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บทคดัย่อ 
รหสัโครงการ 2557A1692007 
ช่ือโครงการ การพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการการวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพ: 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
ผู้วิจยั ดร.ส าเนียง องสพุนัธก์ลุ ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์เอกบรูณะวฒัน์ และนางสาววรารตัน์ วฒันชโนบล1 

โครงการวจิยันี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1. พฒันารูปแบบการบรหิารจดัการการวจิยัความหลากหลายทาง
ชวีภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ 2. ถอดบทเรยีนการจดัการความรูก้ระบวนการวจิยั
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของนักวิจยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์  และ3. เพื่อ
ประเมนิผลการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการการวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลรตันโกสนิทร ์ใชก้ารวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็นวธิดี าเนินการ
หลกั ผ่านกลุ่มตวัอย่างที่เป็นหวัหน้าโครงการวจิยัผู้รบัทุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) กลุ่ม
ความหลากหลายทางชวีภาพ ประจ าปี 2557 ของมหาวทิยาลยั จ านวน 9 โครงการ จ าแนกตามกลุ่มการวจิยัได ้
ดงันี้ กลุ่มการพฒันาต่อยอดและการใช้ประโยชน์ทรพัยากรชวีภาพ จ านวน 3 โครงการ  กลุ่มความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ จ านวน 3 โครงการ กลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพขา้วเพื่อการอนุรกัษ์
และพฒันา จ านวน 2 โครงการ และกลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพเชงิพื้นทีใ่นรูปแบบบูรณาการ จ านวน 1 
โครงการ ผลการวจิยั พบว่า  

1. ปจัจยั เงื่อนไขความส าเรจ็การบรหิารจดัการเครอืขา่ยการวจิยั ม ี3 ปจัจยั ไดแ้ก่ 1.1 ปจัจยัน าเขา้ 
ประกอบดว้ย มกีารประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อการพฒันาโจทยว์จิยัหรอืค าถามการวจิยัทีม่คีุณภาพ เหมาะสม
และไดม้าตรฐาน การวางแผนและการเตรยีมความพรอ้มของทมีวจิยัทัง้ก่อนวจิยั ระหว่างวจิยั  และหลงัวจิยั  
หวัหน้าโครงการวจิยัมีศกัยภาพในเรื่องที่วจิยั และมผีู้ร่วมวจิยัในลกัษณะสหสาขาวชิาชพี มีการสนับสนุน 
ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ที่เอื้อต่อการด าเนินงานวิจัย 1.2 ปจัจัยด้านกระบวนการ 
ประกอบดว้ย มกีารบรหิารนกัวจิยั งานวจิยั และงบประมาณ 1.3 มผีลผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบ ทีเ่กดิจาก
การวจิยัทีช่ดัเจน และเป็นรปูธรรม 

2. ปญัหาอุปสรรคที่พบคือ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จึงท าให้นักวิจยัของมหาวิทยาลยัทุก
โครงการตอ้งด าเนินการขยายเวลาการวจิยัออกไป ไม่สามารถด าเนินการวจิยัไดท้นัตามแผนงานทีก่ าหนด 

3. กระบวนการในพฒันาศกัยภาพนักวจิยัด้านความหลากหลายทางชวีภาพ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสนิทร์ โดยใชรู้ปแบบการบรหิารจดัการทีโ่ครงการความหลากหลายทางชวีภาพได้ให้แนวทาง 
ท าให้นักวิจัยเกิดการพัฒนาตัง้แต่กระบวนการในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม การเผยแพร่ผลงานวจิยัในเวทกีารประชุมระดบัชาต ิการเสรมิสรา้งเครอืข่ายการวจิยั
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เครอืข่ายระหว่างมหาวทิยาลยั และการมสี่วนร่วมของชุมชนทีเ่ป็นพืน้ทีศ่กึษา เกดิการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกระบวนการดา้นการวจิยัระหว่างกนั มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ใหค้ าแนะน า ทัง้นักวจิยั
ภายในมหาวทิยาลยั และเครอืขา่ยการวจิยัภายนอก 

ค าส าคญั: รปูแบบการบรหิารจดัการ, เครอืขา่ยการวจิยั, ความหลากหลายทางชวีภาพ 

E-mail Address: sumnieng.o@rmutr.ac.th, Jensak.Eak@rmutr.ac.th, Wararat.Wat@rmutr.ac.th 
1 สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์  



 
 

ABSTRACT 
Code of Project      2557A1692007 
Project Name The Development Model of Management of Biodiversity Research: 

Rajamangala University of Technology Rattanakosin 
Researcher Name   Sumnieng Ongsupankul, Ph.D.  Asst.Prof. Jensak Eakburanawat, Ph.D. And Miss Wararat 

Watthanachanobon1 
This research project aims at 1) developing management model of RMUTR’s research on biological 

diversity 2) reviewing lesson learned from knowledge management of the RMUTR’s procedure of the research 
on biological diversity and 3) assessing the development management model of RMUTR’s research on 
biological diversity.  The project is mainly conducted through Participatory Action Research method by using 
samples of heads of project researchers who have got the 2015 scholarships from Office of the Higher 
Education Commission (biological diversity group). These scholarships consisted of nine projects which can be 
classified by research group as follows; three projects concerning the development and utilities of biological 
resources, three projects concerning cultural diversity and local wisdom, two projects concerning biological 
diversity for the development and preservation of rice, and one project concerning biological diversity in regards 
to area using integration methods. The research project found that;  

1. Three factors which are the condition for the success research network management include 1.1 
input factors consisted of the meeting so as to develop research questions or issues which are effective and 
appropriate, plan and prepare research team both before and after the conduction of research. Heads of 
project researchers are competent in the research topics which they are conducting. Moreover, the researchers 
from different field of specialization have cooperated and support one another, using suitable tools and friendly 
facility 1.2 procedure factors consisted of management of researcher, research projects, and budget 1.3 having 
clear and practical outcomes, results, and impacts from the research. 

 2.The main obstacle is the delay in the budget disbursement procedure resulting in the 
postponement of research projects of every participating university. Therefore, the researcher projects could not 
be done within the prescribed period.  

3.Procedure for the development of RMUTR researchers in the field of biological diversity was 
implemented through the management method as recommended by biological diversity research project. As a 
result, there is a progress of researchers from the beginning of the process in which they proposed the 
research topic, Participatory Action Research method, network building between different sectors and 
departments of the university, and participation of the community which is the area of research resulting in the 
exchange and sharing of knowledge in regards to the research method among the researchers within the 
University and the researcher network not within the University. 

