
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

องค์ความรู้ด้านวิจัย:  

แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อชุมชน 

กรณีขอทุนวิจัยภายนอก (สกว.เชิงพ้ืนที่) ร่วมกับทุนของมหาวิทยาลัยพายัพ 
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บทน ำ  
 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ มีบุคลำกรจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 35 คน โดยแบ่งเป็นอำจำรย์ 29 

คน และเจ้ำหน้ำที่ 6 คน กระจำยกำรท ำงำนในหน่วยงำนภำยใต้สังกัดคณะฯ จ ำนวน 2 กลุ่มวิชำ ได้แก่ กลุ่ม

วิชำวิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน และกลุ่มวิชำคณิตศำสตร์และสถิติ  และ 3 สำขำวิชำ ได้แก่ สำขำวิชำวิทยำกำร

คอมพิวเตอร์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร และสำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งทั้งสำม

สำขำวิชำเปิดสอนนักศึกษำในระดับปริญญำตรี  

 หนึ่งในภำรกิจที่ส ำคัญของคณะฯ คือ กำรท ำงำนวิจัย ซึ่งคณำจำรย์ได้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยมีจ ำนวนอำจำรย์ที่มีผลงำนวิจัย รวมถึงอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนวิจัยจ ำนวน 21 คน ปัจจุบันทำง

มหำวิทยำลัยพำยัพได้รณรงค์เพ่ือให้คณำจำรย์ได้ด ำเนินกำรท ำวิจัยร่วมกับชุมชนมำกขึ้น โดยมีกำรท ำควำม

ร่วมมือ MOU กับหน่วยงำนภำยนอก และสนับสนุนให้คณำจำรย์ส่งโครงร่ำงงำนวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนจำก

สกว.เชิงพ้ืนที่ร่วมกับทุนของมหำวิทยำลัยพำยัพ  
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แรงบันดำลใจ/สถำนกำรณ์ปัญหำ 
 ในกำรด ำเนินกำรท ำวิจัย นอกเหนือจำกหัวข้อในกำรท ำวิจัยแล้ว หนึ่งในปัจจัยหลักที่จะท ำให้งำนวิจัย

สำมำรถเกิดขึ้นและด ำเนินกำรต่อไปได้จนแล้วเสร็จคือทุนวิจัย  ซึ่งผู้วิจัยจะต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรใน

กำรขอทุนวิจัยที่เจ้ำของทุนวิจัยได้ก ำหนดไว้ โดยแต่ละทุนวิจัยจะมีรำยละเอียด และเทคนิคกำรขอทุนวิจัยที่

แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้วิจัยจะต้องใช้ทั้งศำสตร์และศิลป์ในกำรด ำเนินกำรแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้กรรมกำรได้พิจำรณำ

อนุมัติทุนวิจัยให้กับงำนวิจัยที่ตนรับผิดชอบ 

ในกระบวนกำรขอทุนวิจัยส่วนใหญ่ เจ้ำของทุนวิจัยจะให้นักวิจัยด ำเนินกำรเขียนเอกสำรโครงร่ำง

งำนวิจัยตำมรูปแบบเอกสำรที่ก ำหนด ดังนั้นเอกสำรโครงร่ำงงำนวิจัยจึงถือเป็นประตูแรกในกำรเข้ำสู่

กระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติทุนวิจัย  อย่ำงไรก็ตำมทุนวิจัยแต่ละทุนจะมีเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำง

กัน ดังนั้นหำกผู้วิจัยไม่เข้ำใจกระบวนกำร หรือขำดเทคนิคในกำรขอทุนวิจัย อำจท ำให้งำนวิจัยที่ตนรับผิดชอบ

ไม่ได้รับกำรอนุมัติทุนวิจัย 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้  
แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วยงำน : คณะวิทยำศำสตร ์

ขอบเขต KM : วิจัย: แนวปฏิบัติของคณะวิทยำศำสตร์ในกำรพัฒนำโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน กรณีขอทุนวิจัยภำยนอก 

(สกว.เชิงพื้นที่) ร่วมกับทุนของมหำวิทยำลัยพำยัพ 

เป้ำหมำย KM (Desired State) :  

 เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรในองค์กร อันน ำไปสู่กำรพัฒนำโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน 

 อำจำรย์มีแนวปฏิบัติในกำรเขียนโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน กรณีขอทุนวิจัยจำกภำยนอก (สกว.) ร่วมกับทุนของ 

มหำวิทยำลยัพำยัพ 

หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม : เกิดองค์ควำมรู้ในเขียนโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน กรณีขอทุนวิจัยจำกภำยนอก (สกว.)+ MOU 

มหำวิทยำลยัพำยัพ และมีแนวปฏบิัติ 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

1 กำรบ่งช้ีควำมรู ้

- ส ำรวจควำม

ต้องกำรในกำร

จัดกำรควำมรู้ของ

บุคลำกร จำกกำร

ประชุมของ

คณะกรรมกำรฯ 

มี.ค. 60 บุคลำกรใน

คณะวิชำมี

ส่วนร่วมใน

กำรก ำหนด

ประเด็น

ควำมรู้ที่

สอดคล้องกับ

เป้ำหมำยที่

ก ำหนด 

อย่ำงน้อย 

ร้อยละ 70 

ของจ ำนวน

คณะ

กรรมกำรฯ 

 คณะท ำงำน

โครงกำร

แลกเปลีย่น

เรียนรูเ้กี่ยวกับ

ด้ำนงำนวิจัย 

 

2 กำรสร้ำงและ

แสวงหำควำมรู ้

- ประสำนงำน/เชิญ

วิทยำกร/เชิญผู้มี

ควำมรู้ ควำม

เชี่ยวชำญ และ

ประสบกำรณ์ใน

เรื่องกำรขอทุนวิจัย

จำกภำยนอก (สกว.) 

