตร..............................ของ
มหาวิทยาลยั.....................ตลอดจนนักวิจัยจาก
องค์การ.......หน่วยงาน................และนักวิจัยท้องถิ่น
...................เข้าร่วมเป็นนักวิจยัในโครงการวิจัยย่อยท่ี 
......และโครงการวิจัยย่อยท่ี.......ชดุโครงการที่ ..... เป็น
ต้น 
3.3.3.17 แผนการด าเนินงานต่อเนื่อง(ส าหรับแผนงาน
ระยะเวลามากกว่า 1 ปีงบประมาณ) .................ไม่มี
..................ถ้ามีให้เขยีนวา่ขั้นตอนใดบ้างที่จะ
ด าเนินการในระยะใด (เดือนใด ปใีด เพราะอไร) 

4.ความรู้เกี่ยวกับแผนงานวิจัยหรอืชุดโครงการวิจัย  
4.1 แผนงานวิจัย หมายถึง กระบวนการวางแผนที่ท าให้ผู้วิจัย
สามารถตอบค าถามการวิจัยไดด้้วยความตรง (validity) มี
ความเป็นปรนยั (objectively) ถูกต้อง (accurately) และ
ประหยดั (economically) 
4.2 ชุดโครงการวิจัย หมายถึง  กลุ่มของโครงการทีม่ี
เปูาหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การท าโครงการวิจัยย่อย
หลายโครงการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายใหญ่อันเดยีวกัน 
โดยทั่วไปในแตล่ะโครงการ ควรมโีครงการย่อยไมเ่กิน 8 -10 
โครงการ โดยมรีะยะเวลาที่ค่อนข้างแน่นอนและยาวนานเพียง
พอที่จะด าเนินไปสู่เปาูหมายนั้นได ้
4.3 การจดัท าแผนงาน/ โครงการบูรณาการวิจัย  
4.3.1 ต้องพัฒนาโจทย์วิจัยตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้ 
(ภาคเอกชน/ภาครัฐ/ภาคประชาชน/ ชุมชน) โดยเริม่ตั้งแต่
กระบวนการพัฒนา โจทย์และการพัฒนางานวิจัยที่ต้องอาศัย
การท างานเป็นเครือข่ายแบบ Triple Helix 
4.3.2 ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าของการลงทุน ทั้งการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา และ ความคุ้มค่าของ   การน าไปใช้

4.ความรู้เกี่ยวกับแผนงานวิจัยหรอืชุดโครงการวิจัย  
4.1 แผนงานวิจัย หมายถึง กระบวนการวางแผนที่ท า
ให้ผู้วิจัยสามารถตอบค าถามการวจิัยไดด้้วยความตรง 
(validity) มีความเป็นปรนัย (objectively) ถูกต้อง 
(accurately) และประหยดั (economically) 
4.2 ชุดโครงการวิจัย หมายถึง  กลุ่มของโครงการทีม่ี
เปูาหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การท าโครงการวิจัย
ย่อยหลายโครงการเพื่อให้บรรลุเปาูหมายใหญ่อัน
เดียวกัน โดยทั่วไปในแตล่ะโครงการ ควรมโีครงการ
ย่อยไมเ่กิน 8 -10 โครงการ โดยมรีะยะเวลาที่ค่อนข้าง
แน่นอนและยาวนานเพยีงพอท่ีจะด าเนินไปสู่เปูาหมาย
นั้นได ้
4.3 การจดัท าแผนงาน/ โครงการบูรณาการวิจัย  
4.3.1 ต้องพัฒนาโจทย์วิจัยตอบสนองความต้องการ
ของ ผู้ใช้ (ภาคเอกชน/ภาครัฐ/ภาคประชาชน/ 
ชุมชน) โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนา โจทย์และ
การพัฒนางานวิจัยท่ีต้องอาศัยการท างานเป็น
เครือข่ายแบบ Triple Helix 
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ประโยชน/์ การขยายผล 
4.3.3 ต้องมีนวัตกรรมในการพัฒนาแผนงาน/ โครงการ โดย
ให้ความส าคญักับความคดิ สร้างสรรค/์ จินตนาการ และโลก
แห่ง ข่าวสาร นอกเหนือจากต าราวิชาการ/ นโยบาย 
4.3.4 มหาวิทยาลัยต้นสังกัดต้องให้ความส าคัญกับการท างาน
วิจัยที่ตอบโจทย์ การท างานของผูใ้ช้มากกว่าการให้
ความส าคญักับการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 
 

4.3.2 ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าของการลงทุน ทั้งการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และ ความคุ้มค่าของ   
การน าไปใช้ประโยชน์/ การขยายผล 
4.3.3 ต้องมีนวัตกรรมในการพัฒนาแผนงาน/ 
โครงการ โดยให้ความส าคญักับความคิด สร้างสรรค/์ 
จินตนาการ และโลกแห่ง ข่าวสาร นอกเหนือจากต ารา
วิชาการ/ นโยบาย 
4.3.4 มหาวิทยาลัยต้นสังกัดต้องให้ความส าคัญกับการ
ท างานวิจัยท่ีตอบโจทย์ การท างานของผู้ใช้มากกว่า
การให้ความส าคัญกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

5. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย  
5.1 แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย  
ประเด็นการพจิารณา                     คะแนน 
ความสอดคล้อง                           10 
คุณค่าทางปัญญาของการวิจัย 60 
ผลกระทบของการวิจัย                  30 
รวม 100 

5.1.1 ความสอดคล้อง (10 คะแนน) 
o ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ   
o นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ   
o ยทุธศาสตร์การวิจัยของชาตริายประเด็น  
o ยทุธศาสตรป์ระเทศ  
o นโยบาย/เปูาหมายของรฐับาล 
5.1.2 คุณค่าทางปัญญาของการวจิัย (60 คะแนน) 
  ปัจจัยการวิจัย (Input)      
 มีความน่าสนใจ เป็นประเด็นส าคญัเร่งด่วน (Hot issue) 
 วัตถุประสงค์ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม     
 คณะผู้วิจัยมคีวามเหมาะสมและความพร้อมครอบคลุมทุก

สาขาวิชาการในเรื่องท่ีวิจัย     
 มีผลการวิจัยที่เกีย่วข้องและการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่าง

สมบูรณ์     
 มีแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัยท่ีชัดเจนและเป็น

รูปธรรม     
 มีความพร้อมด้านสถานท่ีและอุปกรณ์ในการท า 
  การวิจัย     
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                3.1.2.5 แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย           3.1.3 จัดกลุ่มเปูาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุน 
           3.1.4 มอบหมายงานให้แก่ กลุ่ม “คุณกิจ”ด้านต่าง ๆ ในการเขียนข้อเสนอ  โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 
จ านวน 5 กลุ่ม 
           3.1.5 กลุ่ม “คุณกิจ” ด าเนินการเสาะแสวงหาความรูท้ี่เก่ียวข้องกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทนุและถอดบทเรียนตามรายด้านความรู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
           3.1.6 ผลลัทธ์ที่ได้ จากผลด าเนนิการเสาะแสวงหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน  ดังนี ้
                3.1.6.1 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน และกรอบการด าเนินงานและเปาูหมายของโครงการบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์เปาูหมายดา้นเศรษฐกิจของแหล่งทุน      
                3.1.6.2 ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์โจทย์วิจยั         
                3.1.6.3 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแผนงานแบบบูรณาการเพื่อให้ได้รับทุน 

 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยมีความเหมาะสม 
  กระบวนการวิจัย (Process)    
o แสดงกระบวนงานวิจยัที่มีความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฏี 

สมมตุิฐาน หรือกรอบแนวความคดิสู่การปฏิบัตไิด้อยา่ง
ชัดเจน 

o ระบุกลยทุธ์ขั้นตอนการท าวิจัยอยา่งสมบูรณ ์
o แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรือผลการวิจัย 
สู่กลุ่มเปูาหมาย 
 ผลผลติการวิจัย (Output)    
o  งานวิจัยก่อให้เกิดมูลคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างคณุค่า
เพิ่มทางสังคมและวัฒนธรรม   
o แสดงผลส าเร็จที่คาดว่าจะไดร้ับเมือ่สิ้นสุดการวิจัย    
o ระบุกลม่เปูาหมายที่จะไดร้ับประโยชน์    
o แสดงจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการ 
ท าวิจัยนี้ 
5.1.3 ผลกระทบของการวิจัย (30 คะแนน) 
 ผลลัพธ  ์(Outcome) ของงานวิจัยที่คาดว่าจะเกดิขึ้น
ส่งผล กระทบต่อสังคม ชาติ และนานาชาติ  
 งานวิจัยได้พัฒนาเชื่อมโยงจากท้องถิ่น โดยใช้ 

ภูมิปัญญาไทย และมีแนวโน้มจะสามารถขยายการ
พัฒนาไปสู่ระดับประเทศ และนานาชาติ  

 ผลลัพธ์ของงานวิจัยจะท าให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ 
ตามยทธุศาสตรกา์รพฒันาประเทศ 
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                3.1.6.4 ความรู้เกี่ยวกับแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย  
                3.1.6.5 แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย        

3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
3.2.1 รายงานการประชุม 
3.2.2 รายงานรายงานผลการด าเนินงานจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 3 เดือน 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2561) กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
           3.2.3 แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action plan) แผนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวชิาการยกระดับภูมิปญัญาท้องถิน่อย่างยั่งยืน องค์ความรู้ที่จ าเปน็: การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ       

4.  การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     4.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
           4.1.1 ประชุมคณะท างานกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อการปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เก่ียวกับ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน" คร้ังที่ 3/2561 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                  
           4.1.2 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏบิัติรายกลุ่ม “คุณกิจ”  ในการถอดบทเรียนตามรายองค์
ความรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
           4.1.3 ปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางสว่นให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  
           4.1.4 น าความรู้ที่ได้มาสร้างรปูแบบ(กระบวนการ ขั้นตอนและวิธปีฏิบัติ) "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน" 
           4.1.5 ตรวจสอบความเหมาะสมในการน าไปปฏบิัติของรูปแบบที่สร้างขึน้ โดยผู้ทรงคณุวุฒิด้านการวิจัย 
จ านวน 2 คน  
 

    4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
           4.2.1 รายงานการประชุม 
           4.2.2 รายงานรายงานผลการด าเนนิงานจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) กลุ่มบุคลากรสายวชิาการ 
           4.2.3 แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action plan) แผนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวชิาการยกระดับภูมิปญัญาท้องถิน่อย่างยั่งยืน องค์ความรู้ที่จ าเปน็: การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
 

5. การน าความรู้ที่ได้จากการจดัการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
     5.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
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           สมาชิกกลุ่มความรู้ ไดน้ าความรู้เรื่ององค์ความรู้เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการปฏบิัติงาน  
           แผนบูรณาการ เร่ือง แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม มีขั้นตอน 
ดังนี้  

ขั้นตอน การจัดท าแผนงานวิจัยแบบบูรณาการเพ่อขอรับทุนวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3    แสดงขั้นตอนการท าแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ 
 

           รายชื่อสมาชิกกลุ่มความรู้:  
           กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM) 2562 ที่น าความรู้เรื่ององค์ความรู้เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน” ไปปรับปรุงการเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ชื่อ แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
ส าหรับเสนอขอรับทุนวิจยั ปีงบประมาณ 2563 ดังนี ้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย 
2. อาจารย์ พงษ์เทพ ภูเดช  หัวหน้าชดุโครงการวิจัยที่ 1 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน หัวหน้าชุดโครงการวิจยัที่ 2 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด หัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ 3 

5. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว หัวหน้าชดุโครงการวิจัยที่ 4 
 

ขั้นตอนที่ 5  ด าเนินการเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ  
 

ขั้นตอนที่ 4  ก าหนดเปูาหมายหลักของแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ 
 
 

ขั้นตอนที่ 3  น าชุดโครงการที่ 1, 2, 3 และ 4 ระบุลงในแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ 
 

ขั้นตอนที่ 2   น าชุดความรู้ 1, 2 , 3 และ 4 ไปใช้ในก าหนดตัวแปรที่ใช้ศึกษาศึกษา
โครงการวิจัยย่อยที่ 1, 2 และ 3 ในชุดโครงการที่ 1, 2, 3 และ 4 
 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาโครงการวิจัยย่อยที่ 1, 2 และ 3 ของชุดโครงการที่ 1, 2, 3 และ4 
เพ่ือให้ได้ประเด็น หรือชุดความรู้ที่ต้องการ 

ขั้นตอนที่ 6  ด าเนินการยื่นเสนอแผนงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุนวิจัย  
 



27 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยย่อย 

        จากความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยย่อย 
(ภาพท่ี 4) แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์เชื่อมโยง ระหว่าง แผนงานวิจัยแบบบูรณาการ กับชุดโครงการวิจัยที่ 
1 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และโครงการวิจัยย่อยที่ 1.1, 1.2 และ1.3 
ได้แก่ การส ารวจแหล่งธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม ความพร้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ จังหวัดนครปฐม และการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน ชุดโครงการวิจัยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด

แผนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม  

โครงการวิจัยย่อย 
ที่1.1 

การส ารวจแหล่งธุรกจิการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จังหวัดนครปฐม 
 
 

ชุดโครงการวิจยัที่ 3    
รูปแบบการจัดการความ

ปลอดภัยการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม  

 

ชุดโครงการวิจยัที่ 2     
รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม  

 

ชุดโครงการวิจยัที่1    
รูปแบบการจัดการทรัพยากร

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม  

 

ชุดโครงการวิจยัที่ 4    
รูปแบบการจัดการและ
พัฒนาตลาดและการ

สื่อสารการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม  

 

โครงการวิจัยย่อย   ที ่
2.2 

การพัฒนาศักยภาพการ
บริการการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
 

โครงการวิจัยย่อยที่
3.2 

การพัฒนาเครือข่าย
ความปลอดภยัในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จังหวัดนครปฐม 

โครงการวิจัยย่อย   ที่
4.2 

การพัฒนาการส่ือสาร
ทางการตลาดการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม 

โครงการวิจัยย่อยที ่
4.1 

การพัฒนาตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จังหวัดนครปฐม 
 
 

โครงการวิจัยย่อย 
ที่3.1 

การพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สินในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จังหวัดนครปฐม 

โครงการวิจัยย่อย 
ที่2.1 

การพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
 

 

 โครงการวิจัยย่อย 
ที่2.3 

การพัฒนาศักยภาพโลจิ
สติกส์การท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
 

 

 โครงการวิจัยย่อย   
ที่4.3 

การจัดการการตลาด
และการส่ือสารทาง

การตลาด การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จังหวัดนครปฐม 

 โครงการวิจัยย่อยที่ 
3.3 

การจัดการความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สินในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จังหวัดนครปฐม 

 โครงการวิจัยย่อย 
ที่1.3 

การจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จังหวัดนครปฐม 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขัน 

 โครงการวิจัยย่อย     ที่
1.2 

ความพร้อมของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จังหวัดนครปฐม 
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นครปฐม และโครงการวิจัยย่อย และโครงการวิจัยย่อยที่ 2.1, 2.2 และ2.3 ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม การพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม และการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และชุดโครงการวิจัยที่ 
3 การจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และโครงการวิจัยย่อย 3.1, 3.2 และ
3.3 ได้แก่ การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
การพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม การจัดการความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และชุดโครงการวิจัยที่ 4 รูปแบบการจัดการ
และพัฒนาตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และโครงการวิจัยย่อย 4.1, 4.2 
และ4.3 ได้แก ่การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม เพ่ือพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 

แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
ชื่อแผนงานบูรณาการ  แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
ชื่อชุดโครงการวิจัยที่ 1 รูปแบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 1.1  การส ารวจแหล่งธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจงัหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 1.2  ความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 1.3  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม(ภาษาไทย)การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
หัวหน้าโครงการ         อาจารย์ พงษ์เทพ  ภูเดช  
หน่วยงาน     วิทยาลัยโลจิสตสิติกส์และซัพพลายเชน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  
โครงการ        ต่อเนื่อง  

                   โครงการใหม่  
งบประมาณที่เสนอขอในปีงบประมาณ 2563 : …………373,333………………….. บาท 

สรุปย่อโครงการ  
 การน าศาสตร์ด้านการจัดการมาใช้ด้านการท่องเที่ยว โดยการด าเนินการบริการงานในรูปแบบเป็นทางการ
หรือรูปแบบไม่เป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อให้น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องกับแนวทางในการ
ด าเนินการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ธุรกิจชุมชน ทั้งนี้มีลักษณะแบบเป็นทางการมีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบมีขอบข่ายหน้าที่อย่างเป็นระบบ ส่วนในรูปแบบของราชการไม่เป็น 
ทางการจะเสนอให้มีรูปแบบการด าเนินงานแบบไม่มีโครงสร้างหรือก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบที่ไม่ชัดเจน (สุภา
วดี มีสิทธิ์และคณะ, 2545  หน้า 12-13) 
 แผนงานชุดโครงการวิจัยที่ 1. รูปแบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
แบ่งออกเป็น     
          โครงการย่อยที่ 1.1  การส ารวจแหล่งธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
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 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
          1.1.1  ศึกษา รวบรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
          1.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจงัหวัดนครปฐม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
          1.1.3  สร้างรูปแบบการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจงัหวัดนครปฐม 
          1.1.4  สร้างนวัตกรรมการจัดการและพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จงัหวัดนครปฐม  โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 12 ราย และหน่วยงาน
ราชการ จังหวัดนครปฐม   
 1.1.5 เพื่อเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐมต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  
          โครงการย่อยที่ 1.2 ความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
          1.1.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
          1.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จงัหวัดนครปฐม   
          1.1.3  สร้างรูปแบบการจัดการและพัฒนาความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
          1.1.4  สร้างนวัตกรรมการจัดการและพัฒนาความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 12 
ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 1.1.5 เพื่อเสนอรูปแบบและนวตักรรมการจัดการและพัฒนาความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผูส้นใจทั่วไปเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์    
          โครงการย่อยที่ 1.3 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อ 
          1.1.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
          1.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการธุรกิจ จังหวัดนครปฐม   
          1.1.3  สร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
         1.1.4  สร้างนวัตกรรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม โดยการ 
มีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทีส่มัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 12 ราย และ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม   
         1.1.5 เพื่อเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม ต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  
  ผลผลิตหลกั  

1.รูปแบบการรูปแบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
2.นวัตกรรมรูปแบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
3.พัฒนาการมีสวนรวมของผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  
4.ฐานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  
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ผลผลิตรอง (ไม่เกิน 5 บรรทัด)   
1.เป็นศูนย์กลางข้อมูล ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
2.เพื่อเป็นการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวมากข้ึน 

 

ผลลัพธ์ที่คิดว่าจะได้รับ   
           รูปแบบและนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม จังหวัด
นครปฐม และฐานข้อมูลสารสนเทศธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม จะเป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม 
 

แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
ชื่อแผนงานบูรณาการ  แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
ชื่อชุดโครงการวิจัยที่ 2 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 2.1  การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ จงัหวัดนครปฐม   
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 2.2  การพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 2.3  การพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
หัวหน้าโครงการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน  
หน่วยงาน         วิทยาลัยโลจสิติสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา  
โครงการ  ต่อเนื่อง  
             √   โครงการใหม่  
                      งบประมาณที่เสนอขอในปีงบประมาณ 2563 : ……373,333…………บาท 
สรุปย่อโครงการ  
 จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งทีส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง จะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของจังหวัด
นครปฐมที่ก าหนดว่า “เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ” เมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดนครปฐมได้ถูกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้เป็นหนึ่งใน 12 
เมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เป็นอู่อารยธรรมส าคัญที่มีประวัติ
ความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ ปัจจุบันนี้  จังหวัดนครปฐมมีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 
2561-2564 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว แต่จังหวัดนครปฐมยังไม่ได้เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ อาจจะท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐม ยังขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการ การรักษาความปลอดภัย การประชา สัมพันธ์และ
การตลาด เพื่อให้การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว อย่างมีระบบ  ดังนั้น 
คณะผู้วิจัยจึงน า ปัญหาด้านศักยภาพการท่องเที่ยว ปัญหาด้านความปลอดภัย และปัญหาด้านการตลาดและการ
สื่อสารการตลาด จึงน าประเด็นปัญหาดังกล่าวเข้าสู่แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาหา
แนวทางในการสร้างรูปแบบการจัดการและการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทีเ่หมาะสม ซึ่งจักเป็นประโยขน์
ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ต่อไป  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
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          แผนงานชุดโครงการวิจัยที่ 2 จ าแนกรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพจังหวัดนครปฐม 
ออกเป็น   
          โครงการย่อยที่ 2.1 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่วเชิงสุขภาพจงัหวัดนครปฐม 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
          2.1.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จงัหวัดนครปฐม 
          2.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
          2.1.3  สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
          2.1.4  สร้างนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม           
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 12 
ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
         2.1.5 เพื่อเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อผู้ประกอบการธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผูส้นใจทั่วไปเพือ่น าไปใช้ประโยชน์    

