
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เรื่อง แนวทางพฒันาคณาจารย์สู่การท าวิจัยเชิงพืน้ที ่ 

วันที่ 19 กรกฎาคม  2564 เวลา 9.00-12.00 น.(ผ่านระบบ MS Team) 

  ______________________________________________ 

 

การวิจัยเป็นอีกหนึ่งเป้าประสงค์หลักของแผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ 

ในการที่จะสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่

สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) การวิจัย

เป็นรากฐานของการประดิษฐ์คิดค้นองค์ความรู้ ใหม่ ๆ ที่จะน าไปสู่ความ

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ  นับเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้มีศักยภาพสูงสุด จึงถือเป็นพันธกิจส าคัญที่ต้องผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการและสังคม  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area based 

collaborative research for development) ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันใน

กลุ่มคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก 

สุนทรธัย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 

รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาเชิงพื้นที่ให้กับคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นการ

เรียนรู้ใน 4 ประเด็นหลักคือ นโยบายการท าวิจัย โจทย์วิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 

และทุนวิจัย ดังนี้ 
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• การวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพื้นท่ีเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยท่ีให้ความส าคัญ

กับชุมชนมุ่งเน้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาทิเช่น โครงการวิจัยและพัฒนา

ทุนทางวัฒนธรรมสองฝั่งคลอง พื้นท่ีอ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

เป็นโครงการท่ีน าเอาทุนทางวัฒนธรรมของพื้นท่ีมาขับเคลื่อน โดยจะต้อง

พิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้อ าเภอบางเสาธงเป็นท่ีรู้จัก ในการท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาเชิงพื้นท่ีนั้นจะท าในรูปแบบโครงการท่ีเป็นร่มใหญ่ประกอบด้วยชุด

โครงการย่อย ซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสองฝั่งคลอง เป็น

การท างานร่วมกันของนักวิจัยท่ีมาจากต่างสาขาวิชาและคณะวิชา ท าให้เกิด

การบูรณาการณ์ข้ามศาสตร์สามารถพัฒนาทุกคนในท้องถิ่นได้  

• นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ปี 2563-2570 มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาคน สร้างนวัตกรรม พัฒนา

ความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเชิงพื้นท่ี ลดความเหลื่อมล้ า    ดังนั้น

ในการพัฒนาเชิงพื้นท่ีจึงต้องการงานวิจัยท่ีสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ี 

เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนโดยใช้

ข้อมูลความรู้และขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างองค์ความรู้

น าไปสู่ความเจริญอย่างถาวร ดังนั้น บทบาทของมหาวิทยาลัยจึงเป็น

มหาวิทยาลัยรับใช้พื้น ท่ี ซึ่ งมี เป้าหมายท่ีจะพัฒนาความสามารถของ

มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการให้กับพื้นท่ี ซึ่งต้องมีงานวิจัยท่ีตอบ

โจทย์พื้นท่ี มีนักวิจัยรุ่นใหม่ และระบบการสนับสนุนการวิจัยในสถาบัน  
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• ในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี โจทย์วิจัยต้องมาจากพื้นท่ีจริง ร่วมกับ

ชุมชนท่ีเข้มแข็งและภาคีเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนใน

พื้นท่ี โดยผู้วิจัยต้องมีข้อมูลท าความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นท่ีท่ีจะเข้าไปศึกษา มี

กลไกการท างานโดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน และมีกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาคนในชุมชน อาจจะมีการปรับกระบวนการคิดของ

คนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนสานต่อแนวทางท่ีผู้วิจัยให้ค าแนะน าและสร้าง

ต้นแบบไว้ให้แก่ชุมชน  

• ผู้วิจัยต้องมีจริยธรรมในการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ีโดยต้องให้ความเคารพ

ในบุคคลเช่นเดียวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในคนท่ัวไป (Belmont Report) 

ซึ่งประกอบด้วยหลัก 3 ประการได้แก่ ความเคารพในบุคคล (Respect for 

person) คุณประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น (Beneficence)และความยุติธรรม (Justice) 