 - จัดให้มีกำร

แลกเปลีย่นเรยีนรู้

จำกผู้ที่สนใจเข้ำร่วม

โครงกำร 

เม.ย.-มิ.ย. 

60 

จ ำนวนครั้งใน

กำร

แลกเปลีย่น

เรียนรู ้

 

อย่ำงน้อย 3 

ครั้ง 

 

 

 คณะท ำงำน

โครงกำร

แลกเปลีย่น

เรียนรูเ้กี่ยวกับ

ด้ำนงำนวิจัย 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วยงำน : คณะวิทยำศำสตร ์

ขอบเขต KM : วิจัย: แนวปฏิบัติของคณะวิทยำศำสตร์ในกำรพัฒนำโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน กรณีขอทุนวิจัยภำยนอก 

(สกว.เชิงพื้นที่) ร่วมกับทุนของมหำวิทยำลัยพำยัพ 

เป้ำหมำย KM (Desired State) :  

 เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรในองค์กร อันน ำไปสู่กำรพัฒนำโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน 

 อำจำรย์มีแนวปฏิบัติในกำรเขียนโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน กรณีขอทุนวิจัยจำกภำยนอก (สกว.) ร่วมกับทุนของ 

มหำวิทยำลยัพำยัพ 

หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม : เกิดองค์ควำมรู้ในเขียนโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน กรณีขอทุนวิจัยจำกภำยนอก (สกว.)+ MOU 

มหำวิทยำลยัพำยัพ และมีแนวปฏบิัติ 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

3 กำรจัดควำมรู้ให้เป็น

ระบบ 

- สรุปเป็นองค์

ควำมรู้เรื่องแนว

ปฏิบัติของคณะ

วิทยำศำสตร์ในกำร

พัฒนำโครงร่ำง

งำนวิจัยเพื่อชุมชน 

กรณีขอทุนวิจัย

ภำยนอก (สกว.เชิง

พื้นที่) ร่วมกับทุน

ของมหำวิทยำลัย

พำยัพ 

มิ.ย. 60 รำยงำนสรุป

องค์ควำมรู้

เรื่องแนว

ปฏิบัติของ

คณะ

วิทยำศำสตร์

ในกำรพัฒนำ

โครงร่ำง

งำนวิจัยเพื่อ

ชุมชน กรณีขอ

ทุนวิจัย

ภำยนอก 

(สกว.เชิงพื้นที่) 

ร่วมกับทุนของ

มหำวิทยำลยั

พำยัพ 

 

1 เล่ม 

 

 คณะท ำงำน

โครงกำร

แลกเปลีย่น

เรียนรูเ้กี่ยวกับ

ด้ำนงำนวิจัย 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วยงำน : คณะวิทยำศำสตร ์

ขอบเขต KM : วิจัย: แนวปฏิบัติของคณะวิทยำศำสตร์ในกำรพัฒนำโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน กรณีขอทุนวิจัยภำยนอก 

(สกว.เชิงพื้นที่) ร่วมกับทุนของมหำวิทยำลัยพำยัพ 

เป้ำหมำย KM (Desired State) :  

 เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรในองค์กร อันน ำไปสู่กำรพัฒนำโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน 

 อำจำรย์มีแนวปฏิบัติในกำรเขียนโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน กรณีขอทุนวิจัยจำกภำยนอก (สกว.) ร่วมกับทุนของ 

มหำวิทยำลยัพำยัพ 

หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม : เกิดองค์ควำมรู้ในเขียนโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน กรณีขอทุนวิจัยจำกภำยนอก (สกว.)+ MOU 

มหำวิทยำลยัพำยัพ และมีแนวปฏบิัติ 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

4 กำรประมวลและ

กลั่นกรองควำมรู ้

พิจำรณำเนื้อหำ

ควำมถูกต้องของ

องค์ควำมรู้โดย

ผู้เชี่ยวชำญ และ

จัดท ำเป็นเล่ม

ควำมรู ้

 

มิ.ย. 60 รำยงำนสรุป

องค์ควำมรู้

เรื่องแนว

ปฏิบัติของ

คณะ

วิทยำศำสตร์

ในกำรพัฒนำ

โครงร่ำง

งำนวิจัยเพื่อ

ชุมชน กรณีขอ

ทุนวิจัย

ภำยนอก 

(สกว.เชิงพื้นที่) 

ร่วมกับทุนของ

มหำวิทยำลยั

พำยัพ 

1 เล่ม  คณะท ำงำน

โครงกำร

แลกเปลีย่น

เรียนรูเ้กี่ยวกับ

ด้ำนงำนวิจัย 

 

5 กำรเข้ำถึงควำมรู ้

- จัดให้มีช่องทำง

กำรเข้ำถึงองค์

ควำมรู้ 2 ช่องทำง

ดังนี้  website ของ

คณะฯ และ

ก.ค. 60 

เป็นต้นไป 

มีช่องทำงกำร

เข้ำถึงองค์

ควำมรู ้

  

 

 

อย่ำงน้อย 1 

ช่องทำง 

 คณะท ำงำน

โครงกำร

แลกเปลีย่น

เรียนรูเ้กี่ยวกับ

ด้ำนงำนวิจัย 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วยงำน : คณะวิทยำศำสตร ์

ขอบเขต KM : วิจัย: แนวปฏิบัติของคณะวิทยำศำสตร์ในกำรพัฒนำโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน กรณีขอทุนวิจัยภำยนอก 

(สกว.เชิงพื้นที่) ร่วมกับทุนของมหำวิทยำลัยพำยัพ 

เป้ำหมำย KM (Desired State) :  

 เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรในองค์กร อันน ำไปสู่กำรพัฒนำโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน 

 อำจำรย์มีแนวปฏิบัติในกำรเขียนโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน กรณีขอทุนวิจัยจำกภำยนอก (สกว.) ร่วมกับทุนของ 

มหำวิทยำลยัพำยัพ 

หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม : เกิดองค์ควำมรู้ในเขียนโครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน กรณีขอทุนวิจัยจำกภำยนอก (สกว.)+ MOU 

มหำวิทยำลยัพำยัพ และมีแนวปฏบิัติ 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

ฐำนควำมรู้ของ

มหำวิทยำลยั 

6 กำรแบ่งปัน

แลกเปลีย่นควำมรู ้

- เผยแพร่ในงำน 

KM ของ

มหำวิทยำลยั 

 

ก.ค. 60 มีกิจกรรม

แลกเปลีย่น

เรีนนรู้ให้กับ

บุคลำกร

ภำยใน

มหำวิทยำลยั 

อย่ำงน้อย 1 

ครั้ง 

 คณะท ำงำน

โครงกำร

แลกเปลีย่น

เรียนรูเ้กี่ยวกับ

ด้ำนงำนวิจัย 

 

7 กำรเรยีนรู ้

- ติดตำมกำรน ำ

ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน ์

ปี

กำรศึกษำ 

2560 

จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วม

โครงกำรที่น ำ

ควำมรู้ที่ได้รับ

ไปใช้ประโยชน ์

จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วม

โครงกำรฯ 

อย่ำงน้อย 1 

คน 

 คณะท ำงำน

โครงกำร

แลกเปลีย่น

เรียนรูเ้กี่ยวกับ

ด้ำนงำนวิจัย 
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คณะผู้ร่วมด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

รศ. บุษบำ อำรีย์ 

อ. ดวงพร รังรองรจิตภูมิ 

ผู้เชื่ยวชำญ / วิทยำกรเปิดประเด็น 

อ. วรำลี บุญญพิทักษ์สกุล Facilitator 

อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ Note taker 

อ.นิภำภรณ์ เอื้อตรงจิตต์ ผู้ประสำนงำน 

ผศ.ปำริชำติ ศงสนันทน์ 

อ.ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์ 

อ. ภูมินทร์ ดวงหำคลัง 

อ. ตะวัน ทองพุก 

อ. ยลฤดี วุฒิกำรณ์ 

กำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผศ.ดร.สุกัญญำ เขียวสะอำด 

อ.ชนกพร ชูชำติ 

ผู้ร่วมสังเกตกำรณ์ 
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กำรถอดบทเรยีนและสงัเครำะห์ควำมรู ้
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ  

แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อชุมชน 

กรณีขอทุนวิจัยภายนอก (สกว.เชิงพื้นที่) ร่วมกับทุนของมหาวิทยาลัยพายัพ 

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง CH312B 
 

ประเด็นปัญหา : แนวทางการขอทุนวิจัยจากสกว. 

ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. รศ.บุษบำ อำรีย์ 

2. ผศ.ปำริชำติ ศงสนันทน์ 

3. อ.ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์ 

4. อ.ภูมินทร์ ดวงหำคลัง 

5. อ.ตะวัน ทองพุก 

6. อ.ยลฤดี วุฒิกำรณ์ 

Facilitator : อ.วรำลี บุญญพิทักษ์สกุล 

Note Taker : อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ 

อ.วราลี : สวัสดีค่ะผู้ร่วมเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกท่ำน วันนี้เรำจะได้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงำนด้ำน

กำรวิจัยกันค่ะ โดยในครั้งนี้ ทำงคณะท ำงำนได้เรียนเชิญ รศ.บุษบำ อำรีย์ มำเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำรเสวนำครั้ง

นี้ค่ะ  ส ำหรับหัวข้อในกำรเสวนำจะเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเอกสำรโครงร่ำงงำนวิจัยส ำหรับกำรขอทุนวิจัยจำก

ภ ำ ย น อ ก ร่ ว ม กั บ ทุ น วิ จั ย

ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ค่ะ ซึ่งมี

คณำจำรย์ในคณะวิทยำศำสตร์

ของเรำ คือ อ.ศิริลักษณ์ และ

ผศ.ปำริชำติ ก ำลังด ำเนินกำร

อยู่ค่ะ  ดังนั้นจึงขอเชิญอ.ศิริ

ลั ก ษ ณ์  เ ป็ น ผู้ ก ล่ ำ ว เ ปิ ด

ประเด็นก่อนเลยค่ะ 
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อ.ศิริลักษณ์ : ขณะนี้ก ำลังด ำเนินกำรขอทุนวิจัยจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.เพ่ือพัฒนำเชิง

พ้ืนที)่ ร่วมกับทุนของมหำวิทยำลัยพำยัพ แต่พบปัญหำในกำรเสนอเอกสำรโครงร่ำง ที่ทำงสกว.แจ้งว่ำโจทย์

งำนวิจัยไม่ได้มำจำกชุมชนอย่ำงแท้จริง 

ผศ.ปาริชาติ : ทั้งๆ ที่เรำได้ท ำตำมขั้นตอนและประสำนงำนกับทำงเทศบำลต ำบลบ้ำนธิ ที่ทำงมหำวิทยำลัย

พำยัพท ำ MOU ร่วมกันอยู่  ซึ่งทีแรกเรำเข้ำใจว่ำโจทย์วิจัยที่เรำได้รับนั้นคือโจทย์ที่มำจำกชุมชน  แต่เมื่อทำง