โครงการย่อยที่ 2.2 การพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จงัหวัดนครปฐม 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
         2.2.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จงัหวัดนครปฐม 
         2.2.2  วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
         2.2.3  สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจงัหวัดนครปฐม  
         2.2.4  สร้างนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 12 ราย และ
หน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
        2.2.5 เพื่อเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพื่อน าไปใช้ประโยชน์    
           โครงการย่อยที่ 2.3 การพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐมโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 
          2.3.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลศักยภาพโลจิสติกส์การทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
          2.3.2  วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
          2.3.3  สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพโลจสิติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจงัหวัดนครปฐม  
         2.3.4  สร้างนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 12 ราย และ
หน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 2.3.5 เพื่อเสนอรูปแบบและนวตักรรมการพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลผลิตหลกั  



32 

 
 

 

1.รูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการ
บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐมรูปแบบการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม 

2. นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพ
การบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพโล จิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  

3. พัฒนาการมีสวนรวมของผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
4. ฐานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 

ผลผลิตรอง (ไม่เกิน 5 บรรทัด)   
           1. เป็นศูนย์กลางข้อมลู ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อเป็นการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวมากข้ึน 
 

ผลลัพธ์ที่คิดว่าจะได้รับ  
           รูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการ
บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัด
นครปฐม จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม และรูปแบบและนวัตกรรม
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และฐานข้อมูลสารสนเทศธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ จังหวัดนครปฐม จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
 

แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
 

ชื่อแผนงานบูรณาการ แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
ชื่อชุดโครงการวิจัยท่ี 3 รูปแบบการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 3.1  การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยว          
เชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 3.2  การพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 3.3  การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม. 
หัวหน้าโครงการ                 อาจารย์ สุวัฒน์ นวลขาว 
หน่วยงาน             วิทยาลัยโลจิสติสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โครงการ  ต่อเนื่อง  
           √    โครงการใหม่  

งบประมาณท่ีเสนอขอในปีงบประมาณ 2563 : …………373,333………………….. บาท 
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สรุปย่อโครงการ (ไม่เกิน 20 บรรทัด)  
 จังหวัดจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งทีส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง จะเห็นได้จากวิสัยทัศน์
ของจังหวัดนครปฐมที่ก าหนดว่า “เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก
และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ” เมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดนครปฐมได้ถูกการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยจัดให้เป็นหนึ่งใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
เป็นอู่อารยธรรมส าคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ ปัจจุบันนี้  จังหวัดนครปฐมมี
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว 
แต่จังหวัดนครปฐมยังไม่ได้เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาจจะท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ยังขาดการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การบริการ การรักษาความปลอดภัย การประชา สัมพันธ์และการตลาด เพ่ือให้การท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว อย่างมีระบบ  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงน า ปัญหา
ด้านศักยภาพการท่องเที่ยว ปัญหาด้านความปลอดภัย และปัญหาด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาด จึง
น าประเด็นปัญหาดังกล่าวเข้าสู่แผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการสร้าง
รูปแบบการจัดการและการพัฒนาธุรกิจการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งจักเป็นประโยขน์ต่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ต่อไป 
          แผนงานชุดโครงการวิจัยท่ี 3 รูปแบบการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม แบ่งออกเป็น   
          โครงการย่อยที่ 3.1  การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยว          
เชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
          3.1.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม 
          3.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม  
          3.1.3  สร้างรูปแบบการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม  
 3.1.4  สร้างนวัตกรรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการน าร่อง จ านวน ๑๒ ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 3.1.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
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โครงการย่อยท่ี 3.2 การพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
          3.2.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม 
          3.2.2  วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด
นครปฐม  
          3.2.3  สร้างรูปแบบการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม  
 3.2.4  สร้างนวัตกรรมการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด
นครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน า
ร่อง จ านวน 14 ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 3.2.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์    
           โครงการย่อยท่ี 3.3 การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
          3.3.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
          3.3.2  วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

        3.3.3  สร้างรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม  
 3.3.4  สร้างนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการน าร่อง จ านวน 12  ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 3.3.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์  
  ผลผลิตหลัก    

1. รูปแบบการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด
นครปฐม รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  รูปแบบ
การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
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2. นวัตกรรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม  นวัตกรรมการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม      

3. นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด
นครปฐม 

4. พัฒนาการมีสวนรวมของผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  
5. ฐานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 

ผลผลิตรอง     
1. เป็นศูนย์กลางข้อมูล ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น 

ผลลัพธ์ที่คิดว่าจะได้รับ   
          รูปแบบและนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม ฐานข้อมูลและข้อสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม และนวัตกรรม
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐม 

แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
ชื่อแผนงานบูรณาการ  
แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
ชื่อชุดโครงการวิจัยท่ี 4 รูปแบบการจัดการและพัฒนาตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม  
ชื่อโครงการวิจัยย่อยท่ี 4.1  การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการวิจัยย่อยท่ี 4.2  การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 4.3  การจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
หัวหน้าโครงการ                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล 
หน่วยงาน             วิทยาลัยโลจิสติสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โครงการ  ต่อเนื่อง  
           √    โครงการใหม่  
งบประมาณท่ีเสนอขอในปีงบประมาณ 2563 : …………373,333………………….. บาท 
สรุปย่อโครงการ (ไม่เกิน 20 บรรทัด)  
 จังหวัดจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งทีส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง จะเห็นได้จากวิสัยทัศน์
ของจังหวัดนครปฐมที่ก าหนดว่า “เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก
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และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ” เมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดนครปฐมได้ถูกการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยจัดให้เป็นหนึ่งใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
เป็นอู่อารยธรรมส าคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ ปัจจุบันนี้  จังหวัดนครปฐมมี
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว 
แต่จังหวัดนครปฐมยังไม่ได้เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาจจะท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ยังขาดการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การบริการ การรักษาความปลอดภัย การประชา สัมพันธ์และการตลาด เพ่ือให้การท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว อย่างมีระบบ  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงน า ปัญหา
ด้านศักยภาพการท่องเที่ยว ปัญหาด้านความปลอดภัย และปัญหาด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาด จึง
น าประเด็นปัญหาดังกล่าวเข้าสู่แผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการสร้าง
รูปแบบการจัดการและการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งจักเป็นประโยขน์ต่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ต่อไป 
  แผนงานชุดโครงการวิจัยท่ี 4 รูปแบบการจัดการและพัฒนาตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น   
          โครงการย่อยท่ี 4.1  การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
         4.1.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
         4.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลการทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม   
         4.1.3  สร้างรูปแบบการจัดการและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
         4.1.4  สร้างนวัตกรรมการจัดการและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม        
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 
12 ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 4.1.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม ต่อ

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์    
โครงการย่อยที่ 4.2 การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
          4.2.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
          4.2.2  วิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  

            4.2.3  สร้างรูปแบบการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  
         4.2.4  สร้างนวัตกรรมการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 
12 ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
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 4.2.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์    
           โครงการย่อยที่ 4.3 การจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

          4.3.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
          4.3.2  วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

         4.3.3  สร้างรูปแบบการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม  
 4.3.4  สร้างนวัตกรรมการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการน าร่อง จ านวน 12 ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 4.3.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์  
    

ผลผลิตหลัก (ไม่เกิน 5 บรรทัด)  
1.รูปแบบการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด

นครปฐม รูปแบบการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม และรูปแบบ
การจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม   

2.นวัตกรรมการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม นวัตกรรมการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
และนวัตกรรมการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม   
พัฒนาการมีสวนรวมของผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม   

3.ฐานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม   
 

ผลผลิตรอง (ไม่เกิน 5 บรรทัด)   
1.เป็นศูนย์กลางข้อมูล ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
2.เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น 

ผลลัพธ์ที่คิดว่าจะได้รับ (ไม่เกิน 5 บรรทัด) 
          รูปแบบและนวัตกรรมการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม และฐานข้อมูลสารสนเทศธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม จะเป็นประโยชน์
โดยตรงต่อผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
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กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการเดิม กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ
ใหม่ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การขอรับทุนวิจัยต้องเขียน
แผนงานวิจัยแบบบูรณาการ 
2.การเขียนแผนงานวิจัยแบบ
บูรณาการต้องประกอบดว้ย ชุด
โครงการวิจัย ไม่เกิน 4 ชุด แตล่ะ
ชุดประกอบด้วยโครงการวิจัย
ย่อย ไม่เกิน 4 ชุด 
3.ชุดโครงการย่อยแต่ละชดุ
จะต้องเชื่อมโยงกันกับ
โครงการวิจัยย่อยในชุด
โครงการวิจัยอื่นๆ ด้วย 
 

 

     ผลที่เกิดจากการน ากระบวนการ/วิธีปฏบิัติงานทีป่รับปรุง ไปปฏิบัต ิ
           ผลที่เกิดจากการน ากระบวนการ/วิธีปฏบิัติงานทีป่รับปรุง ไปปฏิบัติ ดังนี ้
ท าให้สมาชิกฯ กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ เทคนิควิธีการ เขียนแผนงานวจิัยแบบบูรณาการ  
2. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ เทคนิควิธีการ เขียนชุดโครงการวิจัย  
3. สมาชิกฯ สามารถเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุนวิจัยได้ 
4. สมาชิกฯ สามารถเขียนชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยได้ 

     5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
           5.2.1 รายงานการประชุม 
           5.2.2 รายงานรายงานผลการด าเนนิงานจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) กลุ่มบุคลากรสายวชิาการ 

ก าหนดหวัข้อเร่ืองการวิจยั 
 

ออกแบบการวิจยั 

เขียนข้อเสนอโครงการวจิัย 

ยื่นข้อเสนอโครงการวจิัย (โครงการวิจยั
เด่ียว)ขอรับทุนวิจัย 

ก าหนดโครงสร้างชุดโครงการวิจัย 
และโครงการวิจยัยอ่ย 

 

ศึกษาโครงการวิจยัยอ่ย ของแต่ละ
ชุดโครงการวิจัยให้ได้ชุดความรู้

ความรู้ 

ก าหนดเปูาหมายของแผนงานวจิัย
แบบบูรณาการ 

 

เขียนแผนงานวิจยัแบบบูรณาการ
ประกอบดว้ยชุดโครงการวจิัยและ

โครงการวิจัยย่อย 
 

ยื่นเสนอแผนงานวิจยัแบบ 
บูรณาการ (ชุดโครงการการวิจยั) 

เพื่อขอรับทุนวจิัย  
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           5.2.3 แผนแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action plan) แผนที่ 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการยกระดับภูมปิญัญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื องค์ความรู้ที่จ าเปน็: การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 

5.2.4 แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
 

6. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกตใ์ช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุม
ความรู้ 

6.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 
กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่ม

บุคลากรสายวิชาการ ไดป้ระชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัตงิานที่
ปรับปรุง ไปปฏิบัติ โดยสมาชิก KM ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี ้

6.1.1 จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้เพื่อใช้ในการเขียนชุดโครงการวิจัย 
และแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ดังนี ้

      6.1.1.1 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน และกรอบการด าเนนิงานและเปูาหมายของโครงการบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์เปาูหมายดา้นเศรษฐกิจของแหล่งทุน      

      6.1.1.2 ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์โจทย์วิจัย         
      6.1.1.3 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแผนงานแบบบูรณาการเพื่อให้ได้รับทุน 
      6.1.1.4 ความรู้เกี่ยวกับแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย  
      6.1.1.5 แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจยั 
6.1.2  มอบสมาชิกฯ กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ใหน าความรูท้ี่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ปปฏิบัตจิริง

ในการเขียนชุดโครงการวิจัย และแผนการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
     6.2 กลุ่มความรูท้ี่ได้น ากระบวนการ/วธิีปฏิบตัิงาน ในเรื่อง“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับ
ทุน” ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
           6.2.1 การเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ  

6.2.2 การการเขียนชุดโครงการวิจัย ไม่เกิน 4 ชุด  
6.2.3 การเขียนโครงการวิจัยย่อย ไม่เกิน 4 ชุด   

           6.2.3 การเชื่อมโยงโครงการย่อยของแต่ละชุดโครงการกับโครงการวิจัยย่อยของแต่ละชุดโครงการวิจัย ทัง้
ชุดโครงการวิจัยเดียวกันและชุดโครงการอ่ืน ๆ 
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กระบวนการ/แนวทาง/
วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/
วิธีการใหม ่

สิ่งที่ปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดหัวข้อ
เรื่อง 
การวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบการ
วิจัย 
ขั้นตอนท่ี 3 เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 4 ยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัยเป็นโครงการ
เดี่ยว 
 

ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษา
โครงการวิจัยย่อยที่ 1, 2 
และ 3 ในชุดโครงการวิจยัที่ 
1, 2 และ3เพื่อให้ได้
ประเด็น หรือชุดความรู้ที่
ต้องการ 
ขัน้ตอนท่ี 2 น าชุดความรู้  
1, 2 และ3 ก าหนดชุด  
โครงการวิจัยที่ 1, 2 และ 3 
ขั้นตอนท่ี 3 น าชุด
โครงการวิจัยที่ 1, 2 และ 3 
ระบุลงในแผนงานวิจยัแบบ
บูรณาการ 
ขั้นตอนท่ี 4  ก าหนด
เปูาหมายหลักของแผน
งานวิจัยแบบบูรณาการ 
ขั้นตอนท่ี 5  ด าเนินการ
เขียนแผนงานวิจัยแบบ
บูรณาการ 
ขั้นตอนท่ี 6 ยื่นเสนอแผน
งานวิจัยแบบบูรณาการ
ขอรับทุนวิจัย 

1. การขอรับทุนวิจัยต้อง
เขียนแผนงานวิจัยแบบ
บูรณาการชุดโครงการวิจัย 
2. การเขียนแผนงานวิจัย
แบบบูรณาการต้อง
ประกอบด้วย ชุด
โครงการวิจัย ไม่เกิน 4 ชุด 
แต่ละชุดประกอบด้วย
โครงการวิจัยย่อย ไมเ่กิน 
4 ชุด 
3. ชุดโครงการย่อยแต่ละ
ชุดจะต้องเชื่อมโยงกันกับ
โครงการวิจัยย่อยในชุด
โครงการวิจัยอื่นๆ ด้วย 
 

1.การเขียนแผน
งานวิจัยแบบบูรณาการ 
4. 2.การก าหนดชุด
โครงการวิจัยในแผน
งานวิจัยแบบบูรณาการ 
5. 3.การก าหนด
โครงการวิจัยย่อยใน
แผนงานวิจัยแบบ
บูรณาการ   
6. 4.การเชื่อมโยงกัน
ของโครงการวิจัยย่อย
ในชุดโครงการวิจัยใน
แผนงานวิจัยแบบ
บูรณาการ 
  
 

     6.3 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
           6.3.1 รายงานการประชุม 
           6.3.2 รายงานรายงานผลการด าเนนิงานจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน 
(ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
           6.3.3 แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action plan) แผนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน องค์ความรู้ที่จ าเป็น: การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
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7. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
     7.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
           กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่ม
บุคลากรสายวิชาการ ได้น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง “การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” และสรุปองค์ความรู้เรื่อง“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดท าเป็นกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานเรื่อง.“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน” ที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องน าสู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

กระบวนการ/แนวทาง/ 
วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/ 
วิธีการใหม่ 

สิ่งที่ไดป้รับปรงุตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาโครงการวิจยั
ย่อยที่ 1, 2 และ 3 ในชดุ
โครงการวิจัยที่ 1, 2 และ3เพื่อให้ได้
ประเด็น หรือชุดความรู้ที่ต้องการ 
ขั้นตอนที่ 2 น าชุดความรู้  
1, 2 และ3 ก าหนดชุด  
โครงการวิจัยที่ 1, 2 และ 3 
ขั้นตอนที่ 3 น าชุดโครงการวิจัยที่ 1, 
2 และ 3 ระบุลงในแผนงานวิจยั
แบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่ 4  ก าหนดเปาูหมายหลัก
ของแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่ 5  ด าเนินการเขียนแผน
งานวิจัยแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาโครงการวิจยัย่อยที่ 
1, 2 และ 3 ในชุดโครงการวิจัยที่ 1, 
2,3 และ4เพื่อให้ได้ประเด็น หรือชุด
ความรู้ที่ต้องการ 
ขัน้ตอนที่ 2 เชื่อมโยงโครงการวจิัย
ย่อย โดยน าชุดความรู้ 1, 2,3 และ4 
ของชุด  โครงการวิจัยที่ 1, 2,3 และ 4 
เชื่อมโยงกันเองภายในชดุโครงการวิจัย
และเชื่อมโยงกับ 
ชุดโครงการวิจัยอื่นๆ 
ขั้นตอนที่ 3 น าชุดโครงการวิจัย 
ที่ 1, 2,3และ 4 ระบุลงในแผน
งานวิจยัแบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่ 4  ก าหนดเปาูหมายหลัก
ของแผนงานวิจัยแบบ 
บูรณาการ 
ขั้นตอนที่ 5  ด าเนนิการเขียนแผน
งานวิจยัแบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่ 6  ด าเนนิการยื่นข้อเสนอ
แผนงานวิจัยแบบบูรณาการ (ชดุ
โครงการวิจัย)  
เพื่อขอรับทุนวิจัย 

1.การเขียนแผนงานวิจัยแบบบรูณา
การ 
2.การก าหนดชุดโครงการวิจัยใน
แผนงานวิจัยแบบบูรณาการ 
3.การก าหนดโครงการวิจัยย่อยใน
แผนงานวิจัยแบบบูรณาการ   
4.การเชื่อมโยงกันของโครงการวิจัย
ย่อยในชุดโครงการวิจัยในแผน
งานวิจยัแบบบูรณาการ 
5.การยื่นข้อเสนอแผนงานวิจัยแบบ
บูรณาการ  (ชุดโครงการวิจัย) เพื่อ
ขอรับทุน 
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7.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
           7.2.1 รายงานการประชุม 
           7.2.2 รายงานรายงานผลการด าเนนิงานจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
          7.2.3 แผนแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action plan) แผนที่ 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการยกระดับภูมปิญัญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื องค์ความรู้ที่จ าเปน็: การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
          7.2.4  แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
1.  ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้ ความรู้ที่ได้ (อธิบายรายละเอียดความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร) 

1.1 เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ 
1.2 เทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอแบบชุดโครงการ 
1.3 เทคนิคการเชื่อมโยงโครงการวิจัยย่อย ชุดโครงการวิจัยและแผนงานวิจันแบบบูรณาการ 

องค์ความรู้ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุน” นี้ ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุน จ านวน 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ รอง
ศาสตราจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ถนนรามค าแหง และ รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์รัตน์ 
ผลทวีโชติ รองศาสตราจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2.  ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 
     2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มความรู้) 
          2.1.1 สมาชิกฯ คณาจารย์และผู้สนใจ ได้รับความรู้ มีความเข้าใจและสามารถน าเอาความรู้ด้านเทคนิคและ
วิธีการเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการไปใช้ได้จริง 
           2.1.2 สมาชิกฯ คณาจารย์และผูส้นใจ ได้รับความรู้ มคีวามเข้าใจและสามารถน าเทคนิคและวิธีการเขียน
ข้อเสนอแบบชุดโครงการ ไปใชไ้ด้จริง 
           2.1.3 สมาชิกฯ คณาจารย์และผูส้นใจ ได้รับความรู้ มคีวามเข้าใจและสามารถน าเทคนิคการเชื่อมโยง
โครงการวิจัยย่อย ชุดโครงการวิจัยและแผนงานวิจนัแบบบูรณาการ ไปใชไ้ด้จริง 
     2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน ซึ่งเป็นดังกล่าวนี้เป็นความรู้ใหม่ที่กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) เพิ่งจะได้รับ  (อธิบายรายละเอียดวิธีการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผล
การปฏิบัติที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีหลักฐานประกอบ) 

2.2.1 สมาชิกฯ น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปจัดท าแผนการวิจัยแบบ
บูรณาการตามล าดับขั้นตอนการเขียนแผนการวิจัยแบบบูรณาการ 

2.2.2 สมาชิกฯ น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจัดท า  
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ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยย่อย ตามล าดับขั้นตอนการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย และ
โครงการวิจัยย่อย 
           2.2.3 สมาชิกฯ น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รบัจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา ท าการเชื่อมโยง
โครงการวิจัยย่อย ชุดโครงการวิจัยและแผนงานวิจนัแบบบูรณาการ   
     2.3 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
           2.3.1 สรุปข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ส าหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 
2563 
           2.3.2 รายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 
2561 – มิถุนายน 2562) กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ              
3.สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 
     3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
           3.1.1  สมาชิกส่วนใหญ่ที่เก่ียวข้องในแผนการจัดการความรู้ ให้ความร่วมมือในการด าเนินการอย่างจริงจัง  
           3.1.2  ผู้บริหารให้ความส าคัญ และสนบัสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
           3.1.3  คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการดาเนนิงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย  

3.1.4. คณะท างานฯ ด าเนินงานภายใต้บรรยากาศของความร่วมมือ การมีส่วนร่วม และความสนใจในการ
แลกเปลี่ยนความรู้  
     3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

3.2.1 การนัดหมายของคณะท างานฯ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความยากล าบากเพราะบุคลากรต่างมี
ภาระงานอื่นๆอยู่ในขณะเวลาเดียวกัน ต้องใช้ช่องทางการสื่อสารอันหลากหลาย มาช่วย มากข้ึน 
          3.2.2 คณะท างานฯ ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ต้องใช้ความถี่ในการประชุมท าความ
เข้าใจแก่คณะท างานฯ  
4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  
     4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้) 

กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่ม
บุคลากรสายวิชาการ ต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนี้ โดยการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ของ
กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปจัดท าแผนการวิจัยแบบบูรณาการ เรื่อง แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม เป็นข้อเสนอแบบชุดโครงการวิจัย ประกอบด้วย ชุดโครงการวิจัย 4 ชุด แต่ละชุด 
ประกอบด้วยชุดโครงการวิจัยย่อย 3 โครงการ วัตถุประสงค์หลักของแผน คือ (1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  (2)เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพจังหวัดนครปฐม  (3) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม  และ (4) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการและพัฒนาตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม   ผลลัพธที่ได้จาการวิจัยนี้คือ (1) รูปแบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม  (2)รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  (3) รูปแบบการจัดการ
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ความปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  และ (4) รูปแบบการจัดการและพัฒนาตลาดและ
การสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
      4.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด) ที่เกิดจากการ
ต่อยอดความรู้ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
           4.2.1 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และฐานข้อมูล
สารสนเทศธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  

           4.2.2 นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพจังหวัดนครปฐม และฐานข้อมูลสารสนเทศ
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  

           4.2.3 นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และฐานข้อมูล
สารสนเทศธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  และ 

           4.2.4 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และฐานข้อมูล
สารสนเทศธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  

ภาคผนวก 
ก. แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action plan) แผนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื องค์ความรู้ที่จ าเป็น: การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ข. กิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP: Community of Practice) องค์ความรู้ 
เร่ือง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ค. รายงานการประชุมคณะท างานชุมชนนักปฏบิัติ (COP: Community of Practice) องค์ความรู้ เรื่อง “การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ง. รายงานผลการด าเนนิงานจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    1.  รายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2561 – 

ธันวาคม 2561) 
    2.  รายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – 

มีนาคม 2562) 
    3.  รายงานผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานจดัการความรู้ ประจ าปี   งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 

9 เดือน (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562) 
    4.  รายงานผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 

เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
ง.  แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ.  สรุปข้อเสนอชุดโครงการวิจยั ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ภาคนวก ก. 

แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action plan) แผนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวชิาการยกระดับภูมิปญัญาท้องถิน่อย่างยั่งยืน องค์ความรู้ที่จ าเปน็: การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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แผนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Action plan)  

  แผนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น:การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบุคลากรสาย             
วิชาการแผนการจัดการความรู้ หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ล าดับ กิจกรรม 
การจัดการความรู้ 

ระยะเวลา วิธีการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้
หลักที่จ าเป็นหรอื
ส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหนว่ยงาน 
และก าหนดเปูาหมาย
ของการจัดการความรู ้
1.1 การจัดตั้งกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) และก าหนดคุณ
อ านวยของกลุ่ม 
(ประธานกลุ่ม)                                                                                                                                 
1.2 ก าหนดองค์
ความรู้หลักที่จ าเป็น
หรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหนว่ยงาน 
และก าหนดเปูาหมาย
ของการจัดการความรู้  
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 
2561 

1.1.1 การจัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM)  โดยค าสั่งวิทยาลยัโล
จิสติกส์และซัพพลายเชน แต่งต้ัง
คณะท างานชุมชนนักปฏิบัต ิ
(COP: Community of 
Practice)  องค์ความรู้เรื่อง “การ
เขียนข้อเสนอโครงการวจิัยเพื่อให้
ได้รับทุน” ประจ า ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และก าหนดคุณอ านวย
ของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม) โดย
แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน เป็นคุณ
อ านวย (ประธาน)กลุ่ม สั่งณ วันที่ 
๑๔ กันยายน ๒๕๖๑          
1.2.1 ประชุมคณะท างานกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 
1/2561 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อก าหนดองค์ความรู้
ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้รับทุน ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 
2 สร้างผลงานวิชาการยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน องค์
ความรู้ที่จ าเป็น: การเขียนขอ้เสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ให้รับทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก าหนด
องค์ความรู้ได้ ดังนี้ 
1.2.1.1 ความรู้เกี่ยวกบัแหล่งทุน/ 
กรอบการด าเนินงานของโครงการ
บูรณาการ/ยุทธศาสตร์เปูาหมาย
ด้านเศรษฐกิจของแหล่งทุน      
1.2.1.2 ความรู้เกี่ยวกบัการคิด
วิเคราะห์โจทย์วจิัย 

-จ านวนบุคลากร
สายวิชาการเขา้
ร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จ านวนความรู้ 
ที่ก าหนดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้เข้าร่วมประชุม

ร้อยละ   80 
ของสมาชิกของ
กลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 
ทั้งหมด 
 

 
 
 
 

 
-จ านวนความรู้ที่
จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนรู้ 
จ านวน 
5 ความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน
สุนันทา 
 
 
 
 
 
 
 
-คุณอ านวย 
และสมาชิก
กลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 
ทุกคน 
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1.2.1.3 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การเขียนแผนงานแบบบูรณาการ
เพื่อให้ได้รับทุน 
1.2.1.4 ความรู้เกี่ยวกบัแผน
งานวิจัยหรือชุดโครงการวิจยั 
1.2.1.5 แนวทางการประเมินผล
แผนงานวิจัย  
1.2.2 ก าหนดกลุ่มเปูาหมายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวจิัยเพื่อให้
รับทุน 
 

 
 
 
 
 
-จ านวน
กลุ่มเปูาหมายซ่ึง
เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเขียน
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน 

 
 
 
-จ านวนกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ
เปูาหมายดา้นการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุนที่
ก าหนด จ านวน 5 
กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
-คุณอ านวย 
และสมาชิก
กลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 
ทุกคน 
 
 
 
 
 

2 การเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ 
 

ตุลาคม -  
พฤศจิกายน  

2561 

2.1 ประชุมคณะท างานกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อเสาะ
แสวงหาความรู้ เกี่ยวกับ "การ
เขียนข้อเสนอโครงการวจิัยเพื่อให้
ได้รับทุน" ครั้งที่ 2/2561 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562                  
 
 
2.2 แบ่งกลุ่มอาจารย์ซึ่งเป็น
สมาชิก “คุณกิจ” เพื่อเสาะ
แสวงหาความรู้ด้านการเขยีน
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อให้ได้รับ
ทุน ออกเป็นกลุ่ม จ านวน 5 กลุ่ม 
ได้แก่  
กลุ่มที่ 1 เสาะแสวงหาความรู้ด้าน
แหล่งทุน/ กรอบการด าเนินงาน
ของโครงการบูรณาการ/
ยุทธศาสตร์เปูาหมายด้าน
เศรษฐกิจของแหล่งทุน จ านวน  
3 คน 
กลุ่มที่ 2 เสาะแสวงหาความรู้ด้าน
การคิดวิเคราะห์โจทย์วจิัย จ านวน 
3 คน 
กลุ่มที่ 3 เสาะแสวงหาความรู้ด้าน
เทคนิคการเขียนแผนงานแบบ
บูรณาการเพื่อให้ได้รับทุน จ านวน 

-จ านวนสมาชิก
กลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) ฯ 
เข้าร่วมประชุม 
 
 
-จ านวน กลุ่ม 
“คุณกิจ” ผู้เสาะ
แสวงหาความรู้
ด้านต่าง ๆ ใน
การเขียน
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผู้เข้าร่วมประชุม

ร้อยละ   80 
ของสมาชิกของ
กลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 
ทั้งหมด 
-จ านวนกลุ่ม “คุณ
กิจ” ผู้เสาะ
แสวงหาความรู้
ด้านต่าง ๆ   ใน
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน 
จ านวน 5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 3 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คุณอ านวย 
และสมาชิก
กลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 
ทุกคน  
 
 
-คุณอ านวย 
และกลุ่ม “คุณ
กิจ”  
ทุกคน 
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3 คน 
กลุ่มที่ 4 เสาะแสวงหาความรู้ด้าน
แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวจิัย 
จ านวน 3 คน 
กลุ่มที่ 5 เสาะแสวงหาความรู้ด้าน
แนวทางการประเมินผลแผน
งานวิจัย จ านวน 3 คน           
2.3 มอบหมายงานให้แก ่กลุ่ม 
“คุณกิจ”ด้านต่าง ๆ ในการเขียน
ข้อเสนอ  โครงการวิจัยเพือ่ให้
ได้รับทุน จ านวน 5 กลุ่ม 
 
 
2.4 กลุ่ม “คุณกิจ” ด าเนินการ
เสาะแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
เพื่อให้ได้รับทุน 
และถอดบทเรียนตามรายด้าน
ความรูท้ี่ได้รับมอบหมาย 
 
2.5 ก าหนดส่งและรายงาน
บทเรียนในการประชุมคร้ังต่อไป   

 
 
 
 
-ความส าเร็จใน
การมอบหมาย
งานให้แก่กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ  
 
-จ านวนบทเรียน
ที่กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญฯถอด
บทเรียนตามราย
ความรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 

 
-กลุ่ม “คุณกิจ” 
ได้รับมอบงาน 
ร้อยละ 100 ของ
จ านวนทั้งหมด 
-จ านวนบทเรียนที่
กลุ่ม “คุณกิจ” 
ถอดบทเรียนตาม
รายด้านความรู้ที่
ได้รับมอบหมาย 
ร้อยละ 100 ของ
ความรู้ทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
-คุณอ านวย 
และกลุ่ม “คุณ
กิจ”   ทุกคน 
 
 
-คุณอ านวย 
และกลุ่ม “คุณ
กิจ”   
ทุกคน 
 
 
 
 
 
กลุ่ม “คุณกิจ”  
ทุกคน 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

 ธันวาคม 
2561- 

มกราคม  
2562 

3.1 ประชุมคณะท างานกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อการ
ปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วน
ให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับ "การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อให้ได้รับ
ทุน" ครั้งที่ 3/2561 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
                  
3.2 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอด
บทเรียนวิธีปฏิบัติรายกลุ่ม “คุณ
กิจ”  ในการถอดบทเรียนตามราย
องค์ความรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.3 ปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  
  3.4 น าความรู้ที่ได้มาสร้าง
รูปแบบ(กระบวนการ ขั้นตอนและ
วิธีปฏิบัติ) "การเขียนข้อเสนอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จ านวนความรู้
ที่สกัดได้  
  
 
      
-จ านวนความรู้ที่
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 100 ของ
ความรู้ที่สกัดได้ 
 
 
- ร้อยละ 100 ของ
จ านวนความรู้ที่
เหมาะสมต่อการ
ด าเนิน งานของ
หน่วยงาน 
-รูปแบบ "การ
เขียนข้อเสนอ

-คุณอ านวย 
และสมาชิก
กลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 
ทุกคน 
 
 
 
-คุณอ านวย 
และสมาชิก
กลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 
ทุกคน 
-คุณอ านวย 
และสมาชิก
กลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 



49 

 
 

 

โครงการวิจัยเพือ่ให้ได้รับทุน" 
3.5 ตรวจสอบความเหมาะสมใน
การน าไปปฏบิัติของรูปแบบที่
สร้างขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
วิจัย จ านวน 2 คน 

 
-ความส าเร็จใน
การสร้างรูปแบบ 
"การเขียน
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน" 

โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รบัทุน" 
ได้รับการสร้างขึ้น
ส าเร็จ 

ทุกคน 
-คุณอ านวย 
และสมาชิก
กลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 
ทุกคน 

4 การน าความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้มา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

กุมภาพันธ-์
มิถุนายน    

2562 

4.1 จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 
1/2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อการน าความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง    
4.2 ปรับปรุงรูปแบบฯ ในการ
เขยีนข้อเสนอโครงการวจิัยเพื่อให้
ได้รับทุน ตามข้อแนะน าที่ได้จาก
ผลการตรวจสอบความเหมาะสม
ในการน าไปปฏิบัตจิาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 2 ท่าน 
4.3 น ารูปแบบฯ  ในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อให้ได้รับ
ทุน ที่ปรับปรุง แล้ว ลงสู่การ
ปฏิบัติจริง              
4.4 มอบหมายให้สมาชิกทกุคนใน
คณะท างานชุมชนนักปฏิบัติฯ น า
รูปแบบที่สร้างขึ้นไปใช้ปฏิบัติจริง
ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน 
4.4 จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 
2/2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อติดตามผลงานที่
มอบหมายให้สมาชิกทกุคนใน
คณะท างานชุมชนนักปฏิบัติฯ น า
รูปแบบที่สร้างขึ้นไปใช้ปฏิบัติจริง
ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน                                            
4.5 รวบรวมองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
เพื่อส่งให้กองนโยบายและแผน 
คือรูปแบบ (กระบวนการ ขั้นตอน
และวิธปีฏิบัติ) ในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อให้ได้รับ
ทุน     
 

-ความส าเร็จใน
การปรับใช้
รูปแบบในการ
เขียนข้อเสนอ 
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน
ได้จริง  
 

-ความ 
ส าเร็จในการปรับ
ใช้รูปแบบในการ
เขียนข้อเสนอ 
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุนได้
จริง ร้อยละ 60 
ของจ านวนทั้งหมด  

 

-คุณอ านวย 
และสมาชิก
กลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้(KM) 
ทุกท่าน 
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5 การน าประสบการณ์
จากการท างาน และ
การประยกุต์ใช้ความรู้
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัดออกมาเป็น
ขุมความรู ้

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 
2562 

5.1 จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 
3/2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อน าประสบการณ์
จากการท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลีย่น
เรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุม
ความรู ้
5.1.1 จัดให้มีการน าประสบการณ์
จากการท างานและการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
5.1.2 สกัดความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบ 
หลักการกระบวนการ ขั้นตอนและ
วิธีปฏิบัติ ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ให้ได้รับทุน 
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ครอบคลุม 
ด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1.องค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน  
และกรอบการด าเนินงานและ
เปูาหมายของโครงการบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์เปูาหมายด้าน
เศรษฐกิจของแหล่งทุน         
2. องค์ความรู้เกี่ยวกบัการคิด
วิเคราะห์โจทย์วจิัย               
3. องค์ความรู้เกี่ยวกบัเทคนิคการ
เขียนแผนงานแบบบูรณาการ       
4. องค์ความรู้เกี่ยวกบัแผน
งานวิจัยหรือชุดโครงการวิจยั   
5. องค์ความรู้เกี่ยวกบัแนว
ทางการประเมินผลแผนงานวิจยั 

-ความส าเร็จใน
การปรับใช้
รูปแบบในการ
เขียนข้อเสนอ 
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รบัทุน
ได้จริง  
 

 -คุณอ านวย 
และสมาชิก
กลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 
ทุกท่าน 

6 การรวบรวมความรู้
และจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร 

กันยายน  
2562 

6.1 จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 
4/2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อการรวบรวมความรู้
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร 
6.2 น าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
สกัดความรู้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จัดท าเป็นรูปเล่ม ได้แก่ 
คู่มือการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ให้ได้รับทุน 
 

 
 
 
 
 
-ความส าเร็จใน
การจัดท าคู่มือ
การเขียน
ข้อเสนอ 
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน 
 

 
 
 
 
 
- การจัดท าคู่มือ
การเขียนข้อเสนอ 
ความส าเร็จในการ
จัดท าคู่มือการ
เขียนข้อเสนอ
ส าเร็จ ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
-คุณอ านวย 
และสมาชิก
กลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 
ทุกคน 
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6.3 น าองค์ความรู้เผยแพร่ในสื่อ
สิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ 
6.4 น าเสนอผลงานในโครงการ 
KM show ประจ าปี   

 
 
 
-ความส าเร็จใน
การเผยแพร่
ผลงานใน
โครงการ KM 
show ประจ าปี   
 

- ผลงานด้านองค์
ความรู้ “การเขียน
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน” 
ได้รับรับการ
เผยแพร่ใน
โครงการ KM 
show ประจ าป ี

 
 
 
 
-คุณอ านวย 
และสมาชิก
กลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 
ทุกคน 
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ภาคนวก ข. 
กิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP: Community of Practice) องค์ความรู้ 
เร่ือง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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กิจกรรมการจัดการความรู้ 
กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) 

คณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP: Community of Practice)  
องค์ความรู้ เร่ือง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
กิจกรรมการจัดการความรู้ กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “ประชุม คณะท างานชุมชนนักปฏบิตัิ (COP: 
Community of Practice) องค์ความรู้  เร่ือง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดย ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร (CEO) 
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กิจกรรมการจัดการความรู้ “การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ
ก าหนดเปูาหมายของการจัดการความรู้” โดย ผศ.ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน(คุณอ านวย) และคณะ 
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กิจกรรมการจัดการความรู้ “การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ กลุ่มคุณกิจ ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน/ กรอบ
การด าเนินงานของโครงการบูรณาการ/ยุทธศาสตร์เปาูหมายดา้นเศรษฐกิจของแหล่งทุน” 

 
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ “การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ กลุ่มคุณกิจ ที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์โจทย์วิจัย 
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กิจกรรมการจัดการความรู้ “การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ กลุ่มคุณกิจ ที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแผนงานแบบ
บูรณาการเพื่อให้ได้รับทุน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการจัดการความรู้ “การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ กลุ่มคุณกิจ ที่ 4   
ความรู้เกี่ยวกับแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 
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กิจกรรมการจัดการความรู้ “การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ กลุ่มคุณกิจ ที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลแผน
งานวิจยั” 

  
กิจกรรมการจัดการความรู้ “การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน”  
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กิจกรรมการจัดการความรู้ “การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง”  

 

กิจกรรมการจัดการความรู้ “การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้”  
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู ้
กลุ่มความรู ้

กลุ่มแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM)   
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ให้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
องค์ความรู้เรื่อง 

องค์ความรู้เรือ่ง“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยัเพือ่ให้ได้รับทุน”  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทนุ/ กรอบการด าเนินงานของโครงการบูรณาการ/ยุทธศาสตร์
เปูาหมายด้านเศรษฐกิจของแหล่งทุน 

2. ความรู้เกี่ยวกับการคิดวเิคราะห์โจทย์วิจัย 
3. ความรู้เกี่ยวกับเทคนคิการเขียนแผนงานแบบบูรณาการเพือ่ให้ได้ 

รับทุน 
4. ความรู้เกี่ยวกับแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจยั 
5. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
กิจกรรมการจัดการความรู้ “การรวบรวมความรู้และจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา 
เป็นลายลักษณ์อักษร  
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ภาคนวก ค. 
รายงานการประชุมคณะท างานชุมชนนักปฏบิัติ (COP: Community of Practice) องค์ความรู้ เรื่อง “การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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รายงานการประชุม 
ประชุมคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP: Community of Practice) องค์ความรู้เรื่อง “การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ครั้งที่..1./2562 
เมื่อวันที่22 เดือน..เมษายน...พ.ศ. 2562 

ณ .ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
   
1 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว คุณเอ้ือ (CKO) 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด คุณเอ้ือ (CKO) 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์  มีเงิน คุณอ านวย 
4 อาจารย์ พงษ์เทพ ภูเดช คุณลิขิต 
5 อาจารย์ ปิยมาส กล้าแข็ง คุณลิขิต 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1 อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร คุณเอ้ือ (CKO) 
2 อาจารย์ วรรณี สุทธใจดี คุณกิจ 
3 อาจารย์ พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ คุณกิจ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย คุณกิจ 

5 อาจารย์ ดร.ชณิชา หมอยาดี คุณกิจ 

6 อาจารย์ จุรีรัตน์ สมบูรณ์ คุณกิจ 

7 อาจารย์ สราวุธ พุฒนวล คุณกิจ 

8 อาจารย์ พรพรรณา เล่าประวัติชัย คุณกิจ 

9 อาจารย์ ดร.จักรพรรณ คงธนะ คุณกิจ 

10 อาจารย์ ศิริอร สนองค์ คุณกิจ 

11 อาจารย์ จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร คุณกิจ 

12 อาจารย์ ดร.ปัจจัย อินทรน้อย คุณกิจ 

13 อาจารย์ พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ คุณกิจ 

14 อาจารย์ ณัฐพล วัฒนไชย คุณกิจ 

15 อาจารย์ สิทธิชัย พันธุมา คุณกิจ 
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16 อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ คุณกิจ 