Keywords: management model, research network, biological diversity 
 
E-mail Address: sumnieng.o@rmutr.ac.th, Jensak.Eak @rmutr.ac.th, Wararat.Wat@rmutr.ac.th 
1Institute of Research and Development Rajamangala University of Technology Rattanakosin.  
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บทน า 
 

1.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมเป็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่รฐับาลด าเนินการควบคู่ไปกบั

การพฒันาศกัยภาพความสามารถในการแข่งขนั โดยสถาบนัอุดมศกึษาต้องเป็นภาคหีนึ่งที่มี

บทบาทส าคญัในการปฏบิตัพินัธกจิแบบบูรณาการเพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ดว้ย

การวจิยัเป็นเครื่องมอืการพฒันางานบนฐานความรู ้แต่ในสภาพจรงิส่วนใหญ่การแก้ปญัหาขาด

ความเชื่อมโยงกบักลไกและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวจิยัไม่มสี่วนก าหนด

โจทยว์จิยัและมสี่วนรว่มในกระบวนการวจิยัการวจิยัส่วนใหญ่จงึเป็นงานวจิยัทีใ่หผ้ลตอบแทนไม่

คุม้การลงทุน เน่ืองจากขาดระบบบรหิารจดัการงานวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพ ปจัจุบนัรฐับาลจงึถอื

เป็นนโยบายส าคญัในการเร่งรดัให้มกีารพฒันาระบบและกลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัของ

ประเทศ โดยมสีถาบนัอุดมศกึษาเป็นองค์กรส าคญัหนึ่งที่ต้องสนองนโยบายนี้ และเป็นหนึ่งใน

พนัธกจิทีทุ่กมหาวทิยาลยัตอ้งด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2556 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ได้จดัสรรทุนวจิยัให้กบั

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์โครงการวจิยักลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพ 

จ านวน 5 โครงการ ผลการด าเนินงานพบว่า มปีญัหาดา้นการบรหิารจดัการส าหรบันักวจิยักลุ่ม

นี้ เนื่องจากนักวิจยัต้องลงพื้นที่ในชุมชน การประสานงานกับชุมชนไม่ได้รบัความสะดวก

เท่าที่ควร ประกอบกับการรวบรวมข้อมูลและการรายงานความก้าวหน้าด าเนินการได้ไม่

สม ่าเสมอ  และใน ปี 2557  นักวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ได้เสนอ

ขอ้เสนอโครงการวจิยักลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพ  จ านวนมากกว่า 5 โครงการ ท าใหก้าร

ประสานงานภายในโครงการวจิยักลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพน้ี อาจประสบปญัหายิง่ขึน้

หากไมม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ี

ดงันัน้ สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึง

วางแผนในการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการการวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพ  เพื่อ

บรหิารจดัการงานวจิยัด้วยกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมเพื่อการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูร้ะหว่างนกัวจิยัรวมทัง้สรา้งขวญัและก าลงัใจแก่นักวจิยัรุ่นใหม่เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ

ชุมชน ทอ้งถิน่และประเทศชาตต่ิอไป 
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2. ทฤษฎี สมมติุฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั 

2.1  นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายการวจิยัของชาตริะหว่าง พ.ศ. 2555-2559 ไดก้ าหนดไวด้งันี้  

1. เน้นการบูรณาการดา้นการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัแนวนโยบายและยุทธศาสตรก์าร

พฒันาประเทศ สามารถเชื่อมโยงกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบั

ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ความต่อเนื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของชาติ (พ.ศ. 

2551-2554) การปฏริปูระบบวจิยัของประเทศ รวมทัง้นโยบายการวจิยัของชาตริะยะยาว (พ.ศ. 

2553-2572) โดยการวจิยัจะตอบสนองความต้องการของชุมชนและปญัหาทีส่ าคญัเร่งด่วนเพื่อ

การพฒันาประเทศ พรอ้มกบัด าเนินการควบคู่กบัการวจิยัเพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการ อนัเป็น

รากฐานอนัส าคญัของการพฒันาประเทศอย่างสมดุลและยัง่ยนื ทัง้นี้มุ่งใหเ้กดิการมสี่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการวจิยั ทัง้จากหน่วยงานที่มภีารกิจประจ าตามหน้าที่ (Function) 

ภารกจิตามนโยบายและยุทธศาสตรข์องชาตหิรอืรฐับาล (Agenda) และภารกจิในพืน้ที ่(Area) 

ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจยัในระดับหน่วยงานและภูมิภาคเกิด

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงานวจิยัและการบรหิารงบประมาณเพื่อการพฒันาภูมภิาค

ต่างๆ อนัจะทาใหเ้กดิประสทิธผิลต่อการพฒันาประเทศโดยรวม  

2. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกบัการวจิยั ตลอดจนในพื้นที่ได้มสี่วนร่วมกนัเสนอแนะ 

ปฏบิตั ิและตดิตามผล เพื่อให้เกดิการพฒันางานวจิยัในทุกภาคส่วนและทุกระดบัของประเทศ 

อีกทัง้เพื่อส่งเสรมิให้เกิดงานวจิยัที่มกีารต่อยอดภูมปิญัญาท้องถิ่นและตอบสนองการพฒันา

ประเทศมากขึน้  

3. เน้นงานวจิยัทีส่อดคล้องกบันโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 

(พ.ศ. 2555-2559) ซึง่มกีารก าหนดกลยทุธก์ารวจิยัทีส่อดรบักบัแนวทางการพฒันาประเทศ บน

พืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมจีุดเน้นทีส่อดคลอ้งกบับรบิทการเปลีย่นแปลงและภาวะ

ความเสีย่งในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยใหส้ามารถ

น าผลการวจิยัที่ไดร้บัไปใชป้ระโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสาธารณะ ในระดบัชุมชนและ

ระดบัประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสู่การน าผลการวจิยัไปสู่การลงทุนในเชงิพาณชิยใ์หม้ากยิง่ขึน้  

4. จดัสรรงบประมาณการวจิยัใหก้ระจายไปยงัหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ในภูมภิาค 

โดยมกีระบวนการบรหิารจดัการงบประมาณเพื่อการวิจยัอย่างมปีระสิทธิภาพ และมกีลไก

กระตุ้นใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานวจิยัในส่วนกลางและในส่วนภูมภิาค อนัจะน าไปสู่
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การสรา้งเครอืข่ายการวจิยัและพฒันา การพฒันาศูนยก์ลางการวจิยัเฉพาะทาง และการพฒันา

บุคลากร การวจิยัรว่มกนั 

5. ขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559) อย่างเป็นเอกภาพ 

และมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารด าเนินการวจิยัและตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

โดยก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการวิจัย รวมทัง้ติดตามผลการใช้จ่าย 

งบประมาณเพื่อการวจิยัใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 

6. ให้นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที่8 (พ.ศ. 2555-2559) เป็น

พื้นฐานเชงินโยบายที่เชื่อมโยงกบัการปฏริูประบบวจิยัของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร ์

การวจิยัของหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้นโยบายการวจิยัของชาตริะยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) ซึ่ง

จะ นาไปสู่การพฒันางานวจิยัทีม่คีุณภาพ เพื่อการพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนืของประเทศ  

 
ภาพท่ี 1 ความเชื่อมโยงของการพฒันานโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาติ 

นโยบายการวจิยัของชาตดิงักล่าวรองรบัวสิยัทศัน์การวจิยัของชาต ิคอื ประเทศไทยม ี

และใชง้านวจิยัทีม่คีุณภาพ เพื่อการพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนื  โดยมพีนัธกจิการวจิยัของชาต ิคอื 

พฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถในการวจิยัของประเทศใหสู้งขึน้ และสรา้ง ฐานความรูท้ี่มี

คุณค่า สามารถประยกุตแ์ละพฒันาวทิยาการทีเ่หมาะสมและแพร่หลาย รวมทัง้ใหเ้กดิการเรยีนรู้