สกว.ที่ทำงทีมวิจัยด ำเนินกำรขอทุนด้วยนั้นพิจำรณำว่ำเป็นโจทย์งำนวิจัยที่ไม่ได้มำจำกชุมชน  ทีมเรำเลย

สับสนและไม่รู้ว่ำต้องท ำอย่ำงไรจึงจะแน่ใจได้ว่ำโจทย์งำนวิจัยของเรำเป็นโจทย์งำนวิจัยที่มำจำกชุมชนและทำง

สกว.จะสำมำรถพิจำรณำอนุมัติทุนให้กับเรำได้ 

รศ.บุษบา : อำจำรย์ยิ้มอย่ำงเป็นกันเอง พร้อมเล่ำควำมเป็นมำเกี่ยวกับกำรเริ่มต้นเข้ำสู่กำรท ำวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

โดยเริ่มจำกกำรเป็นที่ปรึกษำให้กับนักศึกษำ ซึ่งนักศึกษำสนใจที่จะท ำวิจัยเกี่ยวกับชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัด

เชียงรำย โดยครั้งนั้นได้ขอทุนวิจัยจำก สกว. และได้รับทุนวิจัยเป็นจ ำนวนเงิน 100,000 บำท แต่ก็ใช้เวลำใน

กำรขอทุนนำนพอสมควร ประมำณ 6 เดือน จนบำงครั้งถึงกับเกิดควำมเบื่อหน่ำย เพรำะต้องมีกำรแก้ไขหลำย

รอบ  

ในกำรท ำวิจัยของอำจำรย์ส่วนใหญ่ มักได้โจทย์วิจัยจำกค ำตอบที่อำจำรย์มีอยู่ในใจ หรืออำจำรย์คิดไปเองว่ำ

เป็นควำมต้องกำรของชุมชน และใช้พ้ืนที่ชุมชนเป็นสถำนที่ที่ทดลองหำค ำตอบให้กับโจทย์งำนวิจัยที่อำจำรย์ได้

คิดขึ้นมำ  แต่นั่นไม่ใช่ควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง  ในกำรขอทุนสนับสนุนงำนวิจัยที่ให้โดยสกว.นั้น 

โจทย์วิจัยจะชื่ออะไรก็ได้ แต่ต้องตอบโจทย์ของชุมชน  ถ้ำชุมชนไม่ต้องกำร สกว.ก็จะไม่พิจำรณำให้ทุน

สนับสนุน 

กำรท ำวิจัยกับชุมชนนั้น ทีมวิจัยจะต้องรู้จักแกนน ำของกลุ่ม หรือประธำนกลุ่ม รวมถึงต้องศึกษำลักษณะนิสัย

ของกลุ่มชุมชน หำกเรำสำมำรถเข้ำกับชุมชนนั้นได้ ก็ควรจะเลือกท ำวิจัยกับชุมชนนั้น  ส่วนกำรหำหัวข้อใน

ชุมชน ทีมวิจัยต้องลงพ้ืนที่ไปคุยกับชุมชน ไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพ่ือรู้จักคน พูดคุย สอบถำมแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็น ซึ่งจะท ำให้เห็นถึงประเด็นปัญหำ และเกิดหัวข้อวิจัยขึ้นมำได้  หลังจำกนั้นทีมวิจัยก็จะต้องคิดหำ

แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ แล้วน ำมำเสนอให้กับชุมชนเพ่ือดูว่ำแนวทำงกำรแก้ปัญหำนี้ สำมำรถช่วยเหลือชุมชน 

และจะได้รับกำรยอมรับจำกชุมชนหรือไม่ 

เมื่อได้หัวข้อวิจัยแล้ว ทีมนักวิจัยควรส่งหัวข้อให้ node ที่ทำงสกว.แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษำให้กับนักวิจัยในกำร

ด ำเนินกำรขอทุนวิจัยกับทำงสกว. โดย node จะพิจำรณำว่ำหัวข้อมีควำมน่ำสนใจ และมีควำมเป็นไปได้ในกำร

ได้รับอนุมัติทุนจำกสกว.หรือไม่ หลังจำกนั้นจะช่วยนักวิจัยในกำรตั้งชื่องำนวิจัย ซึ่งมีควำมส ำคัญในกำรอนุมัติ

ทุน หำกเป็นไปได้ควรพำ node ร่วมลงพ้ืนที่ด้วย เพื่อจะได้มำช่วยในกำรปรับหัวข้องำนวิจัยและชื่องำนวิจัย 
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ในเอกสำรโครงร่ำงงำนวิจัย นอกจำกจะต้องมีเนื้อหำตำมหัวข้อต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้แล้ว ยังจะต้องแนบรำยชื่อผู้ที่

จะมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรท ำวิจัยนี้ด้วย โดยแบ่งออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมนักวิจัยเอง และทีมวิจัยที่มำจำกชุมชน 

ซึ่งควรเป็นคนที่สำมำรถให้ข้อมูล และเป็นที่รู้จักหรือนับถือของคนในชุมชน 

ปัญหำที่อำจำรย์เคยพบในกำรท ำวิจัยชุมชน ก็มีหลำกหลำย เช่น  

 ชุมชนบำงที่จัดกำรประชุมบ่อยครั้ง ท ำให้เสียงบประมำณโดยใช่เหตุ  

 ชุมชนเรียกให้ไปน ำเสนอบ่อย ท ำให้มีผลต่อกำรสอน เพรำะต้องใช้เวลำในกำรเดินทำงลงพ้ืนที่ใน

ชุมชน 

 ต้องท ำควำมเข้ำใจกับชุมชนในหัวข้อที่จะท ำวิจัย เพรำะถ้ำชุมชนไม่เข้ำใจ สกว.ก็จะไม่อนุมัติทุนวิจัย 