17 อาจารย์ ภิรายุ แสนบุดดา คุณกจิ 

18 อาจารย์ อัญชลี หิรัญแพทย์ คุณกิจ 

19 อาจารย์ ดร.พิเชษฐ ตรีไวย คุณกิจ 

20 อาจารย์ ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ คุณกิจ 
21 อาจารย์ จัตตุรงค์ เพลินหัด คุณประสาน 
22 อาจารย์ กิตติอ าพล สุดประเสริฐ คุณวิศาสตร์ 
23 อาจารย์กฤศญา  จันทร์ดาแสง คุณกิจ 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ไม่มี  

 
เริ่มประชุม       เวลา…10.00 – 12.00 น.  
  อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว คุณเอ้ือ (CKO) กล่าวเปิดประชุม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เบญจพนธ์ มีเงิน (คุณอ านวย) ประธานการประชุม  ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เรื่อง ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แต่งตั้งคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP: 
Community of Practice) องค์ความรู้เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุน” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1.2 เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบคณะท างาน  ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความร่วมมือของ
คณะท างานทุกท่าน ในการด าเนินโครงการให้บรรลุเปูาหมาย 
        ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2.    เรื่องแบ่งกลุ่มอาจารย์ซ่ึงเป็นสมาชิก “คุณกิจ” มอบงานเสาะแสวงหาความรู้ และถอด
บทเรียนด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน           
                2.1 การแบ่งกลุ่มเสาะแสวงหาความรู้และถอดบทเรียน โดยแบ่งกลุ่มอาจารย์ซึ่งเป็นสมาชิก 
“คุณกิจ” จ านวน 5 กลุ่ม “คุณกิจ”  ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 เสาะแสวงหาความรู้ด้านแหล่งทุน/กรอบการด าเนินงานของโครงการบูรณาการ/
ยุทธศาสตร์เปูาหมายด้านเศรษฐกิจของแหล่งทุน จ านวน 3 ท่าน ได้แก ่
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1 อาจารย์ จุรีรัตน์ สมบูรณ์ คุณกิจ (พัทยา) 
2 อาจารย์ ณัฐพล วัฒนไชย คุณกิจ (พัทยา) 
3 อาจารย์ จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร คุณกิจ (นครปฐม) 
4 อาจารย์ กฤศญา จันทร์ดาแสง คุณกิจ (นครปฐม) 

 กลุ่มท่ี 2 เสาะแสวงหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์วิจัย จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1 อาจารย์ สราวุธ พุฒนวล คุณกิจ (ระนอง) 
2 อาจารย์ พรพรรณา เล่าประวัติชัย คุณกิจ (ระนอง) 
3 อาจารย์ วรรณี สุทธใจดี คุณกิจ (นครปฐม) 

 กลุ่มท่ี 3 เสาะแสวงหาความรู้ด้านเทคนิคการเขียนแผนงานแบบบูรณาการเพื่อให้ได้รับทุน 
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1 อาจารย์ พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ คุณกิจ (อุดรธานี) 
2 อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ คุณกิจ (อุดรธานี) 
3 อาจารย์ ภิรายุ แสนบุดดา คุณกิจ (อุดรธานี) 
กลุ่มท่ี 4 เสาะแสวงหาความรู้ด้านแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1 อาจารย์ ศิริอร สนองค์ คุณกิจ (นครปฐม) 
2 อาจารย์ ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ คุณกิจ (นครปฐม) 
3 อาจารย์ อัญชลี หิรัญแพทย์ คุณกิจ (นครปฐม) 

- 2 – 
กลุ่มท่ี 5 เสาะแสวงหาความรู้ด้านแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1 อาจารย์ สิทธิชัย พันธุมา คุณกิจ (นครปฐม) 
2 อาจารย์ ดร.ปัจจัย อินทรน้อย คุณกิจ (นครปฐม) 
3 อาจารย์ ดร.พิเชษฐ ตรีไวย คุณกิจ (นครปฐม) 

 ที่ประชุมรับทราบ 
                2.2 การมอบงานเสาะแสวงหาความรู้และถอดบทเรียนด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือให้ได้รับทุน ทั้ง 5 กลุ่ม “คุณกิจ”    ดังนี้ 
                กลุ่มท่ี 1 เสาะแสวงหาความรู้และถอดบทเรียนด้านแหล่งทุน/กรอบการด าเนินงานของโครงการ
บูรณาการ/ยุทธศาสตร์เปูาหมายด้านเศรษฐกิจของแหล่งทุน 
 กลุ่มท่ี 2 เสาะแสวงหาความรู้และถอดบทเรียนด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์วิจัย   
 กลุ่มท่ี 3 เสาะแสวงหาความรู้และถอดบทเรียนด้านเทคนิคการเขียนแผนงานแบบบูรณาการ
เพ่ือให้ได้รับทุน   
 กลุ่มท่ี 5 เสาะแสวงหาความรู้และถอดบทเรียนด้านแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย   
 กลุ่มท่ี 5 เสาะแสวงหาความรู้และถอดบทเรียนด้านแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย   
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                  ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 3. แต่งตั้งกลุ่มสกัดความรู้และมอบงานสกัดความรู้ 
                 3.1 แต่งตั้งกลุ่มสกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายกลุ่ม “คุณกิจ”ตามราย
ความรู้ที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 
1 อาจารย์ พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ คุณกิจ (นครปฐม) 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย คุณกิจ (นครปฐม) 
3 อาจารย์ ดร.ชณิชา หมอยาดี คุณกิจ (นครปฐม) 
4 อาจารย์ ดร.จักรพรรณ คงธนะ คุณกิจ (นครปฐม) 

                   ทีป่ระชุมรับทราบ 
                 3.2 มอบงานสกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายกลุ่ม “คุณกิจ” ตามรายองค์
ความรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 4. แต่งตั้งและมอบงานกลุ่มน าความรู้ที่ได้มาสร้างรูปแบบ (กระบวนการ ขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติ) “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน”  
               4.1 แต่งตั้งกลุ่มน าความรู้ที่ได้มาสร้างรูปแบบ (กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ) “การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน จ านวน 1 กลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิก จ านว 8 ท่าน ได้แก ่
1 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว คุณเอ้ือ (CKO) 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด คุณเอ้ือ (CKO) 
3 อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร คุณเอ้ือ (CKO) 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์  มีเงิน คุณอ านวย 
5 อาจารย์ พงษ์เทพ ภูเดช คุณลิขิต 
6 อาจารย์ ปิยมาส กล้าแข็ง คุณลิขิต 
7 อาจารย์ จัตตุรงค์ เพลินหัด คุณประสาน 
8 อาจารย์ กิตติอ าพล สุดประเสริฐ คุณวิศาสตร์ 
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     ที่ประชุมรับทราบ 
                4.2 มอบงานกลุ่มน าความรู้ที่ได้มาสร้างรูปแบบ (กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ) “การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน”  
                  ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 5. มอบสมาชิกน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง การสกัด
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงออกมาเป็นขุมความรู้ การจัดท าคู่มือการเขียนข้อเสนอ และการ
เผยแพร่ผลงานในงาน KM Show ประจ าปี  
                5.1 มอบสมาชิกน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในการ
จัดท าข้อเสนอขอรับการสนับสนุน ทุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัย และ ทุนวิจัยส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
                ที่ประชุมรับทราบ 
 5.2 แต่งตั้งคณะท างาน ในการน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ เพ่ือเป็นคู่มือในการด าเนินงานขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 
จ านวน 4 ท่าน ได้แก ่
1 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว คุณเอ้ือ (CKO) 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด คุณเอ้ือ (CKO) 
3 อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร คุณเอ้ือ (CKO) 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์  มีเงิน คุณอ านวย 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 5.3 มอบคณะท างานจัดท าคู่มือการเขียนข้อเสนอฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานในการจัดงาน KM 
Show ประจ าปี  
 ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 6.    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
             6.1. อาจารย์สุวัตน์ นวลขาว เสนอให้ การประชุมคณะท างาน ในครั้งต่อไป ในอาจารย์ที่ประจ า
ศูนย์ต่างจังหวัด เช่น ระนอง พัทยา และอุดรธานี หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ส่งตัวแทนในการเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลการประชุม 
             6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด เสนอให้การแบ่งกลุ่มคณะท างาน แบ่งตามศูนย์
การศึกษา เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน และด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย จากคุณอ านวย 

6.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติม เมื่อกลุ่มที่ได้รับมอบงาน
สกัดความรู้ที่ได้ออกมาเป็นขุมความรู้ ให้น าเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือวิพากษ์ และเสนอแนะต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

                ประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 
                 (อาจารย์ พงษ์เทพ ภูเดช) 
                 ผู้จดบันทึกการประชุม  
                                                                                         ...22..../ เม.ย../ 2562 
 
 

 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน) 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                               .25..../ เม.ย./ 2562 
 
เรียน คณบดี  
ส าเนาเรียน รองคณบดีฝุายแผนฯ / สมาชิก 
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รายงานการประชุม 
ประชุมคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP: Community of Practice)  

องค์ความรู้ 
เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ครั้งที ่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 11 เดือน..กรกฎาคม...พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม  
1 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว คุณเอ้ือ (CKO) 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด คุณเอ้ือ (CKO) 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์  มีเงิน คุณอ านวย 
4 อาจารย์ ดร.ปัจจัย อินทรน้อย คุณกิจ 
5 อาจารย์ จัตตุรงค์ เพลินหัด คุณประสาน 
6 อาจารย์ กิตติอ าพล สุดประเสริฐ คุณวิศาสตร์ 
7 อาจารย์ ปิยมาส กล้าแข็ง คุณลิขิต 
8 อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร คุณเอ้ือ (CKO) 
9 อาจารย์ วรรณี สุทธใจดี คุณกิจ 
10 อาจารย์ พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ คุณกิจ 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย คุณกิจ 
12 อาจารย์ ดร.ชณิชา หมอยาดี คุณกิจ 
13 อาจารย์ จุรีรัตน์ สมบูรณ์ คุณกิจ 
14 อาจารย์ สราวุธ พุฒนวล คุณกิจ 
15 อาจารย์ พรพรรณา เล่าประวัติชัย คุณกิจ 
16 อาจารย์ ดร.จักรพรรณ คงธนะ คุณกิจ 
17 อาจารย์ ศิริอร สนองค์ คุณกิจ 
18 อาจารย์ จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร คุณกิจ 
19 อาจารย์ พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ คุณกิจ 
20 อาจารย์ ณัฐพล วัฒนไชย คุณกิจ 
21 อาจารย์ สิทธิชัย พันธุมา คุณกิจ 
22 อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ คุณกิจ 
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23 อาจารย์ ภิรายุ แสนบุดดา คุณกิจ 
24 อาจารย์ อัญชลี หิรัญแพทย์ คุณกิจ 
25 อาจารย์ ดร.พิเชษฐ ตรีไวย คุณกิจ 
26 อาจารย์ ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ คุณกิจ 
27 อาจารย์ พงษ์เทพ ภูเดช คุณลิขิต 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ไม่มี  

 
เริ่มประชุม       เวลา…09.00 – 12.00 น.  
  อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว คุณเอ้ือ (CKO) กล่าวเปิดประชุม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เบญจพนธ์ มีเงิน (คุณอ านวย) ประธานการประชุม  ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 ประธานการประชุม แจ้งให้ทราบว่า เรื่องรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนการ
จัดการความรู้ องค์ความรู้เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ทางกลุ่ม KM2 ได้รายงานให้ฝุายแผนและประกันคุรภาพ ทราบแล้ว รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ รอบ คือ 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน  
                   1.2 ประธานการประชุม ทบทวนบทบาท หน้าที่รับผิดชอบของคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ 
(COP: Community of Practice) องค์ความรู้เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุน” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานเสาะแสวงหาความรู้ของกลุ่มคุณกิจ 
ทั้ง 5 กลุ่ม 
        ที่ประชุมรับทราบ  
 วาระท่ี 2.    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 
                     ไม่มีแก้ไข 
                     ที่ประชุมรับทราบและรับรองการประชุม   
วาระท่ี ๓.    ก าหนดส่งมอบหมายงาน 

      -  กลุ่ม  "คุณกิจ"  กลุ่มที่ 1 เสาะแสวหาความรู้ด้านแหล่งทุน  (ตามรายงารการกระชุมครั้งที่ 
1) ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานเสาะแสวงหาความรู้และถอดบทเรียนของกลุ่ม  ก าหนดส่ง วันที่ 
11-15 กรกฎาคม 2562 

- กลุ่ม "คุณกิจ" กลุ่มที่ 2 เสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์การวิจัย   (ตามราย
งารการกระชุมครั้งที่ 1) ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานเสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์การวิจัย
ของกลุ่ม ก าหนดส่ง วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 
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- กลุ่ม "คุณกิจ" กลุ่มที่ 2 เสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์การวิจัย   (ตามราย
งารการกระชุมครั้งที่ 1) ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานเสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์การวิจัย
ของกลุ่ม ก าหนดส่ง วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 

- กลุ่ม "คุณกิจ" กลุ่มที่ 3 เสาะแสวหาความรู้ด้านเทคนิคการเขียนแผนงานบูรณาการเพ่ือให้
ได้ทุน    (ตามรายงารการกระชุมครั้งที่ 1) ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานเสาะแสวหาความรู้ด้านการคิด
วิเคราะห์โจทย์การวิจัยของกลุ่ม ก าหนดส่ง วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 

- กลุ่ม "คุณกิจ" กลุ่มที่ 4 เสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์การวิจัย   (ตามราย
งารการกระชุมครั้งที่ 1) ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานเสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์การวิจัย
ของกลุ่ม ก าหนดส่ง วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 

- กลุ่ม "คุณกิจ" กลุ่มที่ 5 เสาะแสวหาความรู้ด้านแนวทางการประเมินผลแผนงาน   (ตาม
รายงารการกระชุมครั้งที่ 1) ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานเสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์การ
วิจัยของกลุ่ม ก าหนดส่ง วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 

- กลุ่ม "กลุ่มสกัดความรู้   (ตามรายงารการกระชุมครั้งที่ 1) 
ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานของกลุ่ม   ก าหนดส่ง วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 

- กลุ่ม "กลุ่มน าความรู้ไปปฏิบัติ"  วาระที่ 4  (ตามรายงารการกระชุมครั้งที่ 1) 
ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานของกลุ่มน าความรู้ไปปฏิบัติานสร้างรูปแบบ  ก าหนดส่ง วันที่ 13-19 กรกฎาคม 
2562 
                ทั้งนี้ให้น าส่ง ทาง E-mail:  piyamas.kl@ssru.ac.th เพ่ือน าส่งต่อให้  คุณประสาน   ต่อไป                
 ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี ๓. เรื่องพิจารณา 
      3.1. อาจารย์สุวัตน์ นวลขาว เสนอให้ การประชุมคณะท างาน ในครั้งต่อไป ในอาจารย์ที่ประจ า
ศูนย์ต่างจังหวัด เช่น ระนอง พัทยา และอุดรธานี หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ส่งตัวแทนในการเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลการประชุม 
             3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติม เมื่อกลุ่มที่ได้รับมอบงาน
สกัดความรู้ที่ได้ออกมาเป็นขุมความรู้ ให้น าเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือท าการวิพากษ์ และเสนอแนะต่อไป โดยให้ 
      
                   กลุ่ม  "คุณกิจ"  เริ่มส่งผลการด าเนินงานตั้งแต่ วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2562 
                   กลุ่ม "สกัดความรู้" เริ่มส่งผลการด าเนินงานตั้งแต่ วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562  
           กลุ่ม "น าความรู้ไปปฏิบัติ" เริ่มส่งผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่13-19กรกฎาคม 2562 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 3.3 มอบหมายให้ “คุณวิศาสตร์” จัดการเก็บรวบรวมหลักฐานการด าเนินกิจกรรมและ
ออกแบบหน้าปกรูปเล่ม KM 
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วาระท่ี 4. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

                ประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

 

 
                 (อาจารย์ ปิยมาส กล้าแข็ง) 
               ผู้จดบันทึกการประชุม  
                                                           22 / กรกฎาคม  / 2562 
 

 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน) 

                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                    22 / กรกฎาคม  / 2562 

 
เรียน คณบดี /ส าเนาเรียน รองคณบดีฝุายแผน 
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หนังสือเชิญประชุม 
 
คร้ังที่............/2562.....                   วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  
                                                                                       มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา  
                                                                                       ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม 
 

      วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมคณะท างานชุมชนนักปฏบิัติ (COP: Community of Practice) องค์ความรู้เรื่อง   “การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เรียน สมาชิกคณะท างานชุมชนนักปฏบิัติ (COP: Community of Practice) องค์ความรู้เรื่อง   “การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
อ้างถึง ค าสั่งวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน แต่งตั้งคณะท างานชมุชนนักปฏิบัติ (COP: Community of 
Practice) องค์ความรู้เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม  จ านวน 1 ฉบับ   
  2. รายงานการประชุมคร้ังที ่ 2 / 2562 
 ด้วย ผศ.พิเศษ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน คุณอ านวย (ประธานการประชุม) คณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 
ได้ก าหนดให้มี การประชุมคณะท างานฯ ในวันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 1 อาคาร 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม 
 

ตามระเบียบวาระที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึ ง เ รี ย นม า เพื่ อ โ ป รด ทราบ  และ ไป ร่ ว มป ร ะชุ ม ต า มวั น  เ ว ล า  ส ถ านที่ ดั ง กล่ า ว                             
โดยพร้อมเพียงกัน 
                       

                                                              ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
                  (ผศ.พิเศษ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน) 
                             คุณอ านวย คณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 
                                                                                     20 /08/2562 
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ระเบียบวาระการประชุม 
 

คณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP: Community of Practice) องค์ความรู้เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

คร้ังที่ 3 / 2562 
วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 

ณ. ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 2 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 

 
ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ 
                         - เรื่องรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนการจัดการความรู้  องค์ความรู้เรื่อง “การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 
และรอบ 12 เดือน  
 
ระเบียบวาระที่ 2   - เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP: Community of 
Practice) องค์ความรู้เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 
 
ระเบียบวาระที่ 3   - เร่ืองพิจารณา 
                               3.1   สรุปรายงาน  การจัดการความรู้  องค์ความรู้เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
 3.2  งานจัดท าคู่มือฯ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 - เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมประชุมคณะท างานชุมชนนักปฏบิัติ (COP: Community of Practice) องค์ความรู ้
เร่ือง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คร้ังที่..002/2562 
เมื่อวันที่ 11 เดือน..กรกฎาคม...พ.ศ.2562 

ณ ห้องประชุมชัน้ 1 อาคาร 2 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
   
1 อาจารย์สุวฒัน ์ นวลขาว คุณเอ้ือ (CKO) 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ ์ ทองรอด คุณเอ้ือ (CKO) 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์  มีเงิน คุณอ านวย 
4 อาจารย์ ดร.ปัจจัย อินทรน้อย คุณกิจ 
5 อาจารย์ จัตตุรงค ์ เพลินหัด คุณประสาน 
6 อาจารย์ กิตติอ าพล สุดประเสริฐ คุณวิศาสตร ์
7 อาจารย์ ปิยมาส กล้าแข็ง คุณลิขิต 

  

ผู้ไม่มาประชุม 
1 อาจารย์ ดร.ธันย ์ ชัยทร คุณเอ้ือ (CKO) 
2 อาจารย์ วรรณี สุทธใจด ี คุณกิจ 
3 อาจารย์ พุทธิวฒัน ์ ไวยวุฒิธนาภูม ิ คุณกิจ 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย คุณกิจ 
5 อาจารย์ ดร.ชณิชา หมอยาดี คุณกิจ 
6 อาจารย์ จุรีรัตน ์ สมบูรณ ์ คุณกิจ 
7 อาจารย์ สราวุธ พุฒนวล คุณกิจ 
8 อาจารย์ พรพรรณา เล่าประวัตชิัย คุณกิจ 
9 อาจารย์ ดร.จักรพรรณ คงธนะ คุณกิจ 
10 อาจารย์ ศิริอร สนองค ์ คุณกจิ 
11 อาจารย์ จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร คุณกิจ 
12 อาจารย์ พิชญ์พสิุทธิ ์ ทิศอาจ คุณกิจ 
13 อาจารย์ ณัฐพล วัฒนไชย คุณกิจ 
14 อาจารย์ สิทธชิัย พันธุมา คุณกิจ 
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15 อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ ์ คุณกิจ 
16 อาจารย์ ภิราย ุ แสนบุดดา คุณกิจ 
17 อาจารย์ อัญชล ี หิรัญแพทย์ คุณกิจ 
18 อาจารย์ ดร.พิเชษฐ ตรีไวย คุณกิจ 
19 อาจารย์ ธนวฒัน ์ วิเศษสินธุ ์ คุณกิจ 
20 อาจารย์ พงษ์เทพ ภูเดช คุณลิขิต 
21 อาจารย์กฤศญา  จันทร์ดาแสง คุณกิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ไม่มี  
เริ่มประชุม       เวลา…09.00 – 12.00 น.  
  อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว คุณเอื้อ (CKO) กล่าวเปิดประชุม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์       ดร.
เบญจพนธ์ มีเงิน (คุณอ านวย) ประธานการประชุม  ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1.     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  1.1 ประธานการประชุม แจ้งให้ทราบว่า เร่ืองรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ องค์ความรู้เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทางกลุ่ม 
KM2 ได้รายงานให้ฝุายแผนและประกันคุณภาพ ทราบแล้ว รวมจ านวนทั้งสิ้น 3 รอบ คือ รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ 
เดือน และรอบ ๙ เดือน  
                   1.2 ประธานการประชุม ทบทวนบทบาท หน้าที่รับผิดชอบของคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP: 
Community of Practice) องค์ความรู้เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานเสาะแสวงหาความรู้ของกลุ่มคุณกิจ ทั้ง 5 กลุ่ม 
        ที่ประชุมรบัทราบ   
วาระที่ 2.    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 
                     ไม่มีแก้ไข 
                     ที่ประชุมรับทราบและรับรองการประชุม   
วาระที่ 3.    ก าหนดส่งมอบหมายงาน 