และต่อยอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิพาณิชยแ์ละ สาธารณะ ตลอดจนเกดิการ

พฒันาคุณภาพชวีติ โดยใช้ทรพัยากรและเครอืข่ายวจิยัอย่างม ีประสทิธภิาพ ที่ทุกฝ่ายมสี่วน

ร่วม เพื่อให้บรรลุตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิการวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559) จงึได้ก าหนด

ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559) รวม 5 ยทุธศาสตร ์ดงันี้  
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ยทุธศาสตรก์ารวจิยัที ่1 การสรา้งศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางสงัคม 

ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรก์ารวจิยัที่ 3 การอนุรกัษ์เสรมิสรา้งและพฒันาทุนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรก์ารวจิยัที ่4 การสรา้งศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันานวตักรรม

และบุคลากรทางการวจิยั 

ยุทธศาสตรก์ารวจิยัที ่5 การปฏริปูระบบวจิยัของประเทศเพื่อการบรหิารจดัการความรู้

ผลงานวจิยันวตักรรมสิง่ประดษิฐ์ทรพัยากรและภูมปิญัญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชงิ

พาณชิยแ์ละสาธารณะดว้ยยทุธวธิทีีเ่หมาะสมทีเ่ขา้ถงึประชาชนและประชาสงัคมอยา่งแพรห่ลาย 

ส าหรับงานวิจัยนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจ ัยที่ 4 การสร้างศักยภาพและ

ความสามารถเพื่อการพฒันานวตักรรมและบุคลากรทางการวจิยั และยุทธศาสตรก์ารวจิยัที่ 5 

การปฏริปูระบบวจิยัของประเทศเพื่อการบรหิารจดัการความรูผ้ลงานวจิยันวตักรรมสิง่ประดษิฐ์

ทรพัยากรและภูมปิญัญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชงิพาณิชยแ์ละสาธารณะด้วยยุทธวธิทีี่

เหมาะสมทีเ่ขา้ถงึประชาชนและประชาสงัคมอยา่งแพรห่ลายโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ยุทธศาสตร์การวิจ ัยที่  4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา 

นวตักรรมและบุคลากรทางการวจิยันวตักรรมและบุคลากรทางการวจิยั 

เป้าประสงค์การวจิยั พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและการพึ่งพา

ตนเองโดยใช้ฐานความรูด้้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละวทิยาการต่างๆอย่างสมดุลและ

เหมาะสม 

ตวัชีว้ดั 

1. ผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพมกีระบวนการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคม์ี

การถ่ายทอดผลการวจิยัสู่กลุ่มเป้าหมายสรา้งเสรมิองค์ความรูท้ ัง้การวจิยัพื้นฐานและการวจิยั

ประยกุตอ์นัก่อใหเ้กดิผลกระทบทางสรา้งสรรคใ์นดา้นการพฒันาประเทศ 

2. งบประมาณการวจิยัทีจ่ดัสรรใหห้น่วยงานภาครฐัภายใตย้ทุธศาสตรก์ารวจิยัที ่4  

เป้าหมาย 

1. มจี านวนผลงานวจิยัทีม่กีารน าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิสงัคมและสาธารณะใน

ระดบัชุมชนทอ้งถิน่และระดบัประเทศเพิม่ขึน้ 
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2. มกีารจดัสรรงบประมาณการวจิยัใหห้น่วยงานภาครฐัภายใต้ยุทธศาสตรก์ารวจิยัที ่ 4 

คดิเป็นสดัส่วนเพิม่ขึน้ 

งบประมาณทีค่าดว่าจะใช ้ พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 รวม 

ลา้นบาท 10,690 15,564 18,500 21,644 25,011 91,409 

ทีม่า :  

ยุทธศาสตร์การวจิยัน้ีมุ่งเน้นการวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมปิญัญาของ

ประเทศและสาธารณะตลอดจนเสรมิสรา้งศกัยภาพการวจิยัของประเทศโดยในระดบัภูมภิาคอาจ

มุ่งเน้นในประเดน็ส าคญัทีม่คีวามจ าเป็นต้องการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่้วยทัง้นี้ไดก้ าหนดกลยุทธ์

การวจิยัทีใ่หค้วามส าคญัในเรือ่งต่างๆรวม 2 กลยทุธไ์ดแ้ก่ 

กลยุทธ์การวจิยัที ่1 พฒันาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมสู่เชงิพาณิชยร์วมทัง้

องคค์วามรูใ้หม่ทางวทิยาศาสตรส์งัคมศาสตรแ์ละการพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ในวทิยาการต่าง ๆ

ประกอบดว้ยแผนงานวจิยัดงันี้ 

1.1 การวจิยัและพฒันานวตักรรมสิง่ประดษิฐแ์ละองคค์วามรูใ้หม่ทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยเีช่นเทคโนโลยชีวีภาพวสัดุศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารนาโน

เทคโนโลยวีทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละสาธารณสุขสตัวท์ดลองและวธิกีารอื่นเพื่อทดแทนการใช้

สตัวเ์ทคโนโลยดีา้นอาวุธยทุโธปกรณ์ เป็นตน้ 

1.2 การวจิยัและพฒันานวตักรรมสิง่ประดษิฐแ์ละองคค์วามรูใ้หมท่างสงัคมศาสตร์ 

1.3 การวจิยัและพฒันานวตักรรมสิ่งประดษิฐ์และองค์ความรู้ใหม่ทางวทิยาการ

อื่นๆ 

1.4 การวจิยัเกี่ยวกบัการสรา้งองค์ความรูจ้ากการต่อยอดภูมปิญัญาท้องถิ่นและ

ของประเทศด้วยหลกัการทางวทิยาศาสตรเ์พื่อการใช้ประโยชน์ในการพฒันาประเทศและเพื่อ

การพึง่พาตนเอง 

1.5 การวิจ ัยเกี่ยวกับการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา

นวตักรรมและองค์ความรูอ้ย่างเป็นรูปธรรมที่เหมาะสมตามศกัยภาพของท้องถิน่ด้วยหลกัการ

ทางวทิยาศาสตร ์

1.6 การวิจ ัยในเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการผลิตและ

เศรษฐกจิ 
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1.7 การวจิยัเกี่ยวกบัการสรา้งนวตักรรมและองคค์วามรูใ้หม่ดา้นเทคโนโลยสีะอาด 

(Clean Technology) และเทคโนโลยทีี่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Environmentally Friendly 

Technology / Green Technology)  

1.8 การวิจ ัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           

ชวีสารสนเทศ (Bio informatics) ภูมสิารสนเทศ (Geo informatics) และวทิยาการปญัญา 

(Cognitive Science) เพื่อการแขง่ขนัและรองรบันโยบายเขตการคา้เสร ี

1.9 การวจิยัเกี่ยวกบัการเสรมิสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารทหาร 