 บำงครั้งนักวิจัยเข้ำใจว่ำ หัวข้อที่จะท ำ คือ กำรแก้ไขให้กับชุมชน แต่หำกชุมชนบอกว่ำไม่ใช่ปัญหำ 

ทำงสกว.ก็จะไม่อนุมัติทุนวิจัย ดงันัน้ทีมนกัวิจยัจะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกนักบัชมุชนก่อนท่ี 

สกว.จะมาลงพืน้ท่ี 

ทั้งนี้หำกชุมชนได้ผลประโยชน์ ก็จะท ำให้ได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชนเองมำกข้ึน 

ส ำหรับสกว.เชิงพ้ืนที่ จะมีส ำนักงำนอยู่ที่ม.ช. นะคะ ดูแลพื้นที่ภำคเหนือในเขตจังหวัดเชียงใหม่และล ำพูนค่ะ 

อำจำรย์ขอเป็นก ำลังใจให้กับอำจำรย์นักวิจัยทุกท่ำน  ถ้ำมีปัญหำอะไรสำมำรถติดต่ออำจำรย์บุษได้ทุกเมื่อนะ

คะ 

อ.ศิริลักษณ์ : ขอบพระคุณอำจำรย์มำกค่ะ  ยังไงเดี๋ยวจะกลับไปลงพ้ืนที่ใหม่อีกรอบเพื่อหำโจทย์วิจัยที่มำจำก

ควำมต้องกำรของชุมชนที่แท้จริงค่ะ 

ผู้เข้าร่วมเสวนา  : ขอบพระคุณมำกค่ะ / ครับ 

 อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ 

ผู้บันทึก 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ  

แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อชุมชน 

กรณีขอทุนวิจัยภายนอก (สกว.เชิงพื้นที่) ร่วมกับทุนของมหาวิทยาลัยพายัพ 

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง VV309 

 

ประเด็นปัญหา : แนวทางการได้โจทย์วิจัยชุมชน 

ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. อ.ดวงพร รังรองรจิตภูมิ 

2. ผศ.ปำริชำติ ศงสนันทน์ 

3. อ.ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์ 

4. อ.ภูมินทร์ ดวงหำคลัง 

5. อ.ตะวัน ทองพุก 

6. อ.ยลฤดี วุฒิกำรณ์ 

ผู้สังเกตการณ์ 

1. ผศ.ดร.สุกัญญำ เขียวสะอำด 

2. อำจำรย์ชนกพร ชูชำติ 

Facilitator : อ.วรำลี บุญญพิทักษ์สกุล 

Note Taker : อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค ์

 

อ.วราลี : จำกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งที่แล้ว ได้มีกำรแลกเปลี่ยนแนววิธีกำรในกำรขอทุนวิจัยเชิง

พ้ืนที่กับทำงสกว. ซึ่งทำง รศ.บุษบำ ได้ให้ค ำแนะน ำและชี้แนะข้ันตอนในกำรขอทุนวิจัยกับสกว. ซึ่งทำงผู้ร่วม

เสวนำพบว่ำ ด่ำนแรกที่จะท ำวิจัยกับชุมชนคือ กำรหำโจทย์วิจัยที่มำจำกชุมชนอย่ำงแท้จริง  วันนี้ทำง

คณะท ำงำนจึงได้เรียนเชิญอำจำรย์ดวงพร ซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยชุมชนมำแนะน ำกำรหำโจทย์วิจัย

จำกชุมชนค่ะ 

 

อ.ดวงพร : ในกำรขอทุนท ำวิจัยนั้น ถ้ำเป็นกำรขอทุนภำยในของมหำวิทยำลัยเองจะท ำได้ง่ำย แต่จะต้องเป็น

วิจัยที่ท ำกับชุมชนที่ท ำ MOU กับทำงมหำวิทยำลัย  ส่วนกำรขอทุนสนับสนุนจำกภำยนอก โดยเฉพำะของ
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สกว. จะเน้นที่ควำมต้องกำรของชุมชน 

และให้ชุมชนมีส่วนร่วม ดังนั้นกำรลง

พ้ืนที่จะไม่ใช่เป็นกำรติดต่อกับทำง

เทศบำล เพรำะอำจจะไม่ได้โจทย์วิจัย

ที่มำจำกควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำง

แท้จริง เนื่องจำกชำวบ้ำนอำจไม่เข้ำกับ

เทศบำล โดยชำวบ้ำนอำจไม่อยำกให้

เทศบำลมำยุ่ง ส่วนทำงเทศบำลก็มักใช้

กำรบังคับให้ชำวบ้ำนยอมรับในข้อเสนอของเทศบำล  ดังนั้นถ้ำท ำวิจัยกับเทศบำลที่มหำวิทยำลัยท ำ MOU 

ด้วย จะกลำยเป็นควำมต้องกำรของเทศบำล ไม่ใช่ของชุมชน จะต่อยอดไปขอทุนจำกสกว.ก็จะยำกหน่อย 

 

ในส่วนกำรท ำวิจัยกับชุมชนที่อำจำรย์ท ำอยู่นั้น ได้ท ำมำประมำณ 10 ปี โดยเป็นกำรพัฒนำโปรแกรมเก่ียวกับ

กำรจัดกำรเรื่องกำรออมเงินของชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน อำจำรย์เริ่มท ำกับหมู่บ้ำนในอ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง กำร

เข้ำสู่ชุมชนในตอนแรกๆ นั้นเป็นกำรพัฒนำโปรแกรมให้ฟรี เพื่อให้ชุมชนรู้จักและน ำไปใช้  เมื่อชำวบ้ำนเห็นถึง

ประโยชน์ที่ได้รับก็เริ่มมีกำรน ำโปรแกรมไปใช้อย่ำงแพร่หลำยในหมู่บ้ำนต่ำงๆ พอดีมีอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัย

วลัยลักษณ์และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เห็นผลงำน จึงแนะน ำให้อำจำรย์ขอทุนวิจัยจำกสกว. เพรำะ

ขอบเขตงำนของอำจำรย์เกี่ยวกับสวัสดิกำรชุมชน ซึ่งสกว.มีทุนสนับสนุนงำนวิจัยอยู่  อำจำรย์จึงได้เริ่มเข้ำสู่

กำรท ำวิจัยกับสกว. 