      -  กลุ่ม  "คุณกิจ"  กลุ่มที่ 1 เสาะแสวหาความรู้ด้านแหล่งทุน  (ตามรายงานการกระชุมครั้งที่ 1) 
ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานเสาะแสวงหาความรู้และถอดบทเรียนของกลุ่ม  ก าหนดส่ง วันที่ 11-15 
กรกฎาคม 2562 

- กลุ่ม "คุณกิจ" กลุ่มที่ 2 เสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์การวิจัย (ตามรายงานการ
กระชุมครั้งที่ 1) ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานเสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์การวิจัยของกลุ่ม 
ก าหนดส่ง วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2562 

- กลุ่ม "คุณกิจ" กลุ่มที่ 2 เสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์การวิจัย   (ตามรายงานการ
กระชุมครั้งที่ 1) ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานเสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์การวิจัยของกลุ่ม 
ก าหนดส่ง วันที่ 12-15กรกฎาคม 2562 
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- กลุ่ม "คุณกิจ" กลุ่มที่ 3 เสาะแสวหาความรู้ด้านเทคนิคการเขียนแผนงานบูรณาการเพื่อให้ได้ทุน    
(ตามรายงานการกระชุมครั้งที่ 1) ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานเสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์การ
วิจัยของกลุ่ม ก าหนดส่ง วันที่ 12--15 กรกฎาคม 2562 

- กลุ่ม "คุณกิจ" กลุ่มที่ 4 เสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์การวิจัย   (ตามรายงานการ
กระชุมครั้งที่ 1) ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานเสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์การวิจัยของกลุ่ม 
ก าหนดส่ง วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 

- กลุ่ม "คุณกิจ" กลุ่มที่ 5 เสาะแสวหาความรู้ด้านแนวทางการประเมินผลแผนงาน   (ตามรายงาน
การกระชุมคร้ังที่ 1) ขอให้น าส่งผลการด าเนนิงานเสาะแสวหาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โจทยก์ารวิจัยของกลุ่ม 
ก าหนดส่ง วนัที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 

- กลุ่ม "กลุ่มสกัดความรู้   (ตามรายงานการกระชุมคร้ังที่ 1) 
- ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานของกลุ่ม   ก าหนดส่ง วันที่ 12-17  กรกฎาคม 2562 
- กลุ่ม "กลุ่มน าความรู้ไปปฏิบัติ"  วาระที่ 4  (ตามรายงานการกระชุมคร้ังที่ 1) 

ขอให้น าส่งผลการด าเนินงานของกลุ่มน าความรู้ไปปฏิบตัิการสรา้งรูปแบบ  ก าหนดส่ง วนัที่ 13-19 กรกฎาคม 2562 
                ทั้งนี้ให้น าส่ง ทาง E-mail:  piyamas.kl@ssru.ac.th เพื่อน าสง่ต่อให้  คุณประสาน   ต่อไป                
 ที่ประชมุรับทราบ 
วาระที่ 3. เรื่องพิจารณา 
      3.1 อาจารย์สุวัตน์ นวลขาว เสนอให้ การประชุมคณะท างาน ในครั้งต่อไป ในอาจารย์ที่ประจ าศูนย์
ต่างจังหวัด เช่น ระนอง พัทยา และอุดรธานี หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ส่งตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม
เพื่อรับทราบข้อมูลการประชุม 
       3.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม เมื่อกลุ่มที่ได้รับมอบงานสกัด
ความรู้ที่ได้ออกมาเป็นขุมความรู้ ให้น าเสนอต่อที่ประชุม เพื่อท าการวิพากษ์ และเสนอแนะต่อไป โดยให้  
  
  กลุ่ม  "คุณกิจ"  ส่งผลการด าเนนิงานตั้งแต่ วนัที่ 11-15 กรกฎาคม 2562 
  กลุ่ม "สกัดความรู้" สง่ผลการด าเนินงานตั้งแต่ วนัที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 
  กลุ่ม "กลุ่มน าความรู้ไปปฏิบัติ" ส่งผลการด าเนินงานตั้งแต่ วันที่ 13-19 กรกฎาคม 2562 
 ที่ประชุมรบัทราบ  

3.2 มอบหมายให้ “คุณวิศาสตร์”ออกแบบหน้าปกรูปเล่ม KM 
วาระที่ 4. อื่นๆ (ถ้ามี) 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

                ประชุมคร้ังต่อไปจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 
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                 (อาจารย์ ปิยมาส กลา้แข็ง) 
                 ผู้จดรายงานการประชุม  
                                                                                         22 / กรกฎาคม  / 2562 

 

 
 

                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน) 
                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                           22 / กรกฎาคม  / 2562 
เรียน คณบดี /ส าเนาเรียน รองคณบดีฝุายแผน 
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ภาคนวก ง. 
1. รายงานผลการด าเนนิงานจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2561 – 

ธันวาคม 2561) 
2. รายงานผลการด าเนนิงานจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – 

มีนาคม 2562) 
3. รายงานผลการด าเนนิงาน รายงานผลการด าเนนิงานจัดการความรู้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 

9 เดือน (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562) 
4. รายงานผลการด าเนนิงาน รายงานผลการด าเนนิงานจัดการความรู้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 

12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
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รายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) 

หน่วยงาน วิทยาลยัโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนัุนทา  

แผนการจัดการความรู้ แผนท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ซ ยุทธศาสตรืท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น: การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุน 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ค าอธิบายผลการ
ด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ท่ีได้ เอกสารหลักฐาน 

1 การก าหนดองค์
ความรู้หลักที่จ าเป็น
หรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของ
หน่วยงาน และ
ก าหนดเปูาหมายของ
การจัดการความรู้ 

 1.1 ก าหนด
กลุ่มเปูาหมายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ 
อาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการ
พัฒนางานด้านการวิจัย
สร้างผลงานทางวิชาการ
สู่ชุมชน                                                                                                         
1.2 จัดต้ังกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
และก าหนดคุณอ านวย
ของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่
จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
รู้  

1.ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ตาม
แผนการจัดการความรู้ 
แผนที่ 2                       
2. จัดต้ังกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM)  โดยค าสั่ง
วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน แต่งต้ัง
คณะท างานชุมชนนัก
ปฏิบัติ (COP: 
Community of 
Practice)  องค์ความรู้
เรื่อง "การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับ
ทุน" ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และก าหนด
คุณอ านวยของกลุ่ม 
(ประธานกลุ่ม) โดย
แต่งต้ัง                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน เป็น
คุณอ านวยของกลุ่ม สั่งณ 
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3. ก าหนดองค์ความรู้ที่
จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
รู้ ดังนี้                             
3.1 ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ทุน และกรอบการ
ด าเนินงานและเปูาหมาย
ของโครงการบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์เปูาหมายด้าน
เศรษฐกิจของแหล่งทุน      
3.2 ความรู้เกี่ยวกับการ
คิดวิเคราะห์โจทย์วิจัย         
3.3 ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการเขียนแผนงาน
แบบบูรณาการเพื่อให้
ได้รับทุน   3.4 ความรู้
เกี่ยวกับแผนงานวิจัยหรือ
ชุดโครงการวิจัย  

กลุ่มเปูาหมายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้ว
เสร็จ                                                                  
จัดต้ังกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) แล้วเสร็จ                                                                                                       
ก าหนดองค์ความรู้ที่
จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
รู้   1.องค์ความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งทุน และกรอบการ
ด าเนินงานและเปูาหมาย
ของโครงการบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์เปูาหมายด้าน
เศรษฐกิจของแหล่งทุน        
2. ความรู้เกี่ยวกับการคิด
วิเคราะห์โจทย์วิจัย              
3. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การเขียนแผนงานแบบ
บูรณาการ      4. ความรู้
เกี่ยวกับแผนงานวิจัยหรือ
ชุดโครงการวิจัย  5. แนว
ทางการประเมินผลแผน
งานวิจัย      

แผนการจัดการความรู้ 
แผนที่ 2                                                                                                                                                                     
ค าสั่งวิทยาลัยโล    จิ
สติกส์และซัพพลายเชน 
ที่ ๖๐๓/๒๕๖๑                                                                                                                                              
รายงานประชุม
คณะท างานชุมชนนัก
ปฏิบัติ (COP: 
Community of 
Practice)  องค์ความรู้
เรื่อง "การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
ครั้งที่ 1/ 2561 
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3.5 แนวทางการ
ประเมินผลแผนงานวิจัย      

2 การเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจาก
อาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน 

1.จัดประชุม คณะท างาน
ชุมชนนักปฏิบัติ (COP: 
Community of 
Practice)  องค์ความรู้
เรื่อง "การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับ
ทุน" ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2561                 
2.แบ่งกลุ่มและ
มอบหมายงานกลุ่ม
อาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญตามรายองค์
ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนรู้                  
3 กลุ่มอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญถอดบทเรียน
ตามรายองค์ความรู้ที่
ได้รับมอบหมาย                      
4.ก าหนดส่งและรายงาน
บทเรียนในการประชุม
ครั้งต่อไป 

ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการ
ถอดบทเรียน คือ   1.
วิธีการคิดวิเคราะห์ โจทย์
การวิจัย  2.วิธีการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
แผนการวิจัย    2.1 
วิธีการเขียนแผนงานแบบ
บูรณาการ 2.2 วิธีการ
เขียนแผนงานวิจัย หรือ
ชุดโครงการวิจัย     
2.2.1 ชุดโครงการวิจัย     
2.2.2 โครงการวิจัยย่อย 

รายงานประชุม
คณะท างานชุมชนนัก
ปฏิบัติ (COP: 
Community of 
Practice)  องค์ความรู้
เรื่อง "การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
ครั้งที่ 2/ 2561 

3 การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จาก
การถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล                         
3.2 การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้บางส่วน
ให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยน าองค์ความรู้จากข้อ 
3.1 มาปรับปรุงดัดแปลง 
ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติ 

 1. จัดประชุมคระท างาน
ฯ    2. ก าหนดให้
อาจารย์แต่ละคนน า
ความรู้วิธีปฏิบัติที่ได้จาก
การถอดบทเรียน
รายบุคคลมาใช้ในการ
ปรับปรุง ดัดแปลงให้
เหมาะสม                       
3. แบ่งกลุ่มอาจารย์ปรับ
การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน               
4. จัดให้มีการตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการ
น าไปปฏิบัติ ของ
กระบวนการ ข้ันตอน 
และวิธีปฏิบัติ ในการ

  รายงานประชุม
คณะท างานชุมชนนัก
ปฏิบัติ (COP: 
Community of 
Practice)  องค์ความรู้
เรื่อง "การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
ครั้งที่ 3/ 2561 
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เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับ
ทุน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ              

4 การน าความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้มา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์
ความรู้เรื่องการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน ไปใช้ใน
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย        4.2 
รวบรวมผลงานที่ได้จาก
การน าองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติส่งให้กองนโยบาย
และแผน      

    อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

  อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

5 การน าประสบการณ์
จากการท างาน และ
การประยุกต์ใช้ความรู้
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัดออกมาเป็น
ขุมความรู้ 

    ยังไม่ได้ด าเนินการ     ยังไม่ได้ด าเนินการ     ยังไม่ได้ด าเนินการ     ยังไม่ได้ด าเนินการ 

6 การรวบรวมความรู้
และจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

    ยังไม่ได้ด าเนินการ     ยังไม่ได้ด าเนินการ     ยังไม่ได้ด าเนินการ     ยังไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าหมาย รอบ 3 เดือน กิจกรรมท่ี 1-2 
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รายงานผลการด าเนินงานจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ  
หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

แผนการจัดการความรู้ แผนท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ซ ยุทธศาสตรืท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุน 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ค าอธิบายผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ท่ีได้ เอกสาร 
หลักฐาน 

1 การก าหนดองค์
ความรู้หลักที่จ าเป็น
หรือส าคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และ
ก าหนดเปูาหมาย
ของการจัดการ
ความรู้ 

 1.1 ก าหนด
กลุ่มเปูาหมายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ 
อาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการ
พัฒนางานด้านการวิจัย
สร้างผลงานทางวิชาการสู่
ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.ก าหนดกลุ่มเปูาหมายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ตาม
แผนการจัดการความรู้ แผน
ที่ 2           

กลุ่มเปูาหมายในการ
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ แล้วเสร็จ                                                                                                                                                     

แผนการ 
จัดการความรู้  
แผนที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    1.2 จัดต้ังกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
และก าหนดคุณอ านวย
ของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)     

2. จัดต้ังกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM)  โดยค าสั่ง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน แต่งต้ัง
คณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ 
(COP: Community of 
Practice)  องค์ความรู้เรื่อง 
"การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับ
ทุน" ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และก าหนดคุณ
อ านวยของกลุ่ม (ประธาน
กลุ่ม) โดยแต่งต้ัง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
เบญจพนธ์ มีเงิน เป็นคุณ
อ านวยของกลุ่ม (ประธาน
กลุ่ม) สั่งณ วันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑                   

จัดต้ังกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) แล้วเสร็จ     

ค าสั่งวิทยาลัย 
โลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน  
ที่ ๖๐๓/
๒๕๖๑    

    1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่
จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
รู้  

3. ก าหนดองค์ความรู้ที่
จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนรู้ 
ดังนี้                              
3.1 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน 
และกรอบการด าเนินงาน
และเปูาหมายของโครงการ
บูรณาการ ยุทธศาสตร์
เปูาหมายด้านเศรษฐกิจของ
แหล่งทุน     3.2 ความรู้
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
โจทย์วิจัย  
3.3 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค

ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ในการแลก 
เปลี่ยนรู ้   
1.องค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ทุน และ 
กรอบการด าเนินงานและ
เปูาหมายของ 
โครงการบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ 
เปูาหมายด้านเศรษฐกิจ
ของแหล่งทุน         
2. ความรู้เกี่ยวกับการคิด

รายงานประชุม
คณะท างานชุมชน
นักปฏิบัติ (COP: 
Community of 
Practice)  องค์
ความรู้เรื่อง "การ
เขียน 
ข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 ครั้งที่ 1/ 
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การเขียนแผนงานแบบบูรณา
การเพื่อให้ได้รับทุน    
3.4 ความรู้เกี่ยวกับแผน
งานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย  
3.5 แนวทางการประเมินผล
แผนงานวิจัย      

วิเคราะห์ 
โจทย์วิจัย               
3. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การเขียน 
แผนงานแบบบูรณาการ       
4. ความรู้เกี่ยวกับแผน
งานวิจัยหรือ 
ชุดโครงการวิจัย   
5. แนวทางการประเมินผล
แผนงาน 
วิจัย      

2561 

2 การเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจาก
อาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน 

1.จัดประชุม คณะท างาน
ชุมชนนักปฏิบัติ (COP: 
Community of Practice)  
องค์ความรู้เรื่อง "การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้ง
ที่ 2/2561                 2.
แบ่งกลุ่มและมอบหมายงาน
กลุ่มอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญตามรายองค์ความรู้
ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนรู้                  
3. กลุ่มอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญถอดบทเรียนตาม
รายองค์ความรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย4.ก าหนดส่งและ
รายงานบทเรียนในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการถอด
บทเรียน  
คือ   1.วิธีการคิดวิเคราะห์  
โจทย์การวิจัย  
2.วิธีการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
แผนการวิจัย        
2.1 วิธีการเขียนแผนงาน
แบบบูรณาการ    2.2 
วิธีการเขียนแผนงานวิจัย 
หรือ 
ชุดโครงการวิจัย              
2.2.1  ชุดโครงการวิจัย              
2.2.2 โครงการวิจัยย่อย 

รายงานประชุม
คณะท างานชุมชน
นักปฏิบัติ (COP: 
Community of 
Practice)  องค์
ความรู้เรื่อง "การ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 ครั้งที่ 2/ 
2561 

3 การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จาก
การถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล                        
3.2 การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้บางส่วน
ให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยน าองค์ความรู้จากข้อ 
3.1 มาปรับปรุงดัดแปลง 
ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติ 

1. จัดประชุมคณะท างานฯ    
2. ก าหนดให้อาจารย์แต่ละ
คนน าความรู้วิธีปฏิบัติที่ได้
จากการถอดบทเรียน
รายบุคคลมาใช้ในการ
ปรับปรุง ดัดแปลงให้
เหมาะสม 3. แบ่งกลุ่ม
อาจารย์ปรับการปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน  4. จัดให้มีการ
ตรวจสอบความเหมาะสมใน
การน าไปปฏิบัติ ของ
กระบวนการ ข้ันตอน และ
วิธีปฏิบัติ ในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ              

1.ผลของการสกัดและ
ปรับปรุงความรู ้
ที่ได้ คือกระบวนการ 
ข้ันตอนและ 
วิธีปฏิบัติในการเขียน
ข้อเสนอโครงการ 
วิจัยเพื่อให้ได้รับทุน                                      
2. กระบวนการ ข้ันตอน
และวิธีปฏิบัติ 
ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อ 
ให้ได้รับทุน ได้รับการ
ตรวจสอบความ 
เหมาะสมในการน าไป
ปฏิบัติ จาก 
ผู้ทรงคุณวุมิ จ านวน 2 
ท่าน                           

รายงานประชุม
คณะท างานชุมชน
นักปฏิบัติ (COP: 
Community of 
Practice)  องค์
ความรู้เรื่อง "การ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 ครั้งที่ 3/ 
2561 
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4 การน าความรู้ที่ได้
จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์
ความรู้เรื่องการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน ไปใช้ใน
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย    4.2 
รวบรวมผลงานที่ได้จาก
การน าองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติส่งให้กองนโยบาย
และแผน      

 1.จัดประชุมคณะท างานฯ                       
2.ปรับปรุงกระบวนการ 
ข้ันตอนและ         
วิธีปฏิบัติในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน ตามค าแนะน าที่ได้
จากผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 2 ท่าน            
3.น ากระบวนการ ข้ันตอน
และวิธีปฏิบัติในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน ที่ปรับปรุง แล้ว ไป 
สร้างรูปแบบการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน            4.
มอบหมายให้สมาชิกทุกคน
ในคณะท างานชุมชนนัก
ปฏิบัติฯ น ารูปแบบที่สร้าง
ข้ึนไปใช้ปฏิบัติจริงในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน                                     
5.รวบรวมผลงานที่ได้จาก
การน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
เพื่อส่งให้กองนโยบายและ
แผน           

1. รูปแบบการเขียน
ข้อเสนอโครงการ 
วิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 
จ านวน 1 รูปแบบ                      
2. สมาชิกคณะท างานน า
รูปแบบปแบบการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน 
ที่สร้างข้ึนไปปฏิบัติจริง 
จ านวน  5 ราย (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 

รายงานประชุม
คณะท างานชุมชน
นักปฏิบัติ (COP: 
Community of 
Practice)  องค์
ความรู้เรื่อง "การ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 ครั้งที่ 1/ 
2562 

5 การน า
ประสบการณ์จาก
การท างาน และ
การประยุกต์ใช้
ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัดออกมา
เป็นขุมความรู้ 

    ยังไม่ได้ด าเนินการ     ยังไม่ได้ด าเนินการ     ยังไม่ได้ด าเนินการ     ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

6 การรวบรวมความรู้
และจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

    ยังไม่ได้ด าเนินการ     ยังไม่ได้ด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ     ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

เป้าหมาย รอบ 6 เดือน กิจกรรมท่ี 1-4 
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รายงานผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน  

(ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562) 
                   แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562)กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
แผนการจัดการความรู้ แผนท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น: การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้รับทุน 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ค าอธิบายผลการ