ความเคารพในบุคคล รวมถึงความเคารพในการขอความยินยอมโดยให้ข้อมูล

อย่างครบถ้วน และให้อาสาสมัครในชุมชนตัดสินใจอย่างอิสระ นอกจากนี้ยัง

รวมถึงเคารพในความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร และความอ่อนด้อย

เปราะบาง  ส่วนคุณประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น ผู้วิจัยต้องประเมินประโยชน์ท่ีชุมชน

จะได้รับ อาจจะเป็นประโยชน์ทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ รวมถึงด้าน

เศรษฐกิจ และในด้านความยุติธรรม หมายถึงไม่มีอคติในการคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง มีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน 
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แหล่งทนุวิจัย: 

ผู้วิจัยสามารถสืบค้นไปที่เว็บไซต์ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  

ดังตัวอย่าง หน้าเว็บ https://www.nrct.go.th/fund 

 
ที่มา: https://www.nrct.go.th/fund 

ภาพประกอบกจิกรรม: 

 

https://www.nrct.go.th/fund
https://www.nrct.go.th/fund
https://www.nrct.go.th/fund
https://www.nrct.go.th/fund
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาชัย สนุทรอนันตชัย 

3. Dr.Jonathan R.Carreon 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรโชติ เกิดแก้ว 

5. อาจารย์พรรษมนต์ เลิศเฉลิมทิพากุล 

6. อาจารย์ ดร.วริยา ภัทรภิญโญพงศ์ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพงษ์ ทองก้อน 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พัชรา กวินกุลเศรษฐ์ 

9. อาจารย์ ดร.ขวัญชนก สืบสุข 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไล ธรรมวาจา 

11.อาจารย์วีรธิป ชิโนรักษ์ 

12.อาจารย์เมทิยา เครือวัลย์ 

13.อาจารย์ดร.สุภัทรา ราชายนต์ 

14.อาจารย์อุมารังษี วงษ์สุบรรณ 

15.อาจารย์ ดร.อิมธิรา อ่อนค า 

16.อาจารย์ ดร.นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ 

17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยวัฒน์ โลหะพูนตระกูล 

18.อาจารย์ทวีโภค เอ่ียมจรูญ 

19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ชูเดช 

20.อาจารย์อรรถสิทธิ์ สุนาโท 

21.อาจารย์สุภาพร  กวินวศิน 

22.อาจารย์อุจริต์ อาจาระศิริกุล 

23.อาจารย์สุรีย์รัตน์ มาระโพธิ์ 

 

 

 

 

 

24. อาจารย์วนิสา สัมภวะผล 

25. อาจารย์อุษาพรรณ แสงเถกิง 

26. อาจารย์พิชญ์สินี ขาวอุไร 

27. อาจารย์บุญช่วย สนสี 

28. อาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์ 

29. อาจารย์นริศรา เกตวัลห์ 

30. อาจารย์ ดร.จันทนา ยิ้มน้อย 

31. อาจารย์จิรธัตริ์ เรืองเขียน 

32. อาจารย์ ดร.จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ 

33. อาจารย์ทิพาพรรณ ไชยวงศ์ 

34. อาจารย์ ดร.กรวรรณ ฎีกาวงค์ 

35. อาจารย์ศิลาวุฒิ แฉ่งเจริญ 

36. อาจารย์ ดร.พันธุ์รวี ณ ล าพูน 

37. อาจารย์สมนึก ใจกล้า 

38. อาจารย์ ดร.จิตติณชุลี บุญช่วย 

39. อาจารย์ ดร.จิรชัย หมื่นฤทธิ์ 

40. อาจารย์ศุภชาติ โพธิ์โชติ 

41. อาจารย์ศาริณี ตั้งอุทัยสุข 

42. อาจารย์ Nannan Jiang 

43. อาจารย์วชิรา เจริญจิตร์ 

44. อาจารย์รวินท์นิภา จุลกิตติพันธ์ 

45. อาจารย์ ดร.สุธิดา สุนทรวิภาต 

 

 

 

 

 

 

 