 

ในกำรเตรียมโจทย์วิจัยรวมถึงกำรเขียนเอกสำรโครงร่ำงงำนวิจัยนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ได้มำจำกชำวบ้ำน โดย

อำจำรย์อำศัยจำกกำรที่ได้มีโอกำสคลุกคลีอยู่กับชำวบ้ำนเป็นเวลำนำน จึงได้รับควำมไว้วำงใจและควำม

ร่วมมือจำกชำวบ้ำนได้เป็นอย่ำงดี โดยในช่วงหำหัวข้อวิจัยนั้น อำจำรย์ใช้ทุนตัวเองอยู่  ถ้ำพ้ืนที่ชุมชนเป็นพ้ืนที่

แถวบ้ำนของนักวิจัยที่มีควำมหลำกหลำย จะยิ่งดีมำกๆ เพรำะง่ำยต่อกำรประสำนงำนและขอควำมร่วมมือกับ

ชำวบ้ำน กำรยื่นเสนอขอทุนจำกสกว.ก็จะง่ำยขึ้น เพรำะเป็นงำนวิจัยที่เป็นควำมต้องกำรของชุมชนจริงๆ 

 

ในกำรลงพ้ืนที่ในชุมชน อำจำรย์แนะน ำให้บันทึกภำพไว้เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดงำนวิจัย เพ่ือเก็บข้อมูลกำร

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจำกที่ได้มีกำรแก้ปัญหำโจทย์วิจัยให้กับชุมชน  แล้วน้องๆ อย่ำลืมให้ชำวบ้ำนเซ็นชื่อ

เข้ำร่วมประชุมกับทีมวิจัยในแต่ละครั้งด้วยนะคะ นอกจำกนี้จะต้องมีกำรเผยแพร่งำนวิจัยให้กับชุมชนด้วย ซึ่ง

จะเป็นกำรง่ำยในกำรท ำวิจัยต่อเนื่องกับชุมชนอ่ืนๆ ที่อำจสนใจแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่น ำเสนอได้ 
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กำรท ำวิจัยกับชุมชนนั้นเป็นกำรท ำวิจัยที่ใช้ระยะเวลำยำวนำน  อำจจะยำกในตอนเริ่มต้น แต่เมื่อเห็นผลลัพธ์ที่

สำมำรถช่วยเหลือชำวบ้ำนได้ ก็สำมำรถคลำยควำมเหนื่อยลงไปได้ทันที  อำจำรย์ขอเป็นก ำลังใจให้นะคะ 

 

อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ 

ผู้บันทึก 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ  

แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อชุมชน 

กรณีขอทุนวิจัยภายนอก (สกว.เชิงพื้นที่) ร่วมกับทุนของมหาวิทยาลัยพายัพ 

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00-15.30 น. ห้อง P200 

 

ประเด็นปัญหา : สรุปแนวปฏิบัติในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อชุมชน 

ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. ผศ.ปำริชำติ ศงสนันทน์ 

2. อ.ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์ 

3. อ.ภูมินทร์ ดวงหำคลัง 

4. อ.ตะวัน ทองพุก 

5. อ.ยลฤดี วุฒิกำรณ์ 

Facilitator : อ.วรำลี บุญญพิทักษ์สกุล 

Note Taker : อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ 

อ.วราลี : หลังจำกท่ีได้มีกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชำญในกำรขอทุนวิจัยสกว.เชิงพ้ืนที่ทั้งสองท่ำน 

คือ รศ.บุษบำ และอ.ดวงพร แล้ว วันนี้จะได้มีกำรสรุปแนวปฏิบัติในกำรจัดท ำเอกสำรโครงร่ำงงำนวิจัยเพ่ือ

ชุมชน กรณีที่มีกำรขอทุนวิจัยภำยนอก (สกว.) ไม่ทรำบว่ำแต่ละท่ำนมีข้อเสนอยังไงบ้ำงคะ 

อ.ภูมินทร์ : เรำท ำเป็น flowchart ดีไหมครับ น่ำจะดูเข้ำใจง่ำยดี 

อ.ศิริลักษณ์ : งั้นเรำน่ำจะต้องเริ่มจำกกำรลงพ้ืนที่เป้ำหมำย โดยอำจจะต้องขอประสำนงำนกับทำงเทศบำลที่

ท ำ MOU กับทำงมหำวิทยำลัย เพ่ือเป็นกำรขออนุญำตเข้ำพ้ืนที่ และแจ้งให้เทศบำลรับทรำบ 

ผศ.ปาริชาติ : ตอนลงพ้ืนที่เป้ำหมำย เรำควรก ำหนดเป้ำหมำยไว้ด้วยดีไหมคะ 

อ.ยลฤดี : เรำลงพ้ืนที่เพ่ือท ำควำมคุ้นเคยกับชำวบ้ำน พร้อมกับหำจุดเด่นของชุมชน รวมถึงเก็บรวบรวมควำม

ต้องกำรของชุมชนเพื่อสรุปเป็นประเด็นที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำโจทย์วิจัย 

อ.ศิริลักษณ์ : ตอนหำแนวทำงแก้ปัญหำของโจทย์วิจัยที่ได้รับ เรำน่ำจะต้องลงพ้ืนที่เพ่ือระดมควำมเห็นเพ่ือหำ