ด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ท่ีได้ เอกสารหลักฐาน 

1 การก าหนดองค์
ความรู้หลักที่
จ าเป็นหรือส าคัญ
ต่องานหรือ
กิจกรรมของ
หน่วยงาน และ
ก าหนดเปูาหมาย
ของการจัดการ
ความรู้ 

 1.1 ก าหนด
กลุ่มเปูาหมายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ 
อาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา
งานด้านการวิจัยสร้าง
ผลงานทางวิชาการสู่
ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย
ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 
2 ตามแผนการจัดการ
ความรู้ แผนที่ 2           

กลุ่มเปูาหมายในการ
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้  
แล้วเสร็จ                                                                                                                                                     

แผนการจัดการ 
ความรู้ แผนที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    1.2 จัดต้ังกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) และก าหนดคุณ
อ านวยของกลุ่ม 
(ประธานกลุ่ม)     

2. จัดต้ังกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  
โดยค าสั่งวิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน 
แต่งต้ังคณะท างาน
ชุมชนนักปฏิบัติ (COP: 
Community of 
Practice)  องค์ความรู้
เรื่อง "การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน" 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และก าหนด
คุณอ านวยของกลุ่ม 
(ประธานกลุ่ม) โดย
แต่งต้ัง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
เบญจพนธ์ มีเงิน เป็น
คุณอ านวยของกลุ่ม 
(ประธานกลุ่ม) สั่งณ 
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑                   

จัดต้ังกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) แล้วเสร็จ     

ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน ที่ ๖๐๓/๒๕๖๑    
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    1.3 ก าหนดองค์
ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนรู้  

3. ก าหนดองค์ความรู้ที่
จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนรู้ ดังนี้     
3.1 ความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งทุน และกรอบ
การด าเนินงานและ
เปูาหมายของโครงการ
บูรณาการ ยุทธศาสตร์
เปูาหมายด้านเศรษฐกิจ
ของแหล่งทุน     3.2 
ความรู้เกี่ยวกับการคิด
วิเคราะห์โจทย์วิจัย3.3 
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การเขียนแผนงานแบบ
บูรณาการเพื่อให้ได้รับ
ทุน   3.4 ความรู้
เกี่ยวกับแผนงานวิจัย
หรือชุดโครงการวิจัย 
3.5 แนวทางการ
ประเมินผลแผน
งานวิจัย      

ก าหนดองค์ความรู้ที่
จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนรู้   
1.องค์ความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งทุน และกรอบการ
ด าเนินงานและเปูาหมาย
ของโครงการบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์เปูาหมายด้าน
เศรษฐกิจของแหล่งทุน2. 
ความรู้เกี่ยวกับการคิด
วิเคราะห์โจทย์วิจัย              
3. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การเขียนแผนงานแบบ
บูรณาการ      4. ความรู้
เกี่ยวกับแผนงานวิจัยหรือ
ชุดโครงการวิจัย  5. แนว
ทางการประเมินผลแผน
งานวิจัย      

รายงานประชุมคณะท างานชุมชน
นักปฏิบัติ (COP: Community of 
Practice)  องค์ความรู้เรื่อง "การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน" ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/ 2561 

2 การเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจาก
อาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน 

1.จัดประชุม 
คณะท างานชุมชนนัก
ปฏิบัติ (COP: 
Community of 
Practice)  องค์ความรู้
เรื่อง "การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน" 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 
2/2561  2.แบ่งกลุ่ม
และมอบหมายงานกลุ่ม
อาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญตามรายองค์
ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนรู้                  
3. กลุ่มอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญถอด
บทเรียนตามรายองค์
ความรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย4.ก าหนดส่ง
และรายงานบทเรียนใน
การประชุมครั้งต่อไป 

ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการ
ถอดบทเรียน คือ    
1.วิธีการคิดวิเคราะห์ 
โจทย์การวิจัย 2.วิธีการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยแผนการวิจัย       
2.1 วิธีการเขียนแผนงาน
แบบบูรณาการ     
2.2 วิธีการเขียนแผน
งานวิจัย หรือชุด
โครงการวิจัย             
2.2.1 ชุดโครงการวิจัย             
2.2.2 โครงการวิจัยย่อย 

รายงานประชุมคณะท างานชุมชน
นักปฏิบัติ (COP: Community of 
Practice)  องค์ความรู้เรื่อง "การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน" ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/ 2561 
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3 การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้
จากการถอดบทเรียน
วิธีปฏิบัติ
รายบุคคล3.2 การ
ปรับปรุง ดัดแปลง
ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยน าองค์
ความรู้จากข้อ 3.1 มา
ปรับปรุงดัดแปลง ให้
เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติ 

1. จัดประชุม
คณะท างานฯ    2. 
ก าหนดให้อาจารย์แต่
ละคนน าความรู้วิธี
ปฏิบัติที่ได้จากการถอด
บทเรียนรายบุคคลมา
ใช้ในการปรับปรุง 
ดัดแปลงให้เหมาะสม 
3. แบ่งกลุ่มอาจารย์
ปรับการปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อ
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน  4. จัดให้มี
การตรวจสอบความ
เหมาะสมในการน าไป
ปฏิบัติ ของ
กระบวนการ ข้ันตอน 
และวิธีปฏิบัติ ในการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.ผลของการสกัดและ
ปรับปรุงความรู้ที่ได้ คือ
กระบวนการ ข้ันตอนและ
วิธีปฏิบัติในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน         
2. กระบวนการ ข้ันตอน
และวิธีปฏิบัติในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน ได้รับการ
ตรวจสอบความเหมาะสม
ในการน าไปปฏิบัติ จากผู้
ทรงคุณวุมิ จ านวน 2  คน                          

รายงานประชุมคณะท างานชุมชน
นักปฏิบัติ (COP: Community of 
Practice)  องค์ความรู้เรื่อง "การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน" ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/ 2561 

4 การน าความรู้ที่ได้
จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน า
องค์ความรู้เรื่องการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน ไปใช้ในการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย    4.2 
รวบรวมผลงานที่ได้
จากการน าองค์ความรู้
ไปปฏิบัติส่งให้กอง
นโยบายและแผน      

 1.จัดประชุม
คณะท างานฯ   2.
ปรับปรุงกระบวนการ 
ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติใน
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน ตาม
ค าแนะน าที่ได้จากผล
การตรวจสอบความ
เหมาะสมในการน าไป
ปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้ง 2 ท่าน   3.น า
กระบวนการ ข้ันตอน
และวิธีปฏิบัติในการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน ที่ปรับปรุง 
แล้ว ไป สร้างรูปแบบ
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน   4.
มอบหมายให้สมาชิกทุก
คนในคณะท างาน
ชุมชนนักปฏิบัติฯ น า
รูปแบบที่สร้างข้ึนไปใช้
ปฏิบัติจริงในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน 5.

1. รูปแบบการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน จ านวน 1 
รูปแบบ 2. สมาชิก
คณะท างานน ารูปแบบป
แบบการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับ
ทุนที่สร้างข้ึนไปปฏิบัติจริง 
จ านวน  5 ราย  

รายงานประชุมคณะท างานชุมชน
นักปฏิบัติ (COP: Community of 
Practice)  องค์ความรู้เรื่อง "การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุน" ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/ 2562 
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รวบรวมผลงานที่ได้จาก
การน าองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติเพื่อส่งให้กอง
นโยบายและแผน        

5 การน า
ประสบการณ์จาก
การท างาน และ
การประยุกต์ใช้
ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัดออกมา
เป็นขุมความรู้ 

5.1 สมาชิกกลุ่มน า
ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง ในการจัดท า
ข้อเสนอขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยงบ
รายได้และทุนวิจัย
ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

1. จัดประชุม
คณะท างานชุมชนนัก
ปฏิบัติ (COP: 
Community of 
Practice) 1.1 สมาชิก
คณะท างานชุมชนนัก
ปฏิบัติ น าองค์ความรู้ที่
ได้จากการจัดการ
ความรู้ไปปฏิบัติจริง ใน
การจัดท าข้อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนทุน
วิจัย ทั้งงบรายได้และ
ทุนวิจัยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ที่
ก าหนดส่งภายใน 30 
ก.ค. 621.2สมาชิกทุก
คนในคณะท างาน
ชุมชนนักปฏิบัติฯ น า
ประสบการณ์จากการ
ท างานและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สกัดออกมาเป็นขุม
ความรู้ เพื่อเป็นคู่มือใน
การด าเนินงานขอรับ
การสนับสนุนทุนวิจัย 
จ านวน 4 ผลงาน 
ประกอบด้วย1. 
อาจารย์สุวัฒน์ นวล
ขาว  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด 
3. อาจารย์ ดร.ธันย์ 
ชัยทร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน 
5. อาจารย์ พงษ์เทพ ภู
เดช 

1. ข้อเสนอขอรับทุนวิจัย
งบประมาณรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 
25622. ข้อเสนอขอรับทุน
วิจัยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

1. ส าเนาข้อเสนอขอรับทุนวิจัย
งบประมาณรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 25622. ส าเนา
ข้อเสนอขอรับทุนวิจัยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

6 การรวบรวมความรู้
และจัดเก็บอย่าง

6.1  การรวบรวมและ
จัดเก็บความรู้ด้าน 

6.1.1 การรวบรวมและ
จัดเก็บความรู้ด้านการ

-ข้อเสนอแผนงานวิจัย
แบบบูรณาการ เพื่อขอรับ

- แผนงานวิจัยแบบบูรณาการ 
เรื่อง การพัฒนาธุรกิจการ
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เป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์
อักษร 

การจัดท าแผน
งานวิจัยแบบบูรณา
การ เพื่อขอรับทุน 
การเขียนข้อเสนอชุด
โครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุน  
โครงการวิจัยย่อย 

จัดท าแผนงานวิจัยแบบ
บูรณาการ เพื่อขอรับ
ทุน                      
6.1.1.1 การศึกษา
โครงการวิจัยย่อย 
เพื่อให้ได้ชุดความรู้ 
6.1.1.2 การก าหนดชุด
โครงการวิจัย                        
6.1.1.3 การก าหนด
แผนงานวิจัย                            
6.1.1.4 การก าหนด
เปูาหมายหลักของแผน
งานวิจัยแบบบูรณาการ                                                
6.1.1.5 การยื่น
ข้อเสนอแผนงานวิจัย
แบบบูรณาการ     (ชุด
โครงการวิจัย) เพื่อ
ขอรับทุน       

งบประมาณ วช. ประจ าปี 
2563 จ านวน 1  แผน 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม                              
-สรุปโครงการ เชิงหลักการ 
ส าหรับโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
2563 เรื่องการพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม เพื่อขอรับทุน วช 
ประจ าปี 2563 
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ภาคนวก จ. 
 

แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) 
 เร่ือง แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม ประกอบการเสนอของบประมาณ
แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศกัยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

------------------------------------ 

ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย)   แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
(ภาษาอังกฤษ)  Research Program for Wellness Tourism Business 

Development in Nakhon Pathom Province, Thailand. 
ส่วน ก    : ลักษณะแผนบูรณาการ 

ปีเดียว 

 ต่อเนื่อง  
     ระยะเวลา ....1... ป…ี0……เดือน (ไม่เกิน 5 ปี) เริ่มต้น ปี พ.ศ. 2562 - ปี พ.ศ. 2563.. 

เป้าหมายแผนบูรณาการ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  เป้าประสงค์  2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
       ยุทธศาสตร์      ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม                          
   เป้าประสงค์      -ไม่ต้องระบุ-                                                                               

3. ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 
        ยุทธศาสตร์ 3. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.4 การบริการมูลค่าสูง  
          แผนงาน  1.4.2 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness tourism)   

4. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น  
      ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 

5. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย 
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 

Wellness Tourism)  
6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
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         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 
 

การเสนอแผนบูรณาการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแผนนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจาก
โครงการวิจัยอ่ืน                      มี     ไม่มี  

    หน่วยงาน/สถาบันที่ยื่น  .............................................................-................................... 
      ชื่อโครงการ                     ............................................................-.................................... 

ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้ 
................................................................................................... ................-.................................... 

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าแผนบูรณาการ  
1.  หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน 
ที่อยู่ เลขที่ 22 ซอยทุ่งมังกร 7 ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170. 
เบอร์โทร …028804730, 0852326952…….. อีเมล  dr.benjabhon@hotmail.com 

2. การวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน 
โครงการวิจัยท่ีส าเร็จแล้วน ามาต่อยอดในแผนบูรณาการ 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 
- - - - 

    
 

3. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/ ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/ การท่องเที่ยวจังหวัด
นครปฐม    
       ค าส าคัญ (EN) Wellness tourism, Wellness tourism business development/ Nakhon 
Pathom Provincial Tourism      
4. ความส าคัญและที่มาของปัญหา          
          การพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ือยุทธศาสตร์
การพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) และมุ่งสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) ก าลังเดินหน้าอย่างได้ผล ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกมีมูลค่า 1.6 
ล้านล้านบาท ขยายตัวปีละเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ ช่วยสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ประกอบการ เติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
30 
          การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามใน
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีจิตส านึกต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
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แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักคือ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่
ท่องเที่ยว เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาท ากิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง เช่น การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร การท าสุ
คนธบ าบัด การท าวารีบ าบัด การฝึกการบริการ การฝึกการนวดฤาษีดัดตนเป็นต้น และการท่องเที่ยวเชิง
บ าบัดรักษาสุขภาพ เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อน
หย่อนใจ โดยแบ่งเวลาการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมารับบริการบ าบัดรักษาสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง  เช่น การตรวจรักษาโรค
ต่างๆ การผ่าตัดเสริมความงามการผ่าตัดแปลงเพศ การท าฟันและการรักษาสุขภาพฟัน เป็นต้น เป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่มุ่งประโยชน์ต่อการรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพเป็นส าคัญ โดยจุดประสงค์หลักของการท่องเที่ยวทั้ง
สองประเภทคือ การส่งเสริมสุขภาพกายและจิต การบ าบัดรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพ ได้มีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสังสรรค์ ทางสังคม เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีกับผู้ อ่ืนในระหว่างการ
ท่องเที่ยว เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ และค่านิยมในการส่งเสริมและรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพให้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
          ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นการบริการทางการแพทย์และบริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ 
บริการด้านการแพทย์ ได้แก่ การตรวจสุขภาพ การท าเลสิก ศัลยกรรมความงาม ทันตกรรม การผ่าตัด และ
การพักฟ้ืน เป็นต้น นอกจากนี้ การบริการด้านแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก นวดแผนไทย วารีบ าบัด  
สมุนไพรไทยและด้านสปาไทย มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการ
ในไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
          อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมตั้งแต่การเดินทางเข้ามาใช้
บริการ ไปจนถึงการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมทางการแพทย์ การแพทยแ์ผนไทย และการแพทย์ทางเลือก การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะกระจายตัวอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศไทย   
          จังหวัดที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดนครปฐม จะเห็นได้จาก
วิสัยทัศน์ของจังหวัดนครปฐมที่ก าหนดว่า “เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือการ
ส่งออกและ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ” เมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดนครปฐมได้ถูกการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยจัดให้เป็นหนึ่งใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในพ้ืนที่ปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานครที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เป็นอู่อารยธรรมส าคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานใน
แผ่นดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมือง
เก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีส าคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้น และ
เป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความ
เจริญ มีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจ านวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมือง
นครปฐม เพราะกระแสน้ าที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ า 
และสร้างเมืองใหม่ข้ึนชื่อ “เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชัย”นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลาย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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ร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ 
และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า ครั้นเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกา
ครอบองค์เดิมไว้ โดยให้ชื่อว่า “พระปฐมเจดีย์” ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มี
สภาพดี และโปรดให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพ่ือให้การเสด็จมานมัสการสะดวกข้ึน  

จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 56 กม. มี 
เนื้อท่ีประมาณ2,168.327 ตร.กม. หรือประมาณ 1,355,204 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือทิศ
เหนือ ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
ราชบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตก 
ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะทางการปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 
อ าเภอ 106 ต าบล และ 929 หมู่บ้านหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 15 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 102 แห่ง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 801,956 คน 
รายได้ประชากร 80,099 บาท / ปี / คน ค าขวัญของจังหวัดคือ“ส้มโอหวานข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าว
หลามหวานมันสนามจันทร์งามล้น พุทธมนฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟูา” สินค้า OTOP ตุ๊กตาแม่ไม้มวย
ไทย วิสัยทัศน์ของจังหวัดนครปฐม คือ“เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือการ
ส่งออกและ การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ” เปูาประสงค์ของจังหวัด คือพัฒนาระบบ การผลิตสินค้า
เกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและยั่งยืนเพ่ือการบริโภคและส่งออก เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด คือพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและยั่งยืนเพ่ือ
การบริโภคและส่งออก เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด คือเป็นแหล่งผลิต
อาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
และยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัด คือ (1) พัฒนาระบบการผลิตในการเสริมสร้างความปลอดภัยเกษตร
อุตสาหกรรม (2) สร้างเครือข่ายการศึกษาและประสานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการ และการ
รักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
          ปัจจุบันนี้  จังหวัดนครปฐมมีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2561-2564 (แผนพัฒนา
จังหวัดนครปฐม, หน้า 65-66)  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว แต่น่าเสียดายอย่างยิ่ง
ที่ยังไม่ได้บรรจุแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ 
ในแผนนี้ด้วย 
          อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม ยังขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการ การรักษาความ
ปลอดภัย การประชา สัมพันธ์และการตลาด เพ่ือให้การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการท่องเที่ยว อย่างมีระบบ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดประเด็นปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรการ
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ท่องเที่ยว ปัญหาด้านศักยภาพการท่องเที่ยว ปัญหาด้านความปลอดภัย และปัญหาด้านการตลาดและการ
สื่อสารการตลาด ซึ่งจังหวัดนครปฐมจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาหาแนวทางและรูปแบบการ
บริหารจัดการและการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน     
          ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัญหา
ด้านศักยภาพการท่องเที่ยว ปัญหาด้านความปลอดภัย และปัญหาด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาด จึง
น าประเด็นปัญหาดังกล่าวเข้าสู่แผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการสร้าง
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ความปลอดภัย การตลาดและการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจักเป็นประโยขน์ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณาการ          
           5.1 เพ่ือส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตพ้ืนที่ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอ
ก าแพงแสน อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอดอนตูม อ าเภอบางเลน อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม อย่างเป็นระบบ 
           5.2 เพ่ือพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม ให้เป็นธุรกิจส าคัญในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม    

       5.3 เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพ ระบบความปลอดภัย ตลาด และ
การสื่อสารการตลาด ในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐมที่เหมาะสม   
        5.4 เพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม โดย
การน าเอารูปแบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ รูปแบบระบบความปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รูปแบบการจัดการและพัฒนาตลาด 
และการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่สร้างขึ้น ลงสู่การปฏิบัติจริงกับองค์การธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วนร่วมขององค์การธุรกิจ  ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน า
ร่อง จ านวน 12 ราย   
       5.5 เพื่อเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อภาครัฐ
และเอกชนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

6. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของแผนบูรณาการ          
          6.1 ทฤษฎี  คณะผู้วิจัยจะปรับใช้แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องตัวแปรด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
                6.1.1 การจัดการ  คณะผู้วิจัยจะปรับใช้แนวคิด ทฤษฎี ของ  เฮนรี่ ฟาโยล Henri Fayol หัวใจ
ของการบริหารจัดการเพ่ือให้งานส าเร็จตามเปูาหมาย 5  ปัจจัย เรียกว่า POCCC;   
วินเลี่ยม เอ็ดเวิร์ด เดมม่ิง  William Edwards Deming วงจร PDCA หรือ Deming Cycle; ปีเตอร์ เอฟ. ดัก
เกอร์ Peter F. Drucker “The Practice of Management”; เฮนเดอร์สัน บรู๊ช Henderson, Bruce "The 
Concept of Strategy"; มิ้นเบิร์ก เฮนรี่ และ ควิน Mintzberg, Henry and Quinn, J.B. “The Strategy 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
https://www.bcgperspectives.com/content/Classics/strategy_concept_of_strategy/
https://www.bcgperspectives.com/content/Classics/strategy_concept_of_strategy/
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Process, ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ Michael E. Porter “Competitive strategy/Competitive 
Advantage/Five Force Model”. 
                6.1.2 ศักยภาพ  คณะผู้วิจัยจะปรับใช้แนวคิด ทฤษฎี ของ เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮันท์ และออ
สปอร์นSchermerhorn Hunt and Osborn (2003) Five components of a high Performance 
Organization; ลินเดอร์ และบรู๊คส์ Linder and Brooks (2004); จูปป์ และ ยังส์ Jubb and Young 
(2005) 5 Qualities of a High Performance Organization และ บายเทนดิจค์ Buytendijk (2009) The 
Five Keys Building A High-Performance Organization 
                6.1.3 ความปลอดภัย คณะผู้วิจัยจะปรับใช้แนวคิด ทฤษฎี ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(2561) มาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว กองมาตรฐานและก ากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ; ไพค์ สตีเว้น Pike Steven (2008) องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว 6 
ประการ (6A’s) และปุริมพัฒน์ ธนาพันธ์สิร ิ(2559) รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูก็ต 7S’s Model 
                6.1.4 การตลาด คณะผู้วิจัยจะปรับใช้แนวคิด ทฤษฎี ของ PHILIP KOTLER MARKETING 4.0 
CUSTOMER PATH (5A) “ทฤษฎีการตลาด”; LOVELOCK AND WIRTZ (2011) กลยุทธ์การตลาด   
                6.1.5 การสื่อสารการตลาด คณะผู้วิจัยจะปรับใช้แนวคิด ทฤษฎี ของ KOTLER (1977) การ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ”; Schultz (1993) เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และ เสรี 
วงศ์มณฑา แนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)   
           6.2 กรอบแนวคิดของแผนบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความส าเร็จใน
การพัฒนาธุรกิจ 
การท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ 