กลยุทธ์การวจิยัที ่2 สรา้งศกัยภาพและความสามารถของทรพัยากรบุคคลทางการวจิยั

ในวทิยาการต่างๆประกอบดว้ยแผนงานวจิยัดงันี้ 

2.1 การวจิยัเกี่ยวกบัความต้องการนักวจิยัในวทิยาการสาขาต่างๆของภาครฐัและ

ภาคเอกชนและการพฒันาแผนความตอ้งการก าลงัคนดา้นการวจิยัของประเทศ 

2.2 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของนักวิจยัรุ่นใหม่

นักวิจยัและนักบรหิารการวิจยัให้มมีาตรฐานของวิชาชีพในวิทยาการต่างๆของภาครฐัและ

ภาคเอกชนตลอดจนนกัวจิยัในชุมชนทอ้งถิน่ในภาคประชาชนทีค่วรเน้นทัง้ปรมิาณและคุณภาพ

รวมถงึมชี่องทางความกา้วหน้าของอาชพีนกัวจิยั 

2.3 การวิจ ัยเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ช่วยนักวิจ ัยในภาครัฐภาคเอกชนและภาค

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การวจิยัที่ 5 การปฏริูประบบวจิยัของประเทศเพื่อการบรหิารการบรหิาร

จดัการความรูจ้ดัการความรูผ้ลงานวจิยัผลงานวจิยันวตักรรมสิง่ประดษิฐ์นวตักรรมสิง่ประดษิฐ์

ทรพัยากรและภูมปิญัญาของประเทศทรพัยากรและภูมปิญัญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์สู่

การใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยแ์ละสาธารณะเชงิพาณชิยแ์ละสาธารณะดว้ยยุทธวธิทีีเ่หมาะสมดว้ย

ยทุธวธิทีีเ่หมาะสมทีเ่ขา้ถงึประชาชนและทีเ่ขา้ถงึประชาชนและประชาสงัคมอยา่งแพรห่ลาย 

เป้าประสงคก์ารวจิยั พฒันาระบบและกลไกการปฏริปูระบบวจิยัของประเทศเพื่อบรหิาร

จดัการความรูข้องประเทศอยา่งมเีอกภาพและมปีระสทิธภิาพ 

ตวัชีว้ดั 

1. จ านวนโครงการวจิยัทีจ่ะสามารถน าไปสู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยแ์ละสาธารณะ 

2. งบประมาณการวจิยัทีจ่ดัสรรใหห้น่วยงานภาครฐัภายใตย้ทุธศาสตรก์ารวจิยัที ่5  
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3. สดัส่วนงบประมาณเพื่อการวจิยัระหว่างภาครฐัและเอกชน 1: 1 

เป้าหมาย 

1. โครงการวจิยัทีจ่ะสามารถน าไปสู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชยแ์ละสาธารณะเป็นรอ้ย

ละ 80 ของโครงการวจิยัทัง้หมดโดยใหภ้าคประชาสงัคมมบีทบาทในการวจิยัดว้ยตนเอง 

2. มกีารจดัสรรงบประมาณการวจิยัใหห้น่วยงานภาครฐัภายใต้ยุทธศาสตรก์ารวจิยัที ่5 

เป็นรอ้ยละ 30 ของงบประมาณการวจิยั 

3. สดัส่วนงบประมาณเพื่อการวจิยัระหว่างภาครฐัและเอกชน 1 : 1 เป็น 50% ของ

งบประมาณการวจิยั 

งบประมาณทีค่าดว่าจะใช ้ พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 รวม 

ลา้นบาท 2,036 2,965 3,524 4,123 4,764 17,411 

ทีม่า :  

ยุทธศาสตร์การวจิยันี้มุ่งเน้นการวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธิผลของการ

บรหิารจดัการด้านการวิจยัของประเทศโดยในระดบัภูมภิาคอาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคญัที่มี

ความจ าเป็นตอ้ง การผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ยทัง้นี้ไดก้ าหนดกลยุทธก์ารวจิยัทีใ่หค้วามส าคญัใน

เรือ่งต่างๆรวม 2 กลยทุธไ์ดแ้ก่ 

กลยทุธก์ารวจิยัที ่1 วจิยัเพื่อการปฏริปูระบบวจิยัของประเทศประกอบดว้ยแผนงานวจิยั

ดงันี้ 

1.1 การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาระบบบรหิารการวจิยัของประเทศในแต่ระบบไดแ้ก่

ระบบนโยบายการวจิยัระบบสนับสนุนทุนวจิยัระบบทุนอุดหนุนการวจิยัซึ่งครอบคลุมระบบการ

จดัสรรงบประมาณด้านการวิจยัของประเทศระบบสถาบนัการวิจยัระบบบุคลากรวิจยัระบบ

โครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัการวจิยัระบบมาตรฐานการวจิยัระบบการจดัการผลผลติการวจิยัและ

ระบบการตดิตามและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพ 

1.2 การวจิยัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการความรู้ผลงานวจิยันวตักรรมสิง่ประดษิฐ์

ทรพัยากรและภูมปิญัญาของประเทศสู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชยก์ารใช้ประโยชน์โดยชุมชน

ทอ้งถิน่และสาธารณะตลอดจนสู่การพฒันาเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์

1.3 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาระบบเครอืข่ายการวจิยั (Research Network) เพื่อ

เสรมิรอยต่อทีข่าดหาย (Missing Links) ของห่วงโซ่คุณค่าการวจิยั (Research Value Chain)  
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1.4 การวจิยัเกี่ยวกบัระบบการส่งเสรมิการวจิยัในภาคเอกชนเพื่อการพฒันาทาง

เศรษฐกจิสงัคมและเทคโนโลย ี

1.5 การวจิยัเกีย่วกบัระบบการสรา้งแรงจงูใจใหภ้าคเอกชนในต่างประเทศมาลงทุน

วจิยัในประเทศ 

1.6 การวจิยัเกีย่วกบัระบบการคุม้ครองสทิธปิระโยชน์และทรพัยส์นิทางปญัญาและ

แนวทางการผลกัดนัสู่การสรา้งทรพัยส์นิทางปญัญา 

1.7 การวจิยัเกี่ยวกบัระบบทรพัยส์นิทางปญัญาเชงิพาณิชย์การนาทรพัยส์นิทาง

ปญัญาไปใชป้ระโยชน์และสรา้งมลูค่าเพิม่ในเชงิพาณชิยแ์ละสาธารณะ 

1.8 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจิยัทัง้ในส่วนกลางและ

ส่วนภมูภิาคเพื่อสรา้งความพรอ้มและสรา้งขดีความสามารถของประเทศ 

1.9 การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศงานวจิยัและระบบฐานขอ้มลู

เพื่อการบรหิารการวจิยัของประเทศ 

1.10 การวจิยัเกี่ยวกบัการเข้าถึงทรพัยากรทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละ

วิทยาการสาขาต่าง ๆของประชาชนตลอดจนการเข้าถึงองค์ความรู้ในประเทศและจาก

ต่างประเทศ 

1.11 การวิจยัเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรวิจ ัยระดับชุมชนและการสร้างความ

เขม้แขง็ดา้นการวจิยัในระดบัภมูภิาค 

1.12 การวจิยัเกีย่วกบัระบบการบรหิารการวจิยัในระดบัภมูภิาค 

1.13 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาองค์ความรู้คุณค่าทางภูมปิญัญาและอตัลกัษณ์