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำร่วมกับชุมชน  แล้วก็รวดหำทีมวิจัยจำกผู้แทนของชุมชน 

ผศ.ปาริชาติ : หลังจำกนั้นก็น่ำจะเป็นกำรพัฒนำเอกสำรโครงร่ำงงำนวิจัย แล้วก็เสนอต่อส ำนักวิจัยและสกว. 
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อ.ศิริลักษณ์ : เรำต้องมีกำรลงพ้ืนที่ร่วมกับสกว.ด้วยนะ เพ่ือเสนอโครงร่ำงงำนวิจัยและให้ทำงสกว.พิจำรณำใน

เบื้องต้นว่ำงำนวิจัยนี้เป็นควำมต้องกำรจำกชุมชนจริงๆ หรือไม่ 

ผศ.ปาริชาติ : ถ้ำผ่ำนก็ปรับแก้ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำร แต่ถ้ำไม่ผ่ำนก็น่ำจะต้องลงพ้ืนที่เป้ำหมำยใหม่

เพ่ือหำโจทย์วิจัยใหม่ หรือปรับปรุงโจทย์วิจัย หรืออำจเปลี่ยนพื้นที่เป้ำหมำยก็ได้  น่ำจะประมำณนี้ไหมคะ 

อ.ยลฤดี : เรำน่ำจะต้องระบุผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนด้วยนะคะ ว่ำประกอบไปด้วยใครบ้ำง ทั้งผู้วิจัย node 

ของสกว. รวมถึงส ำนักวิจัยของเรำ 

อ.วราลี : flowchart ที่เรำสรุปกันได้ประมำณนี้นะคะ  ถ้ำยังไงเรำนัดรศ.บุษบำเพ่ือขอให้อำจำรย์ช่วย

ตรวจสอบควำมถูกต้องกันดีไหมคะ 

ผู้ร่วมเสวนา : เห็นด้วยค่ะ / ครับ 

 

อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ 

ผู้บันทึก 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ  

แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อชุมชน 

กรณีขอทุนวิจัยภายนอก (สกว.เชิงพื้นที่) ร่วมกับทุนของมหาวิทยาลัยพายัพ 

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ห้อง CH205 

 

ประเด็นปัญหา : ตรวจสอบความถูกต้องของแนวปฏิบัติในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อชุมชน 

ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. รศ.บุษบำ อำรีย์ 

2. ผศ.ปำริชำติ ศงสนันทน์ 

3. อ.ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์ 

4. อ.ภูมินทร์ ดวงหำคลัง 

Note Taker : อ.นิภำภรณ์ เอื้อตรงจิตต์ 

อ.ศิริลักษณ์ : สวัสดีค่ะอำจำรย์ วันนี้ทำงทีม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะขอรบกวนอำจำรย์ช่วย

ตรวจสอบควำมถูกต้องของขั้นตอนกำรพัฒนำ

เอกสำรโครงร่ำงงำนวิจัยเพ่ือชุมชน เพ่ือขอทุน

วิจัยสกว.ค่ะ โดยทำงทีมได้ถอดควำมรู้ที่ได้รับ

ออกมำเป็นแผนภำพตำมนี้ค่ะ 

รศ.บุษบา : ยินดีค่ะ (อำจำรย์พิจำรณำแผนภำพ สักครู่) ก่อนอื่นอำจำรย์ขอแนะน ำให้ปรับชื่อหัวข้อให้เป็นแนว

ปฏิบัติของคณะวิทยำศำสตร์ฯ นะคะ เพรำะคณะเรำอำจจะมีข้อแตกต่ำงจำกเป้ำหมำย หรือยุทธศำสตร์ของ

สกว.เชิงพ้ืนที่ค่ะ  ส่วนขั้นตอนในแผนภำพ ส่วนใหญ่ถูกต้องแล้วนะคะ แต่อำจำรย์แนะน ำให้เพ่ิมขั้นตอนก่อน

จะเป็นขั้นตอนแรกในแผนภำพค่ะ เป็นขั้นตอนของกำรลงพ้ืนที่ด้วยตัวเองก่อน เพ่ือค้นหำโจทย์วิจัยตำมศำสตร์

ที่เรำมีองค์ควำมรู้ และปัญหำที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่นั้น เพ่ือปรับหำแนวทำงกำรแก้ ไขปัญหำ  ซึ่งในขั้นตอนนี้ 

นักวิจัยจะหำพ้ืนที่เองก็ได้ หรือจะไปหำที่พ้ืนที่เป้ำหมำยที่ทำงมหำวิทยำลัยพำยัพท ำ MOU ร่วมกับทำงสกว. 

ไว้  เมื่อได้โจทย์วิจัย ก็จะต้องพิจำรณำว่ำมีควำมน่ำสนใจมำกน้อยเพียงใด ถ้ำน่ำสนใจ และช่วยชุมชนอย่ำง

แท้จริง ก็มีควำมเป็นไปได้ในกำรได้รับทุนวิจัยจำกสกว.เชิงพ้ืนที่  แต่ถ้ำไม่น่ำสนใจ ก็ต้องขึ้นกับอำจำรย์ว่ำจะ

ยุติเพียงเท่ำนี้หรือไม่  แต่โอกำสในกำรที่จะได้รับทุนวิจัยจำกสกว. ก็จะไม่มี  หลังจำกได้โจทย์วิจัย นักวิจัยก็

จะต้องท ำควำมคุ้นเคยกับคนในพ้ืนที่ แล้วก็เข้ำสู่กระบวนกำรหำแนวทำงแก้ไข และพัฒนำเอกสำรโครงร่ำง
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งำนวิจัย (ฉบับร่ำง) โดยในขั้นตอนนี้ในพัฒนำเอกสำรตำมรูปแบบเอกสำรของมหำวิทยำลัยพำยัพก่อน หลังจำก

นั้นเมื่อเข้ำสู่กระบวนกำรกำรยื่นขอทุนวิจัยกับทำงสกว. ก็ค่อยปรับเอกสำรตำมรูปแบบเอกสำรของสกว. 