จังหวัดนครปฐม  

 การจัดการความ
ปลอดภัยในการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม  

 ศักยภาพ               
การท่องเที่ยว          
เชิงสุขภาพ              

จังหวัดนครปฐม  
 

การพัฒนาตลาดและการ
สื่อสารการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จังหวัดนครปฐม  

 การจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ            

จังหวัดนครปฐม  
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       ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของแผนการวิจัยแบบบูรณาการ แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร 
 
7. ระยะเวลาการวิจัย          

 ระยะเวลาแผนบูรณาการ      1       ปี         0         เดือน          
 วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2561  วันที่สิ้นสุด  30 กันยายน 2562  

8. ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 

ผลงานที่คาดว่า
จะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ป ี
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

รวม 

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ดังน้ี  
     1.1 ระดับ
อุตสาหกรรม 

       
ต้นแบบ 

Primary 
Result 

     1.2 ระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม 

       
ต้นแบบ 

Primary 
Result 

     1.3 ระดับ
ภาคสนาม 

       
ต้นแบบ 

Primary 
Result 

     1.4 ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

       
ต้นแบบ 

Primary 
Result 

2.ต้นแบบเทคโนโลยี  โดยระบุ ดังนี ้  

     2.1 ระดับ
อุตสาหกรรม 

       
ต้นแบบ 

Primary 
Result 

     2.2 ระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม 

       
ต้นแบบ 

Primary 
Result 

     2.3 ระดับ
ภาคสนาม  

       
ต้นแบบ 

Primary 
Result 

     2.4 ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

       
ต้นแบบ 

Primary 
Result 

3. กระบวนการใหม่ โดยระบุ ดังนี ้  
     3.1 ระดับ
อุตสาหกรรม 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.2 ระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.3 ระดับ
ภาคสนาม 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.4 ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 

4.องค์ความรู้ (โปรดระบุ)  
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ผลงานที่คาดว่า
จะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ป ี
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

รวม 

     4.1 การ
จัดการทรัพยากร
การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐม  

  
 
 

     
 
3 เรื่อง 

Primary 
Result 

     4.2 การ
พัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐม  

  
 
 

     
 
3 เรื่อง 

Primary 
Result 

     4.3 การ
จัดการความ
ปลอดภัยการ
ท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐม  

  
 
 

     
 
3 

เรื่อง 

Primary 
Result 

     4.4 การ
พัฒนาตลาดและ
การสื่อสารการ
ท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐม  

  
 
 

     
 
3 

เรื่อง 

Primary 
Result 

5. การใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์  
     5.1 การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

      12 
ครั้ง 

Primary 
Result 

     5.2 การ
ฝึกอบรม 

      12 
ครั้ง 

Primary 
Result 

     5.3 การจัด
สัมมนา 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

6. การใช้ประโยชนเ์ชิงสาธารณะ  
     6.1 การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

     6.2 การ
ฝึกอบรม 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

     6.3 การจัด
สัมมนา 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

7. การพฒันาก าลังคน  
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ผลงานที่คาดว่า
จะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ป ี
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

รวม 

     7.1 นศ.ระดับ
ปริญญาโท 

      5 คน Primary 
Result 

     7.2 นศ.ระดับ
ปริญญาเอก 

       คน Primary 
Result 

     7.3 นักวิจัย
หลังปริญญาเอก 

       คน Primary 
Result 

     7.4 นักวิจัย
จากภาคเอกชน 
ภาคบริการและ
ภาคสังคม 

      5 คน Primary 
Result 

8. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สทิธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครือ่งหมายการค้า/ความลับทางการค้า เป็นตน้ (โปรดระบ)ุ  
     8.1 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.2 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.3 .............        เรื่อง Primary 

Result 
9. บทความทางวิชาการ  
     9.1 วารสาร
ระดับชาติ 

      6 
เรื่อง 

Primary 
Result 

     9.2 วารสาร
ระดับนานาชาติ 

       
เรื่อง 

Primary 
Result 

10. การประชุม/สมัมนาระดับชาต ิ  
     10.1 น าเสนอ
แบบปากเปล่า 

      6 
ครั้ง 

Primary 
Result 

     10.2 น าเสนอ
แบบโปสเตอร์ 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

11. การประชุม/สมัมนาระดับนานาชาติ  
     11.1 น าเสนอ
แบบปากเปล่า 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

     11.2 น าเสนอ
แบบโปสเตอร์ 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 
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9. ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้รับ 
ชื่อผลลัพธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 

     1.รูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม  

เชิงปริมาณ 1 รูปแบบ รูปแบบการจัดการทรัพยากร    
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม มีองค์ประกอบที่ส าคัญ
คือการส ารวจแหล่งธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม ความพร้อมของธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด
นครปฐม และการจัดการธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 

     2. รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม  

เชิงปริมาณ 1 รูปแบบ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม มีองค์ประกอบที่ส าคัญ
คือ การพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม การพัฒนาศักยภาพ
การบริการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม และการ
พัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม 

      3. รูปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  

เชิงปริมาณ 1 รูปแบบ รปูแบบการจัดการความ
ปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม มี
องค์ประกอบที่ส าคัญคือการ
พัฒนาระบบความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม การพัฒนาเครือข่าย



100 

 
 

 

ชื่อผลลัพธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และ
การจัดการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ จังหวัดนครปฐม 

     4. รูปแบบการจัดการ
และพัฒนาตลาดและการ
สื่อสารการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม  

เชิงปริมาณ 1 รูปแบบ รูปแบบการจัดการและพัฒนา
ตลาดและการสื่อสารการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม มีองคป์ระกอบที่ส าคัญ
คือการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม การ
พัฒนาการสื่อสารทางการตลาด
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม และการจัดการ
การตลาดและการสื่อสารทาง
การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม  

     5. นวัตกรรมการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ   

เชิงปริมาณ 1 ชิ้น นวัตกรรมการจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่เกิด
จากผลของการน ารูปแบบการ
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐมลงสู่
การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการและหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องในจังหวัด
นครปฐม  

     6. นวัตกรรมการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ  

เชิงปริมาณ 1 ชิ้น นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่เกิด
จากผลของการน ารูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐมลงสู่การ
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ชื่อผลลัพธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
ปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการและหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องในจังหวัด
นครปฐม    

     7. นวัตกรรมการจัดการ
ความปลอดภัยการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ   

เชิงปริมาณ 1 ชิ้น นวัตกรรมการจัดการความ
ปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ที่เกิดจากผลของการน า
รูปแบบการจัดการความ
ปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม ลงสู่การ
ปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการและหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องในจังหวัด
นครปฐม    

     8. นวัตกรรมการจัดการ
และพัฒนาตลาดและการ
สื่อสารการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ   

เชิงปริมาณ 1 ชิ้น นวัตกรรมการจัดการและพัฒนา
ตลาดและการสื่อสารการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่เกิดจาก
ผลของการน ารูปแบบการพัฒนา
ตลาดและการสื่อสารการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐมลงสู่การปฏิบัติโดยการ   
มีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องใน
จังหวัดนครปฐม    

10. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ 

ชื่อผลงานเด่น ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผู้ใช้ประโยชน ์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

นวัตกรรมการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

เป็นการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการ
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

1.ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐมจะ

1.ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม
จะมีรูปแบบและ
นวัตกรรมการพัฒนาการ
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ชื่อผลงานเด่น ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผู้ใช้ประโยชน ์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

จากการน ารูปแบบ
การจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐม ซึ่งเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ได้จาก
การวิจัยนี้ ไปใช้จริง
กับธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม ที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการน าร่อง 
โดยการมีส่วนร่วมของ
ธุรกิจจ านวน 15 ราย 
ตั้งแต่กระบวนการ
วางแผน การ
ด าเนินงาน และการ
ประเมินผลงาน อย่าง
มีระบบ  ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม   

ได้รับประโยชน์
จากรูปแบบ
การจัดการ
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพเพ่ือใช้
ในการ
พัฒนาการ
จัดการธุรกิจ  
2.หน่วย
ราชการที่
เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว
จังหวัด 
นครปฐม จะได้
ใช้ ประโยชน์
จากรูปแบบ
การจัดการ
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม 
3.รัฐบาลจะ
ได้รับประโยชน์
จาก
ความส าเร็จใน
การส่งเสริม
ธุรกิจการ

จัดการธุรกิจอย่างเป็น
ระบบและแข่งขันได้ จะ
ส่งผลต่อความประทับใจ
และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวในการ
บริการ  การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพสูงสุด 
2.ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครปฐมจะมีรายได้และมีการ
จ้างงานเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครปฐม และเศรษฐกิจ
ไทย     
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ชื่อผลงานเด่น ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผู้ใช้ประโยชน ์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

ท่องเที่ยวของ
จังหวัด 
นครปฐมเพ่ือ
ตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

นวัตกรรมการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

เป็นการสร้าง
นวัตกรรมการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จากการน ารูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐม ซึ่งเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ได้จาก
การวิจัยนี้ ไปใช้จริง
กับธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม ที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการน าร่อง 
โดยการมีส่วนร่วมของ
ธุรกิจจ านวน 15 ราย 
ตั้งแต่กระบวนการ
วางแผน การ
ด าเนินงาน และการ
ประเมินผลงาน อย่าง
มีระบบ  ท าให้เกิด

1.ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐมจะ
ได้รับประโยชน์
จากรูปแบบ
การพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพเพ่ือใช้
ในการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
2.หน่วย
ราชการที่
เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม
การท่องเที่ยว
จังหวัด 
นครปฐม จะได้
ใช้ ประโยชน์

1.ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐมจะมีรูปแบบและ
นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจอย่างเป็นระบบ และ
แข่งขันได้ จะส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวในการบริการการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
2.ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครปฐมจะมีรายได้และมีการ
จ้างงานเพิ่มข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครปฐมและเศรษฐกิจ
ไทย   
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ชื่อผลงานเด่น ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผู้ใช้ประโยชน ์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม   

จากรูปแบบ
การพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม 
3.รัฐบาลจะ
ได้รับประโยชน์
จาก
ความส าเร็จใน
การส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ของจังหวัด
นครปฐมเพ่ือ
ตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

นวัตกรรมการจัดการความ
ปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

เป็นการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการ
ความปลอดภัยการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จากการน ารูปแบบ
การจัดการความ
ปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จงัหวัดนครปฐม ซึ่ง

1.ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐมจะ
ได้รับประโยชน์
จากรูปแบบ
การจัดการ
ความปลอดภัย
การท่องเที่ยว

1.ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐมจะมีรูปแบบและ
นวัตกรรมการจัดการความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างเป็นระบบ จะส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว 
2.ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครปฐมจะมีรายได้และมีการ
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ชื่อผลงานเด่น ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผู้ใช้ประโยชน ์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ได้จากการวิจัยนี้ ไป
ใช้จริงกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม ที่
สมัครเข้าร่วมโครงการ
น าร่อง โดยการมีส่วน
ร่วมของธุรกิจจ านวน 
15 ราย ตั้งแต่
กระบวนการวางแผน 
การด าเนินงาน และ
การประเมินผลงาน 
อย่างมีระบบ  ท าให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม   

เชิงสุขภาพเพ่ือ
ใช้ในการ
พัฒนาระบบ
ความปลอดภัย
ในการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
2.หน่วย
ราชการที่
เกี่ยวข้องกับ
การทอ่งเที่ยว
จังหวัด 
นครปฐม จะได้
ใช้ ประโยชน์
จากรูปแบบ
การจัดการ
ความปลอดภัย
ในการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม 
3.รัฐบาลจะ
ได้รับประโยชน์
จาก
ความส าเร็จใน
การส่งเสริม
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวของ

จ้างงานเพิ่มข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครปฐม และเศรษฐกิจ
ไทย   
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ชื่อผลงานเด่น ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผู้ใช้ประโยชน ์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

จังหวัด 
นครปฐมเพ่ือ
ตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

นวัตกรรมการจัดการและ
พัฒนาตลาดและการสื่อสาร
การตลาดการท่องเที่ยว เชิง
สุขภาพ 

เป็นการสร้าง
นวัตกรรมการพัฒนา
ตลาดและการสื่อสาร
การตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จากการน ารูปแบบ
การพัฒนาตลาดและ
การสื่อสารการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม ซึ่ง
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ได้จากการวิจัยนี้ ไป
ใช้จริงกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม ที่
สมัครเข้าร่วมโครงการ
น าร่อง โดยการมีส่วน
ร่วมของธุรกิจจ านวน 
15 ราย ตั้งแต่
กระบวนการวางแผน 
การด าเนินงาน และ
การประเมินผลงาน 
อย่างมีระบบ  ท าให้

1.ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐมจะ
ได้รับประโยชน์
จากรูปแบบ
การพัฒนา
ตลาดและการ
สื่อสาร
การตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพเพ่ือใช้
ในการพัฒนา
ตลาดและการ
สื่อสาร 
2.หน่วย
ราชการที่
เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว
จังหวัด 
นครปฐม จะได้
ใช้ ประโยชน์
จากรูปแบบ

1.ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐมจะมีรูปแบบและ
นวัตกรรมการจัดการและพัฒนา
ตลาดและการสื่อสารการตลาด
อย่างเป็นระบบและแข่งขันได้ 
จะส่งผลต่อการขยายตลาด  
และการเข้าถึงข้อมูลทาง
การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม   
2.ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครปฐมจะมีรายได้และมีการ
จ้างงานเพิ่มข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครปฐม และเศรษฐกิจ
ไทย   
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ชื่อผลงานเด่น ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผู้ใช้ประโยชน ์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

เกิดประโยชน์ต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม   

การพัฒนา
ตลาดและการ
สื่อสารการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม 
3.รัฐบาลจะ
ได้รับประโยชน์
จาก
ความส าเร็จใน
การส่งเสริม
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัด 
นครปฐม เพื่อ
ตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                    
          แผนการวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้ ประกอบด้วยโครงการชุดวิจัย จ านวน 4 
ชุดโครงการ แต่ละชุดโครงการวิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย จ านวน 3 โครงการย่อย รวมทั้งสิ้น 12 
โครงการย่อย ซึ่งโครงการวิจัยย่อยแต่ละโครงการย่อยจะมีส่วนสนับสนุนโครงการชุดวิจัย และโครงการชุด
วิจัยแต่ละชุดก็จะมีส่วนสนับสนุนโครงการชุดวิจัย อีก 3 ชุดวิจัย ด้วยกัน ผลการวิจัยอันโดดเด่นที่จะได้รับการ
วิจัยนี้ คือ (1) รูปแบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม (2) รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม (3) รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิง
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สุขภาพจังหวัดนครปฐม และ (4) รูปแบบการพัฒนาตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม และเม่ือน ารูปแบบที่สร้างขึ้นลงสู่การปฏิบัติจริงกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการน าร่อง โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารหรือผู้ประกอบในทุกกิจกรรมและกระบวนการ อย่างมีระบบ 
แล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม จะท าให้เกิดนวัตกรรมทางด้านการจัดการ
และด้านการพัฒนา ได้แก่ (1) นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (2) นวัตกรรมการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (3) นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
และ (4) นวัตกรรมการจัดการและพัฒนาตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งผลงานวิจัยอันโดด
เด่นเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม ต่อ
หน่วยงานราชการจังหวัดนครปฐมที่ต้องด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล  และเพ่ือตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่องานทางวิชาการซึ่งผลงานวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท างาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต 
12. กลไกการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

ระบบ 

กลไกล 
ผูรั้บผิดชอบ หลกัฐานเอกสาร 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ผอ.แผนงานบูรณาการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผอ.แผนงานบูรณาการวิจยั 
-หน.ชุดโครงการวิจยั 
 
 
 
 

-แผนงานบูรณาการวิจยั 
-ชุดโครงการวิจยั 

-โครงการวิจัยยอ่ย 
 
-หนังสือเชิญ
ผู้ประกอบการและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องเข้า
ร่วมโครงการวิจยั 
 

-แผนงานโครงการน าร่อง
โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการธุรกจิและ
ตัวแทนหน่วยงาน 

 

 
-แผนงานการสร้าง
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจความตอ้งการของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมในการน าองค์

ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์

เชิญผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมโครงการน าร่อง 

จัดท าแผนงานการสร้างนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกจิการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและหน่วยงานที่เกีย่วข้องกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด

นครปฐมเข้าร่วมโครงการน าร่อง 

ก าหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายงาน 

ด าเนินงานตามแผนงานการสร้างนวัตกรรม 

รูปแบบ 
การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 

รูปแบบ 
การจัดการความปลอดภัยในการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 

รูปแบบ 
การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพจังหวัดนครปฐม 

กลุ่มธุรกิจที่สมัครใจ
เข้าร่วมโครงการน า

ร่องจ านวน  
12 ราย 

(กลุ่มธุรกิจที่ใช้
รูปแบบฯ  จ านวน 

6 ราย 
และกลุ่มที่ไม่ใช้

รูปแบบฯ  
จ านวน 6 ราย) 

เร่ิม 
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-คณะกรรมการตรวจสอบ/
ประเมินผล 
 
 
 
-ผอ.แผนงานบูรณาการวิจยั 
-หน.ชุดโครงการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผอ.แผนงานบูรณาการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของ 
รูปแบบฯ 
-สรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
-รายงานการวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
-บทความการวจิัย 

รูปแบบการจัดการและพัฒนาตลาด
และการสื่อสารการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพจังหวัดนครปฐม 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ประเมินผล

ไม่ผา่น 

ผลลัพธ์ (Outcome)  
นวัตกรรมการจัดการและพัฒนาธุรกจิการท่องเท่ียว 

เชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 

นวัตกรรม 
การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

จังหวัดนครปฐม 

นวัตกรรม 
การพัฒนาตลาดและการสื่อสารการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 

นวัตกรรม 
การจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพจังหวัดนครปฐม 

การน ารูปแบบและนวัตกรรม 
การจัดการและพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพจังหวัดนครปฐมไปใช้ประโยชน ์

 

 ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริหาร องคก์ารธุรกิจการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  จงัหวดันครปฐม จะไดรั้บ
องคค์วามรู้และนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์จาก
การเขา้ร่วมโครงการน าร่อง 

 

 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมธุรกิจการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  จงัหวดันครปฐม จะไดรั้บ
องคค์วามรู้และนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์จาก
การเขา้ร่วมโครงการน าร่อง 

 

นวัตกรรม 
การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

จังหวัดนครปฐม 

ผา่น 1 

1 
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13. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
      แผนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพจังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วยชุด
โครงการวิจัย จ านวน 4 ชุดโครงการ แต่ละชุดโครงการวิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย จ านวน 3 
โครงการย่อย รวมทั้งสิ้น 12 โครงการย่อย ผลการวิจัยและนวัตกรรมอันโดดเด่นของการวิจัยนี้ 
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทุกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการน าร่องและอ่ืน ๆ จะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพการบริการ การจัดการ
ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การจัดการและพัฒนาการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดใน
การด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ส่วนหน่วยงาน
ราชการจังหวัดนครปฐมที่เกี่ยวข้อง จะสามารถน าผลการวิจัยและนวัตกรรมนี้ไปปรับใช้ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะได้รับการตอบสนองนโยบายด้านการท่องเที่ยว เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นอกจากนี้ ยังเป็น
ประโยชน์ต่องานทางวิชาการซึ่งผลงานวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต 
14. แผนการด าเนนิงาน ขั้นตอนและการบริหารแผนบูรณาการ และความเชื่อมโยงของแต่ละโครงการ
ย่อย 
     14.1 แผนการด าเนินงาน 

อันดับ กิจกรรม ปีพ.ศ.2562 ปีพ.ศ.2563 
ต.ค.
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นการเตรียมการ 
1.1 จัดท าแผนการ

งานปริหาร
โครงการวิจัยชุด
โครงการวิจัยที ่1, 
2 และ3 

1.2 จัดโครงสร้าง
บริหาร
โครงการวิจัย 

1.3 ก าหนดหนา้ที่

            