ทางศิลปวฒันธรรม หตัถกรรมและความหลากหลายของกลุ่มคนสร้างมูลค่าสู่การตลาดด้วย

กระบวนการบนพื้นฐานของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงและเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค์เพื่อให้เกิด

การกระจายรายไดแ้ละลดช่องว่างทางเศรษฐกจิ 

1.14 การวจิยัเกี่ยวกบัการจดัการองค์ความรูสู้่การสื่อสารระดบัชุมชนฐานรากดว้ย

ภมูปิญัญาและวทิยาการสู่การจดัการอยา่งเหมาะสม 

1.15 การวิจยัเกี่ยวกับการพฒันากลไกการสร้างความร่วมมอืด้านการวิจยัที่มี

ประสทิธภิาพระหว่างภาครฐัสถาบนัการศกึษาและเอกชนรวมทัง้ต่างประเทศ 

1.16 การวจิยัเกีย่วกบันโยบายทางภาษแีละการปฏริปูระบบกฎหมายใหเ้อื้อต่อการ

ประกอบการและการส่งเสรมิการลงทุนวจิยัพฒันาของภาคเอกชน 
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กลยทุธก์ารวจิยัที ่2 วเิคราะหแ์ละประเมนิผลเพื่อการพฒันาศกัยภาพและความสามารถ

ดา้นการวจิยัของประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพประกอบดว้ยแผนงานวจิยัดงันี้ 

2.1 การวจิยัเกี่ยวกบัระบบการวเิคราะห์และประเมนิผลเพื่อการพฒันาศกัยภาพ

และความสามารถดา้นการวจิยัของประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2.2 การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันามาตรฐานการวจิยัของประเทศ 

2.3 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาดชันีดา้นการวจิยัทีเ่หมาะสมแก่การพฒันาสู่ความ

เป็นเลศิทางวชิาการและการพฒันาประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2554: 28-

32) 

2.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงานวิจยั 

การด าเนินการวจิยัต้องอาศัยระบบ และกลไกต่างๆ เป็นตัวขบัเคลื่อนให้บรรลุ

เป้าหมาย ซึง่ ศริลิกัษณ์ ดไีพบูลย ์กล่าวว่า ระบบคอืความเชื่อมโยงของ Element ทีเ่กี่ยวขอ้ง

อนัได้แก่ นโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน ผลงาน และกลไก หมายถึง 

ระเบยีบ ประกาศ ค าสัง่ การมหีน่วยงาน การปฏบิตั ิจ านวนคน คุณภาพของคน วสัดุ ครุภณัฑ ์

จ านวนเงนิ สถานที ่ฯลฯ ทีเ่อือ้อ านวยใหร้ะบบขบัเคลื่อนไปได ้อกีทัง้ยงัต้องอาศยัปจัจยัทีส่ าคญั

ในการบรหิารซึง่ม ี4 อย่าง ทีเ่รยีกว่า 4Ms ไดแ้ก่ 1) คน (Man) 2) เงนิ (Money) 3) วสัดุสิง่ของ 

(Materials) 4) การจดัการ (Management) 

กติตชิยั ไตรรตันศริชิยั (2552) กล่าวว่าการบรหิารการวจิยั ต้องใชห้ลกัการบรหิาร

โดยมองเป็น 2 มติ ิคอื มติทิี่ 1 การบรหิารงานในแนวราบ เป็นการบรหิารระดบัมหาวทิยาลยั

ผ่านหน่วยงานต่างๆ ระดบัคณะ มติทิี่ 2 การบรหิารงานในแนวดิง่ เป็นการบรหิารซึ่งต้องผ่าน

คณะและภาควชิาต่างๆ การจดัโครงสรา้งของหน่วยงาน ศูนยเ์ครื่องมอืกลาง ศูนย์/กลุ่มความ

เป็นเลิศด้านการวิจัย ระบบสนับสนุนอื่นๆ การบริหาร  กระบวนการสนับสนุนการวิจัย 

กระบวนการพฒันาขอ้เสนอโครงการ การประเมนิโครงการ การจดัประชุมวชิาการ และการน า

ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
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2.3 กรอบแนวคิดในการพฒันานักวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

รตันโกสินทร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์ ก าหนดกรอบคิดในการพฒันา

นกัวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ระยะคอื  

1) ระยะต้นน ้า เป็นการพฒันานักวจิยัให้สามารถค้นหาปญัหาการวจิยัแล้วพฒันา

ไปสู่การสรา้งโจทยว์จิยั พรอ้มทัง้สามารถพฒันาโจทยว์จิยัสู่การพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั ใช้

วธิกีารอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Work Shop) กจิกรรมทีใ่ชค้อื ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมลงมอืปฏบิตักิาร

จรงิเพื่อให้เขา้ใจในเรื่องนัน้โดยมผีู้ทรงคุณวุฒใิห้ความรูแ้ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวจิยั 

แล้วนักวิจยัปฏิบตัิจรงิโดยใช้ความรู้จากการอบรม ผู้ทรงคุณวุฒิจะท าการวิพากษ์ข้อเสนอ

โครงการวจิยันัน้ (วบิลูย ์วฒันาธร และ เสมอ ถาน้อย, 2550) 

2) ระยะกลางน ้า เป็นการดูแลตดิตามนักวิจยัระหว่างด าเนินการวจิยัเพื่อทราบ

ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินการวจิยั และหาแนวทางแกไ้ขปญัหารว่มกนั 

3) ระยะปลายน ้า คอื เป็นระยะทีส่นับสนุนใหน้ักวจิยัท าการเผยแพร่ผลการวจิยัของ

ตนเอง รวมทัง้การจดัหาผลประโยชน์จากผลการวจิยันัน้  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการแบบมสีว่นรว่มกบัพหุภาค ี

ภาคภีาคประชาชน 
-  แกนน าเครอืขา่ยภาคประชาชน 
ภาคภีาครฐั 
-  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ภาคภีาควชิาการ 
-  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รตันโกสนิทร ์
-  โรงเรยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ศกัยภาพดา้นการวจิยัของ

นกัวจิยัความหลากหลาย

ทางชวีภาพในมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล

รตันโกสนิทร ์

 
 

รปูแบบการบรหิารจดัการการวจิยั
ความหลากหลายทางชวีภาพของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รตันโกสนิทร ์

Output 
-ระบบการบรหิารจดัการเครอืขา่ย 
-การวจิยัความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 

Impact 

- องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในจังหวัดนครปฐม 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

- ลกัษณะทางกายภาพและ 

ชวีภาพของชุมชน 

- ทุนชุมชน (ฐานเศรษฐกจิ  

วฒันธรรม ภมูปิญัญา ฯลฯ) 

- ลกัษณะทางเศรษฐกจิ   สงัคม 

การเมอืง การปกครองของ

ชุมชน 

- สถานการณ์ปญัหาและความ

ตอ้งการของชุมชนในพืน้ที ่

Outcome 

- ชุดโจทยว์จิยั 

- ผลงานวจิยัความหลากหลายทาง

ชวีภาพ 
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ภาพท่ี  2 กรอบแนวคดิในการพฒันานกัวจิยั 

2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ธนาวรรณ สุขเกษม และคณะ (2549) ด าเนินการวจิยัการบรหิารจดัการงานวจิยั

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ มจีดุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบการบรหิารจดัการงานวจิยัของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพของงานวิจยัของ

มหาวิทยาลยัให้สูงขึ้น วิธีการศึกษาวิจยัใช้วิธกีารจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความ

คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒแิละคณาจารย์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ แล้วสงัเคราะห์

รูปแบบของระบบการบรหิารจดัการงานวิจยัของมหาวทิยาลยั ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 

ระบบการบรหิารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ประกอบไปด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบ คอื 

ระบบการพฒันาโจทย์วจิยั ระบบการพฒันาข้อเสนองานวจิยั ระบบการประเมนิและติดตาม

ผลงานวจิยั และระบบการเผยแพร่งานวจิยั ซึ่งรูปแบบของระบบบรหิารการจดัการงานวจิยัจะ

เป็นแนวทางหนึ่งในการพฒันาคุณภาพดา้นงานวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 

ดวงเดอืน ภูตยานันท์ (2553) ท าการศกึษา เรื่อง การพฒันารปูแบบการบรหิาร

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยของ

มหาวทิยาลยั โดยศกึษาองคค์วามรูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง สมัภาษณ์ผูบ้รหิารและนักวจิยัของมหาวทิยาลยั 

แล้วน าผลที่ได้มาสร้างรูปแบบที่พัฒนาขึ้น แล้วตรวจสอบหรอืประเมนิความเหมาะสมของ

รปูแบบ 3 ขัน้ตอน ขัน้ตอนที่ 1 ประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 18 ด้าน 

โดยให้ผู้อ านวยการส านัก/สถาบันวิจ ัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย จ านวน 78 คน จาก

มหาวิทยาลัยของรัฐ 78 แห่งเป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินพบว่า รายการส่วนใหญ่ใน

องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม และได้ปรับปรุงแก้ไขจนได้ร่างรูปแบบที่มี

องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ รวมทัง้จัดท าร่างคู่มือการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลัย 

ขัน้ตอนที ่2 ประเมนิความเหมาะสมของรา่งรปูแบบและรา่งคู่มอื โดยม ีอธกิารบด ีรองอธกิารบดี

ฝ่ายวจิยั/ฝ่ายก ากบัการวจิยั ผู้อ านวยการส านัก/สถาบนัวจิยัและพฒันาของมหาวทิยาลยัและ

นักวจิยัของมหาวทิยาลยัของรฐั 78 แห่ง รวมผูป้ระเมนิจ านวน 280 คน ผลการประเมนิพบว่า

รายการในองค์ประกอบของรูปแบบและคู่มอืการบรหิารงานวจิยัของมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่มี

ความเหมาะสม จงึได้ปรบัปรุงแก้ไขจนไดรู้ปแบบละคู่มอืทีส่มบูรณ์ ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิความ

เหมาะสมของรปูแบบและคู่มอือกีครัง้หนึ่ง โดยการจดัประชุมสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิผลการ

ประเมนิพบว่า ผูท้รงคุณวุฒเิหน็ว่ารปูแบบการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยัของรฐัและคู่มอื
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ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมในระดบัมากสามารถน าไปใชใ้นการบรหิารส านัก/สถาบนัวจิยั

และพฒันาของมหาวทิยาลยัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยรปูแบบทีน่ าเสนอประกอบดว้ย 2 ส่วน 

คอื แนวคดิรปูแบบการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั และองคป์ระกอบของรปูแบบม ี6 ดา้น 

ได้แก่ การบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั การวางแผน การจดัองค์การ การน า การควบคุม 

และระบบสารสนเทศ 

ศิโรจน์  ผลพันธิน (2547) การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิจัยของ

สถาบนัอุดมศกึษา มวีตัถุประสงค ์4 ประการ คอื เพื่อศกึษานโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร

งานวิจยัของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจยัของ

สถาบนัอุดมศกึษา เพื่อศกึษารปูแบบการบรหิารงานวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษาในปจัจุบนั และ

เพื่อเสนอแนะรูปแบบการบริหารงานวิจยัของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต การวิจยันี้ เป็น

ลกัษณะงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยท าการศกึษาจากเอกสารที่เกี่ยวขอ้งและการสมัภาษณ์ในเชงิ

ลกึจากผูบ้รหิารงานวจิยัโดยตรง จ านวน 12 คน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารงานวจิยัในสถาบนัอุดมศกึษา 5 

แห่ง ผู้บรหิารหน่วยงานด้านนโยบาย และผู้บรหิารหน่วยงานด้านสนับสนุนทุนการวจิยั ทัง้นี้

ผู้วิจยัได้สร้างเครื่องมอืเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบปลายเปิด (Open-end 

questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการ วิเคราะห์เนื้อหา (Content 

analysis) ผลการศกึษาพบว่านโยบายดา้นวจิยัระดบัชาตใินแต่ละฉบบัมคีวามสอดคลอ้งกนัและ

มุ่งเน้นความส าคญัต่อการวจิยัมากขึน้ โดยมุ่งเน้นการน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ไดจ้รงิเพื่อ

เพิม่ขดีความสามารถดา้นเศรษฐกจิการคา้ระหว่างประเทศของไทย ส่วนการบรหิารงานวจิยัใน

ภาพรวมเน้นการบรหิารงานวจิยัแบบบูรณาการ โดยใชร้ะบบบรหิารในรปูแบบชุดโครงการวจิยั

และเครอืข่ายวจิยั แต่ในทางปฏบิตัิพบว่าการสนับสนุนการวจิยัจากรฐัไม่สอดรบักบันโยบาย

ส่งเสรมิการวจิยั โดยเฉพาะการสนับสนุนดา้นจ านวนงบประมาณและการบรหิารงบประมาณทีม่ี

ประสทิธภิาพ หน่วยงานกลางระดบันโยบายของสถาบนัอุดมศกึษาไม่ใหค้วามส าคญัต่อการวจิยั

เท่าทีค่วร ขาดเอกภาพการบรหิารงานวจิยั และยงัประสบปญัหาการเชื่อมโยงขอ้มลูข่าวสาร ทุน

การวจิยั และการเขา้ร่วมโครงการวจิยัระดบัชาตสิู่สถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ป็นไปอย่างไม่ทัว่ถงึและ

เท่าเทยีมครอบคลุมทัง้หมด การบรหิารงานวจิยัในปจัจุบนัของสถาบนัอุดมศกึษาประสบปญัหา

การขาดแคลนนักวิจ ัยทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขาดความคล่องตัวของการบริหาร

งบประมาณ และขาดกลไกหรอืระบบการจดัการให้แต่ละภาคขีองระบบวจิยัเชื่อมโยงกนั ซึ่ง

สถาบนัอุดมศกึษาพยายามแก้ปญัหาดงักล่าวโดยการสรา้งนักวจิยัรุ่นใหม่และพฒันาศกัยภาพ
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นักวจิยัทีม่อียู่เดมิ การสรา้งระบบการบรหิารงบประมาณให้มคีวามสะดวกและรวดเรว็ ส่งเสรมิ

ให้นักวจิยัแสวงหาทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น และพยายามสร้างระบบวิจยัให้

เชื่อมโยงกนัมากขึน้ ทัง้นี้แล้วสถาบนัอุดมศกึษามแีนวโน้มบรหิารงานวจิยัในรูปแบบเครอืข่าย