ตอนนี้ node หรือเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน หรือจะเรียกเป็นพ่ีเลี้ยงนักวิจัยก็ได้ค่ะ ของมหำวิทยำลัยพำยัพเรำก็

จะมีอำจำรย์เองที่ท ำหน้ำที่ node แล้วก็มีหัวหน้ำฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและวิจัย ซึ่งก็คือ น้องเก่ง ที่จะเป็นผู้

ประสำนงำนหลัก ก็จะคอยช่วยเหลืออำจำรย์อยู่ค่ะ  ถ้ำอำจำรย์ติดขัดตรงไหน ก็ติดต่อมำได้เลยนะคะ 

ผศ.ปาริชาติ : ขอบพระคุณอำจำรย์มำกๆ เลยค่ะ  ทำงทีมงำนจะน ำข้อแนะน ำของอำจำรย์ไปปรับนะคะ  แล้ว

จะขอรบกวนอำจำรย์ช่วยพิจำรณำในเรื่องควำมถูกต้องในอีกรอบค่ะ  ไม่ทรำบว่ำอำจำรย์สะดวกให้ส่งเอกสำร

ผ่ำนทำง email ของอำจำรย์ไหมคะ 

รศ.บุษบา : ได้เลยค่ะ  เดี๋ยวถ้ำส่งมำแล้ว อำจำรย์จะช่วยดูให้นะคะ 

ผู้ร่วมเสวนา : ขอบพระคุณอำจำรย์มำกค่ะ / ครับ 

 

อ.นิภำภรณ์ เอ้ือตรงจิตต์ 

ผู้บันทึก 
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สรุปควำมรู้ทีไ่ด ้

 หลังจำกกำรจัดกิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแนวปฏิบัติของคณะวิทยำศำสตร์ในกำร

พัฒนำโครงร่ำงงำนวิจัยเพ่ือชุมชน กรณีขอทุนวิจัยภำยนอก (สกว.เชิงพ้ืนที่) ร่วมกับทุนของมหำวิทยำลัยพำยัพ 

จ ำนวน 4 ครั้ง ได้สรุปเป็นแนวทำงดังนี้ 

1. ค้นหำโจทย์วิจัย  

 ทีมวิจัยลงพ้ืนที่ด้วยตนเอง เพ่ือค้นหำโจทย์วิจัยตำมศำสตร์ที่เรำมีองค์ควำมรู้  โดยอำจเป็น

พ้ืนที่ที่นักวิจัยหำเอง หรือเป็นพ้ืนที่เป้ำหมำยที่ทำงมหำวิทยำลัยพำยัพท ำ MOU ร่วมกันกับ

ทำงสกว.เชิงพ้ืนที่ 

 พิจำรณำโจทย์วิจัยว่ำเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นจริงของพ้ืนที่หรือไม่  หำกไม่เป็นปัญหำจริง และ/

หรือ ไม่มีควำมน่ำสนใจ ทีมวิจัยควรพิจำรณำในกำรหำโจทย์วิจัยใหม่ 

 ส ำหรับโจทย์วิจัยที่พิจำรณำว่ำเป็นปัญหำที่แท้จริงของชุมชน ให้นักวิจัยท ำควำมคุ้นเคยกับ

คนในพ้ืนที่ เพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ไขเบื้องต้น และพัฒนำเอกสำรโครงร่ำงงำนวิจัย (ฉบับร่ำง) 

ตำมรูปแบบเอกสำรที่ทำงส ำนักวิจัย มหำวิทยำลัยพำยัพก ำหนด 

2. สร้ำงสัมพันธ์ 

 ทีมวิจัยและส ำนักวิจัยมพย.ประสำนขอควำมร่วมมือในกำรเข้ำพ้ืนที่อย่ำงเป็นทำงกำรจำก

ทำงเทศบำล / หน่วยงำนที่รับผิดชอบพื้นท่ีเป้ำหมำย 

3. พัฒนำโจทย์วิจัย 

 ทีมวิจัย ร่วมกับ node ของทำงสกว. ร่วมกันพัฒนำโจทย์วิจัยจำกควำมต้องกำรของชุมชน 

4. หำแนวทำง 

 ทีมวิจัย ร่วมกับ node ของทำงสกว.ระดมควำมเห็นเพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำร่วมกับ

ชุมชน พร้อมหำทีมวิจัยจำกผู้แทนของชุมชน 

5. พัฒนำเอกสำรโครงร่ำงงำนวิจัย 

 ทีมวิจัยพฒันำเอกสำรโครงร่ำงงำนวิจัยตำมรูปแบบเอกสำรของทำงสกว. 

 ทีมวิจัยน ำเสนอโครงร่ำงงำนวิจัยต่อส ำนักวิจัยมพย.และสกว. 

 ทีมวิจัย ส ำนักวิจัยมพย. และผู้แทนจำกสกว.ลงพ้ืนที่เพ่ือให้ทำงสกว.พิจำรณำในกำรอนุมัติ

ทุนวิจัย 

หลังจำกด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) แล้ว ท ำให้ทีมอำจำรย์มีควำมสนใจที่จะด ำเนินกำรขอทุนวิจัยตำม

แนวทำงนี้ต่อไป  และได้จัดท ำแผนภำพจำกแนวปฏิบัติดังกล่ำวไว้ดังนี้ 
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