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและธุรกิจการ
ท่องเท่ียวทัว่ไปจะไดรั้บองคค์วามรู้และ
นวตักรรมเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์จากการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั  

 

จบ 
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ความรับผิดชอบ 
และมอบหมาย
งาน 

1.4 ติดต่อ
ประสานงานเชิญ
ผู้ประกอบการ
และหน่วยงาน
ราชการภาครัฐ 
และเอกชนที่
เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิ
การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพเขา้ร่วม
ด าเนินงาน
โครงการวิจัยชุด
โครงการที่ 1, 2 
และ3 

2 ขั้นการด าเนินการวิจยั 
2.1  จัดท าแผนการ

งานปริหาร 
โครงการวิจัยชุด
โครงการที่ 1, 2 
และ3  

2.2 การด าเนินงาน
วิจัย ชุดโครงการ
ที่ 1 และโครงการ
ย่อย 1.1 ,1.2 
และ1.3  
2.2.1 การสร้าง
รูปแบบการ
จัดการทรัพยากร
การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐม   2.2.2 
การสร้าง
นวัตกรรมการ
จัดการทรัพยากร
การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐม    

2.3 การด าเนินงาน
วิจัย ชุดโครงการ
ที่ 2 และโครงการ
ย่อย 2.1 ,2.2 
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และ2.3 
2.3.1 การสร้าง
รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐม           
2.3.2 การสร้าง
นวัตกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐม       

2.4 การด าเนินงาน
วิจัย ชุดโครงการ
ที่ 3 และโครงการ
ย่อย 3.1 ,3.2 
และ3.3 
2.4.1 การสร้าง
รูปแบบการ
จัดการความ
ปลอดภัยการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐม  
2.4.2 การสร้าง
นวัตกรรมการ
จัดการความ
ปลอดภัยการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐม  

2.5 การด าเนินงาน
วิจัย ชุดโครงการ
ที่ 4 และโครงการ
ย่อย 4.1 ,4.2 
และ4.3 
2.5.1 การสร้าง
รูปแบบการ
จัดการและพัฒนา
ตลาดและการ
สื่อสารการ
ท่องเที่ยวเชิง
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สุขภาพจังหวัด
นครปฐม             
2.5.2 การสร้าง
นวัตกรรมการ
จัดการและพัฒนา
ตลาดและการ
สื่อสารการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัด
นครปฐม                      

3 การเขียนรายงานการ
วิจัย 

            

4 การเผยแพร่ผลงานวจิัย             
5 การส่งมอบ

โครงการวิจัย 
            

 
     14.2 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแผนการวิจัยแบบบูรณาการ ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัย
ย่อย 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  

 โครงการย่อยที่ 1.1 
การส ารวจแหล่งธุรกจิการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ         
จังหวัดนครปฐม 

 

ชุดโครงการวิจยัที่ 3     
รูปแบบการจัดการความ

ปลอดภัยการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม  

ชุดโครงการวิจยัที่ 2     
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม  

ชุดโครงการวิจยัที่ 1    
รูปแบบการจัดการทรัพยากร

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม  

ชุดโครงการวิจยัที่ 4 รูปแบบการ
จัดการและพัฒนาตลาดและการ
สื่อสารการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

จังหวัดนครปฐม  

โครงการย่อยที่ 2.2 
การพัฒนาศักยภาพการ
บริการการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
 

โครงการย่อยที่ 3.2 
การพัฒนาเครือข่ายความ

ปลอดภัยในการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ จังหวัดนครปฐม 

 

โครงการย่อยที่ 4.2 
การพัฒนาการส่ือสาร

ทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จังหวัดนครปฐม 

 โครงการย่อยที่ 4.1 
การพัฒนาตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จังหวัดนครปฐม 
 

 โครงการย่อยที่ 3.1 
การพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สินในการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ จังหวัดนครปฐม 

 โครงการย่อยที ่2.1 
การพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
 

 โครงการย่อยที่ 2.3 
การพัฒนาศักยภาพโลจิ
สติกส์การทอ่งเที่ยวเชิง

สุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
 

 โครงการย่อยที่ 4.3 
การจัดการการตลาดและ
การส่ือสารทางการตลาด 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

จังหวัดนครปฐม 

 โครงการย่อยที ่3.3 
การจัดการความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด
นครปฐม 

 โครงการย่อยที ่1.3 
การจัดการธุรกิจการ 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

 โครงการย่อยที ่1.2 
ความพร้อมของธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จังหวัดนครปฐม 
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ภาพที่ 2  แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแผนการวิจัยแบบบูรณาการ ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัย
ย่อย 
        จากความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแผนการวิจัยแบบบูรณาการ ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยย่อย 
(ภาพท่ี 2) แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์เชื่อมโยง ระหว่าง แผนการวิจัยแบบบูรณาการ กับชุดโครงการวิจัยที่ 
1 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และโครงการวิจัยย่อย 1.1, 1.2 และ1.3 
ได้แก่ การส ารวจแหล่งธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม ความพร้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ จังหวัดนครปฐม และการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน ชุดโครงการวิจัยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม และโครงการวิจัยย่อย และโครงการวิจัยย่อย 2.1, 2.2 และ2.3 ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม การพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม และการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
ชุดโครงการวิจัยที่ 3 การจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และโครงการวิจัย
ย่อย 3.1, 3.2 และ3.3 ได้แก่ การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม การพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม การ
จัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และชุดโครงการวิจัย
ที่ 4 รูปแบบการจัดการและพัฒนาตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และ
โครงการวิจัยย่อย 4.1, 4.2 และ4.3 ได้แก ่การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม การ
พัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม และการจัดการการตลาดและการ
สื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม เพ่ือพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม 
15. แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) 
 

ปัจจัยเสีย่ง การบริหารความเสีย่ง ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
-ความร่วมมอืในการเข้ารว่มโครงการวิจยัจาก
ผู้ประกอบการธุรกจิการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม 

-สร้างความสัมพันธ ์ สื่อสารให้ความรู้  ความ
เข้าใจ  และสร้างความไวว้วางใจ     -สร้าง
การรับรู้ถึงประโยชน์ทีจ่ะได้รับ    

-ความร่วมมอืจากผู้ประกอบการ 
-ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐมเข้าร่วมโครงการ วิจยั จ านวน 
12 ราย 

-ความร่วมมอืของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้งกับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม 

-ติดต่อประสานงานกบัหน่วยราชการอยา่ง
ถูกต้องชัดเจน 
-สร้างความเข้าใจกบัหน่วยราชการใน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการวิจัย 

-หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม ส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมโครงการวิจยั  
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16. แผนการสร้างนักวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่จากการท าการวิจัยและนวัตกรรมตามแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม 
……………………………………………………………………………-....................................................................... 
17. แผนการด าเนนิงานต่อเนื่อง (ส าหรับแผนงานมากกว่า 1 ปีงบประมาณ) 

-ไม่มี- 
 

ภาคนวก ฉ. 

 
สรุปข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ชุดโครงการวิจัย ที่ 1   
2. ชุดโครงการวิจัย ที่ 2 
3. ชุดโครงการวิจัย ที่ 3 
4. ชุดโครงการวิจัย ที่ 4 

  
ชุดโครงการวิจัย ท่ี 1 

แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 

แบบสรุปโครงการ  

แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) 
ส าหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 

 

ชื่อแผนงานบูรณาการ .......แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
ชื่อชุดโครงการวิจัยท่ี 1 รูปแบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
       ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 1.1  การส ารวจแหล่งธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
       ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 1.2  ความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
       ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 1.3  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม.. 
หัวหน้าโครงการ                      อาจารย์ พงษ์เทพ  ภูเดช  
หน่วยงาน             วิทยาลัยโลจิสติสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โครงการ  ต่อเนื่อง  
           √    โครงการใหม่  

งบประมาณท่ีเสนอขอในปีงบประมาณ 2563 : …………373,333………………….. บาท 
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สรุปย่อโครงการ (ไม่เกิน 20 บรรทัด)  
 การน าศาสตร์ด้านการจัดการมาใช้ด้านการท่องเที่ยว โดยการด าเนินการบริการงานในรูปแบบเป็น
ทางการหรือรูปแบบไม่เป็นทางการ ทั้งนี้เพ่ือให้น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องกับ
แนวทางในการด าเนินการบริหารจัดการในแต่ละพ้ืนที่ธุรกิจชุมชน ทั้งนี้มีลักษณะแบบเป็นทางการมีการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบมีขอบข่ายหน้าที่อย่างเป็นระบบ ส่วนในรูปแบบของราชการไม่เป็นทางการจะ
เสนอให้มีรูปแบบการด าเนินงานแบบไม่มีโครงสร้างหรือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน (สุภาวดี มี
สิทธิ์และคณะ, 2545  หน้า 12-13) 
 แผนงานชุดโครงการวิจัยที่ 1. รูปแบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม  แบ่งออกเป็น     
          โครงการย่อยท่ี 1.1  การส ารวจแหล่งธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
          1.1.1  ศึกษา รวบรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
          1.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม  
          1.1.3  สร้างรูปแบบการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
 1.1.4  สร้างนวัตกรรมการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม        โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 12 
ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 1.1.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐมต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์    
          โครงการย่อยที่ 1.2 ความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
          1.1.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
          1.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม   
          1.1.3  สร้างรูปแบบการจัดการและพัฒนาความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด
นครปฐม 
          1.1.4  สร้างนวัตกรรมการจัดการและพัฒนาความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด
นครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน า
ร่อง จ านวน 12 ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
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 1.1.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการและพัฒนาความพร้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ จังหวัดนครปฐม ต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไป
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์    
          โครงการย่อยท่ี 1.3 การจัดการธุรกจิท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1.1.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
          1.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการธุรกิจ จังหวัดนครปฐม   
          1.1.3  สร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
 1.1.4  สร้างนวัตกรรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม โดยการ 
มีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 12 ราย 
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม   
 1.1.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐมต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  
   

ผลผลิตหลัก (ไม่เกิน 5 บรรทัด)  
1. รูปแบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
2. นวัตกรรมรูปแบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
3. การมสีวนรวมของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
4. ฐานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 

   

ผลผลิตรอง (ไม่เกิน 5 บรรทัด)   
1. เป็นศูนย์กลางข้อมูล ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น 

 
ผลลัพธ์ที่คิดว่าจะได้รับ (ไม่เกิน 5 บรรทัด) 
          รูปแบบและนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจั งหวัดนครปฐม จังหวัด
นครปฐม และฐานข้อมูลสารสนเทศธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม จะเป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
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ชุดโครงการวิจัย ท่ี 2 
แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 

แบบสรุปโครงการ  

แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) 
ส าหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 

 

ชื่อแผนงานบูรณาการ  แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
ชื่อชุดโครงการวิจัยท่ี 2 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 2.1  การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม   
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 2.2  การพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 2.3  การพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
หัวหน้าโครงการ               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน  
หน่วยงาน         วิทยาลัยโลจิสติสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โครงการ  ต่อเนื่อง  
           √    โครงการใหม่  

งบประมาณท่ีเสนอขอในปีงบประมาณ 2563 : …………373,333………………….. บาท 

 
สรุปย่อโครงการ (ไม่เกิน 20 บรรทัด)  
 จังหวัดจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งทีส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง จะเห็นได้จากวิสัยทัศน์
ของจังหวัดนครปฐมที่ก าหนดว่า “เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก
และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ” เมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดนครปฐมได้ถูกการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยจัดให้เป็นหนึ่งใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
เป็นอู่อารยธรรมส าคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ ปัจจุบันนี้  จังหวัดนครปฐมมี
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว 
แต่จังหวัดนครปฐมยังไม่ได้เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาจจะท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ยังขาดการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การบริการ การรักษาความปลอดภัย การประชา สัมพันธ์และการตลาด เพ่ือให้การท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว อย่างมีระบบ  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงน า ปัญหา
ด้านศักยภาพการท่องเที่ยว ปัญหาด้านความปลอดภัย และปัญหาด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาด จึง
น าประเด็นปัญหาดังกล่าวเข้าสู่แผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการสร้าง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5


119 

 
 

 

รูปแบบการจัดการและการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งจักเป็นประโยขน์ต่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ต่อไป 
 แผนงานชุดโครงการวิจัยที่ 2 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
แบ่งออกเป็น   
          โครงการย่อยที่ 2.1  การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
          2.1.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
          2.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
          2.1.3  สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
 2.1.4  สร้างนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม           
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 
12 ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 1.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์    

โครงการย่อยท่ี 2.2 การพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 
          2.2.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
          2.2.2  วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
          2.2.3  สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
 2.2.4  สร้างนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 12 
ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 2.2.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์    
           โครงการย่อยท่ี 2.3 การพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 
          2.3.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
          2.3.2  วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
          2.3.3  สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
 2.3.4  สร้างนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐมโดย
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสุขภาพสมัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง 
จ านวน 12 ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
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 ๒.๓.๕ เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
  
ผลผลิตหลัก (ไม่เกิน 5 บรรทัด)  

1 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม   
2 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
3 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
4 นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
5 นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
6 นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพโล จิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
7 พัฒนาการมีสวนรวมของผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  
๑. ฐานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  

  
ผลผลิตรอง (ไม่เกิน 5 บรรทัด)   

1. เป็นศูนย์กลางข้อมูล ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น 

 
ผลลัพธ์ที่คิดว่าจะได้รับ (ไม่เกิน 5 บรรทัด) 
           รูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  นวัตกรรม
การพัฒนาศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพโล จิ
สติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม 
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ชุดโครงการวิจัย ท่ี 3 
แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 

แบบสรุปโครงการ  

แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) 
ส าหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 

ชื่อแผนงานบูรณาการ .......แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
ชื่อชุดโครงการวิจัยท่ี 3 รูปแบบการจัดการความปลอดภัยการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 3.1  การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยว          
เชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 3.2  การพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 3.3  การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม.. 
หัวหน้าโครงการ                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด 
หน่วยงาน             วิทยาลัยโลจิสติสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โครงการ  ต่อเนื่อง  
           √    โครงการใหม่  

งบประมาณท่ีเสนอขอในปีงบประมาณ 2563 : …………373,333………………….. บาท 

สรุปย่อโครงการ (ไม่เกิน 20 บรรทัด)  
 จังหวัดจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งทีส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง จะเห็นได้จากวิสัยทัศน์
ของจังหวัดนครปฐมที่ก าหนดว่า “เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก
และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ” เมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดนครปฐมได้ถูกการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยจัดให้เป็นหนึ่งใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
เป็นอู่อารยธรรมส าคัญท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ ปัจจุบันนี้ จังหวัดนครปฐมมีการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว 
แต่จังหวัดนครปฐมยังไม่ได้เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาจจะท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ยังขาดการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การบริการ การรักษาความปลอดภัย การประชา สัมพันธ์และการตลาด เพ่ือให้การท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว อย่างมีระบบ  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงน า ปัญหา
ด้านศักยภาพการท่องเที่ยว ปัญหาด้านความปลอดภัย และปัญหาด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาด จึง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5


122 

 
 

 

น าประเด็นปัญหาดังกล่าวเข้าสู่แผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการสร้าง
รูปแบบการจัดการและการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งจักเป็นประโยขน์ต่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ต่อไป 
          แผนงานชุดโครงการวิจัยท่ี 3 รูปแบบการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม แบ่งออกเป็น   
          โครงการย่อยที่ 3.1  การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยว          
เชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
          3.1.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม 
          3.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม  
          3.1.3  สร้างรูปแบบการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม  
 3.1.4  สร้างนวัตกรรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการน าร่อง จ านวน ๑๒ ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 3.1.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์    

โครงการย่อยท่ี 3.2 การพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
          3.2.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม 
          3.2.2  วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด
นครปฐม  

         3.2.3  สร้างรูปแบบการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม  
 3.2.4  สร้างนวัตกรรมการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด
นครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน า
ร่อง จ านวน 12 ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 3.2.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์    
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           โครงการย่อยท่ี 3.3 การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

          3.3.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
          3.3.2  วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

         3.3.3  สร้างรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม  
 3.3.4  สร้างนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการน าร่อง จ านวน ๑๒ ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 3.3.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์  
    

ผลผลิตหลัก (ไม่เกิน 5 บรรทัด)  
1. รูปแบบการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด

นครปฐม  
2. รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
3. รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด

นครปฐม 
4. นวัตกรรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จังหวัดนครปฐม   
5. นวัตกรรมการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
6. นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด

นครปฐม 
7. การมีสวนรวมของผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
8. ฐานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  

  
ผลผลิตรอง (ไม่เกิน 5 บรรทัด)   

1.  เป็นศูนย์กลางข้อมูล ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น 

 
ผลลัพธ์ที่คิดว่าจะได้รับ (ไม่เกิน 5 บรรทัด) 
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          รูปแบบและนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม ฐานข้อมูลและข้อสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม และนวัตกรรม
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐม 

ชุดโครงการวิจัย ที่ 4 
แผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 

แบบสรุปโครงการ  

แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) 
ส าหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 

ชื่อแผนงานบูรณาการ    แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม  
ชื่อชุดโครงการวิจัยท่ี 4 รูปแบบการจัดการและพัฒนาตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
นครปฐม  
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 4.1  การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 4.2  การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 4.3  การจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม.. 
หัวหน้าโครงการ                      อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว 
หน่วยงาน             วิทยาลัยโลจิสติสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โครงการ  ต่อเนื่อง  
           √    โครงการใหม่  

งบประมาณท่ีเสนอขอในปีงบประมาณ 2563 : …………373,333………………….. บาท 

 
สรุปย่อโครงการ (ไม่เกิน 20 บรรทัด)  
 จังหวัดจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งทีส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง จะเห็นได้จากวิสัยทัศน์
ของจังหวัดนครปฐมที่ก าหนดว่า “เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก
และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ” เมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดนครปฐมได้ถูกการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยจัดให้เป็นหนึ่งใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
เป็นอู่อารยธรรมส าคัญท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ ปัจจุบันนี้ จังหวัดนครปฐมมีการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
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แต่จังหวัดนครปฐมยังไม่ได้เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาจจะท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ยังขาดการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การบริการ การรักษาความปลอดภัย การประชา สัมพันธ์และการตลาด เพ่ือให้การท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว อย่างมีระบบ  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงน า ปัญหา
ด้านศักยภาพการท่องเที่ยว ปัญหาด้านความปลอดภัย และปัญหาด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาด จึง
น าประเด็นปัญหาดังกล่าวเข้าสู่แผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการสร้าง
รูปแบบการจัดการและการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งจักเป็นประโยขน์ต่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ต่อไป 
  แผนงานชุดโครงการวิจัยท่ี 4 รูปแบบการจัดการและพัฒนาตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น   
          โครงการย่อยที่ 4.1  การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
          4.1.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
          4.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลการทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม   
          4.1.3  สร้างรูปแบบการจัดการและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม 
 4.1.4  สร้างนวัตกรรมการจัดการและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 12 
ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 4.15 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐม ต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์    

โครงการย่อยท่ี 4.2 การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
          4.2.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
          4.2.2  วิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  

         4.2.3  สร้างรูปแบบการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  
 4.2.4  สร้างนวัตกรรมการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 
12 ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 4.2.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์    
           โครงการย่อยท่ี 4.3 การจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
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          4.3.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
          4.3.2  วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

         4.3.3  สร้างรูปแบบการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม  
 4.3.4  สร้างนวัตกรรมการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการน าร่อง จ านวน ๑๒ ราย และหน่วยงานราชการ จังหวัดนครปฐม   
 4.3.5 เพ่ือเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์  
    
ผลผลิตหลัก (ไม่เกิน 5 บรรทัด)  

1.  รูปแบบการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม  

2. รูปแบบการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  
3. รูปแบบการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวั ด

นครปฐม 
4. นวัตกรรมการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครปฐมการท่องเที่ยวเชิ 

สุขภาพ จังหวัดนครปฐม  
5. นวัตกรรมการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
6. นวัตกรรมการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด

นครปฐม   
7. การมีสวนรวมของผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
8. ฐานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 

   
ผลผลิตรอง (ไม่เกิน 5 บรรทัด)   
            1. เป็นศูนย์กลางข้อมูล ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม 
            2. เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น 
ผลลัพธ์ที่คิดว่าจะได้รับ (ไม่เกิน 5 บรรทัด) 
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          รูปแบบและนวัตกรรมการจัดการการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จังหวัดนครปฐม และฐานข้อมูลสารสนเทศธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม จะเป็นประโยชน์
โดยตรงต่อผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
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