มากขึน้โดยเฉพาะความร่วมมอืทางวจิยั และมแีนวโน้มการจดัรปูองคก์รแบบผสมผสานระหว่าง

รูปแบบเครอืข่ายกบัรูปแบบยดืหยุ่น/นวตักรรมโดยใช้แนวคดิการบรหิารงานวจิยัที่ส าคญัคือ

เศรษฐกิจฐานความรู้ การวิจ ัยแบบบูรณาการ การประเมินผลการบริหารงานวิจัยโดยใช ้

Balanced Score Card และการเชื่อมโยงองคค์วามรูไ้ปใชใ้ห้เกดิประโยชน์ ขอ้เสนอแนะเชงิ

นโยบาย รฐัควรส่งเสรมิและสนบัสนุนการท าวจิยัทุกประเภท สนับสนุนความเชื่อมโยงของระบบ

วจิยัใหม้ากกว่าปจัจบุนั ควรจดัท าแผนแมบ่ทการวจิยัระดบัอุดมศกึษา และใหส้ถาบนัอุดมศกึษา

เอกชนมสี่วนร่วมในงานวจิยัระดบัชาตมิากขึน้ ผู้บรหิารสถาบนัอุดมศกึษาควรก าหนดนโยบาย

ให้สถาบนัมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ข้อเสนอแนะเชิงบรหิาร ด้านการจดัรูปองค์กร  ควร

ผสมผสานระหว่างรปูแบบเครอืข่ายกบัรปูแบบยดืหยุ่น/นวตักรรม มสีายบงัคบับญัชาทีส่ ัน้ เน้น

ความคล่องตวัและปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ บรหิารงานวจิยัโดยใชน้โยบายยดืหยุ่น การวจิยั

เชิงรุกและสนับสนุนการวจิยัตามโครงการพเิศษต่าง ๆ ด้านทรพัยากรบุคคล ควรสร้างและ

พฒันาทัง้นักวจิยัที่มตี าแหน่งอาจารย์และต าแหน่งนักวจิยั และนักวจิยัในบณัฑติศึกษา ด้าน

งบประมาณ ควรใชร้ะบบคุณธรรม เอื้ออ านวยความสะดวกต่อการท าวจิยั โดยเน้นผลลพัธท์ีไ่ด้

จากผลงานวจิยัเป็นหลกั ด้านคุณภาพงานวจิยั ควรเน้นคุณภาพงานวจิยัเป็นหวัใจส าคญัของ

การบรหิารงานวจิยั โดยก าหนดมาตรฐานคุณภาพงานวจิยัในทุกขัน้ตอน ควรใหม้กีารเผยแพร่

ผลงานวจิยัสู่สงัคมหรอืใชป้ระโยชน์จากผลงานวจิยัใหม้ากขึน้ และควรมหีน่วยงาน/คณะท างาน

จดัการดูแลทรพัยส์นิทางปญัญาที่เกดิจากผลงานวจิยั ด้านความเชื่อมโยงของระบบวจิยั ควรมี

การจดัตัง้สถาบนัวจิยัเฉพาะทาง จดัตัง้หน่วยงานเชื่อมโยงองค์ความรูสู้่สงัคม และด้านความ

ร่วมมอืทางวจิยั ควรท าวจิยัแบบคณะวจิยัในรูปแบบเครอืข่ายวจิยั โดยผู้บรหิารเครอืข่ายวจิยั

ควรมคีุณสมบตัเิป็นทัง้นักบรหิาร ผูป้ระสานงาน และนักวชิาการทีเ่ชีย่วชาญในเรื่องทีว่จิยั และ

ควรใหเ้ครอืขา่ยวจิยัใชท้รพัยากรท าวจิยัรว่มกนัใหม้ากทีสุ่ด 
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วตัถปุระสงค ์

 
1. เพื่อพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการการวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

 

2. เพื่อถอดบทเรยีนการจดัการความรูก้ระบวนการวจิยัดา้นความหลากหลายทางชวีภาพของ

นกัวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ 

 

3. เพื่อประเมนิผลการพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการการวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
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วิธีด าเนินการวิจยั 

 
แบบแผนการวจิยัการวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม (Participatory 

Action Research) ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัแบ่งเป็น 2 ระยะ คอื 

 

ระยะท่ี 1 

1. ศึกษาสถานภาพ ศกัยภาพ ปญัหา ความต้องการและแนวทางพฒันานักวจิยัของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์กลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพโดย 

1) วางแผนปฏิบตัิการศึกษาสถานการณ์ปญัหาและการพฒันารูปแบบการบรหิาร

จดัการการวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

2) ศกึษาสถานภาพและแนวทางการพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการการวจิยัความ

หลากหลายทางชวีภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

2. จดัเวทวีเิคราะห์สถานการณ์ปญัหา ศกัยภาพจุดอ่อน จุดแขง็ ปญัหา อุปสรรคและ

โอกาสของการท างานวจิยัของนักวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลรตันโกสนิทร ์

3.ประชุมปฏบิตัิการตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลการศกึษาสถานภาพและแนวทาง

พฒันารูปแบบการบรหิารจดัการเพื่อการพฒันาศกัยภาพในการท างานวจิยัของนักวจิยัความ

หลากหลายทางชวีภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

 

ระยะท่ี 2 

ทดลองใชรู้ปแบบการบรหิารจดัการเพื่อการพฒันาพฒันาศกัยภาพในการท างานวจิยัของ

เครอืขา่ยการวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพ ดงันี้ 

1)  ทดลองปฏบิตัิตามรูปแบบการบรหิารจดัการการวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพ

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ไดแ้ก่ 

1.1 การพฒันาโจทยว์จิยัโดยรว่มกบัภาคโีดยใหไ้ดชุ้ดโจทยว์จิยั 

1.2 การพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอโครงการวจิยัทีส่มบรูณ์ 

1.3 ทดลองระบบการตดิตามส่งเสรมิสนบัสนุน 

1.4 ทดลองระบบการเผยแพรผ่ลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ 
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2) จดัเวทนี าเสนอผลการด าเนินงานตามรูปแบบและร่วมกนัแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ

เพื่อการปรบัปรุง ร่วมกนัวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ ปญัหาอุปสรรค ของการด าเนินงาน พรอ้ม

แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 

3)  ประเมนิผลการทดลองใช้รูปแบบการบรหิารจดัการการวจิยัความหลากหลายทาง

ชวีภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์และปรบัปรงุเป็นระยะ 

4) ประเมนิผล สรุป สงัเคราะหอ์งคค์วามรู ้ถอดบทเรยีนและเขยีนรายงานเพื่อการเผยแพร่

ขยายผล 
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ผลการวิจยั 

 
1. การพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการการวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

1.  ปัจจยั เง่ือนไขความส าเรจ็การบริหารจดัการเครือข่ายการวิจยั 
1.1  ปัจจยัน าเข้า (Input) 

1.1.1 การพฒันาโจทยว์จิยัหรอืค าถามการวจิยัทีม่คีุณภาพ เหมาะสมและได้
มาตรฐาน 

ลกัษณะ/ วิธี การบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
(1) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักวิจยัเข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวจิยั เมื่อวนัที่ 20 สงิหาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้นักวจิยัทีส่นใจส่งขอ้เสนอ
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพทัง้
แบบเดมิและแบบแขง่ขนัไดเ้รยีนรูแ้นวทางการ
ท าวิจยัและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(1.1) นกัวจิยัของมหาวทิยาลยัเขา้รว่มใน
กจิกรรมดงักล่าวทัง้สิน้ จ านวน 12 คน 
(1.2) มหาวทิยาลยัได้รบัการจดัสรรทุนวจิยั
ประจ าปีงบประมาณ 2557 จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวน 10 
โครงการ เป็นงบประมาณ 2,800,000 บาท 
(1.3) มหาวทิยาลยัได้รบัการจดัสรรทุนวจิยั
เพิม่ขึน้จากปีงบประมาณ 2556  
(1.4) เป็นนักวิจ ัยหน้าใหม่ในกลุ่มความ
หลากหลายทางชวีภาพทัง้สิ้น จ านวน 5 คน 
จาก  5  โค รงการ  (นั บ เ ฉพาะหัวห น้ า
โครงการ) 
(1 .5)  เ ป็นข้อ เสนอที่ผ่ านระบบแข่งขัน 
จ านวน 5 เรือ่ง ระบบเดมิ จ านวน 5 เรือ่ง 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจยัที่ได้ร ับ
จัดสรรทุนสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 
2557 ทุกโครงการ เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏบิตักิารเพื่อพฒันานักวจิยัในโครงการความ
หลากหลายทางชวีภาพ ปีงบประมาณ 2557 
ครัง้ที ่1 ระหว่างวนัที ่23-24 ตุลาคม 2556 ณ 
ห้องพระเทพรตันดลิก ชัน้ 2 อาคารเรยีนรวม
แ ล ะ ศู น ย์ วัฒ น ธ ร ร ม  ( พุ ท ธ วิ ช ช า ลั ย ) 

(2.1) นกัวจิยัเขา้รว่มในกจิกรรมดงักล่าว
ทัง้สิน้ จ านวน  10 คน จากทัง้หมด 10 
โครงการ 
(2.2) นกัวจิยัน าขอ้เสนอแนะจาก
ผูท้รงคุณวุฒมิาปรบัแกไ้ขขอ้เสนอโครงการ  
(2.3) การด าเนินกจิกรรมนี้ท า ให้นักวจิยัได้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กระบวนการวจิยั
แบบมีส่วนร่วม (PAR) และการหารือ
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ลกัษณะ/ วิธี การบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ซึง่จดัโดยส านัก
บรหิารโครงการส่งเสรมิการวจิยัในอุดมศกึษา
แล ะพัฒนามหาวิท ย าลัย วิ จ ัย แห่ ง ช าต ิ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยมี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการวิจัยแบบมีส่ วนร่วม (PAR) 
ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางอื่นๆทีจ่ะ
ช่วยให้นักวจิยัสามารถด าเนินงานวจิยัได้ตรง
ตามกรอบ TOR ของกลุ่มโครงการความ
หลากหลายทางชีวภาพและเป็นการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อเสนอ
โครงการวจิยัทีส่มบรูณ์ 

เกีย่วกบัทศิทางและแผนการด าเนินการ โดย
เน้นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และการท าความ
เข้าใจร่วมกัน รวมทัง้การปรับข้อเสนอ
โครงการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบั TOR ของกลุ่ม
ความหลากหลายทางชวีภาพ 
 

(3) สนับสนุนใหน้ักวจิยัเขา้ร่วมการประชุมเชงิ
ปฏบิตักิารรายงานความก้าวหน้าโครงการวจิยั
ปีงบประมาณ 2557 และพฒันาโจทยว์จิยัดา้น
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิญัญา
ท้อ งถิ่น เ ค รือ ข่ ายมหาวิทยาลัย ราชภัฎ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล และสถาบนั
เทคโนโลยีปทุมวัน กลุ่มภาคกลางและภาค
ตะวนัตก ระหว่างวนัที่ 8-9 สงิหาคม 2557 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เพื่อให้นักวิจ ัยที่ได้ร ับจัดสรรทุนประจ าปี
งบประมาณ 2557 ได้รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานวจิยั และให้นักวิจยัที่สนใจส่ง
ข้อ เสนอโครงการความหลากหลายทาง
ชวีภาพไดพ้ฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยัส าหรบั
การยื่นขอรบัการสนับสนุนทุนวิจยั ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

(3.1) นักวิจ ัยเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
ทัง้สิน้ จ านวน 10  คน 
(3.2) มหาวทิยาลยัได้รบัการจดัสรรทุนวจิยั 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวนทัง้สิ้น 
7 โครงการ เป็นงบประมาณ 2,065,200 
บาท  
(3.3) เป็นนกัวจิยัหน้าใหม ่ทัง้สิน้ 4 คน จาก 
4 โครงการ (นบัเฉพาะหวัหน้าโครงการ) 

(4) ตดิตามผลการเขา้รว่มในกจิกรรมดงักล่าว (4.1) นกัวจิยัทุกโครงการเขา้รว่มในกจิกรรม 
ครบถว้นทุกครัง้ 
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1.1.2 การวางแผนและการเตรยีมความพรอ้มของทมีวจิยัทัง้ก่อนวจิยั ระหว่าง
วจิยั  และหลงัวจิยั 

 
ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 

1.ก่อนการวิจยั 
(1.1) สถาบนัวจิยัและพฒันา ได้ด าเนินการ

มอบหมายให้มเีจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ดูแล
นักวิจยังบประมาณส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นการเฉพาะ เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่นักวจิยั และดูแลการ
ด าเนินงานวิจยั การรายงานความก้าวหน้า 
และการตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานวจิยั 
( 1 .2 )  นักวิจ ัยงบประมาณ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ต้องเขา้
ร่ ว ม โ ค ร งกา รปฐมนิ เ ทศนั ก วิ จ ัย ที่ ท า ง
สถาบนัวิจยัและพฒันา จดัขึ้น เพื่อรบัทราบ
เงื่อนไขในสญัญารบัทุน ก าหนดการที่ส าคญั 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการวจิยั 

 
(1.1) นักวจิยัได้รบัแจ้งข้อมูลที่ส าคญัจากผู้
ประสานงานตรงตามก าหนดเวลา 
(1.2) ผูป้ระสานงานช่วยอ านวยความสะดวก
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งไดท้นัต่อสถานการณ์ 
 
 

2.ระหว่างการวิจยั 
(2.1) สถาบันวิจยัและพัฒนา ติดตามการ

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย
อยา่งต่อเนื่อง 
(2.2) สถาบนัวิจยัและพฒันา ใช้ระบบการ

เบิกจ่ายงบประมาณวิจัย แบบงวดเงิน ซึ่ง
นักวจิยัจะต้องด าเนินการแนบเอกสารรายงาน
ความกา้วหน้าทุกครัง้ก่อนการเบกิเงนิในแต่ละ
งวด เช่น การขอเบกิจ่ายเงนิงวดที่ 2 นักวจิยั
จะต้องน าส่งรายงานความก้าวหน้า (บทที่ 1-
3) พรอ้มหลกัฐานการใช้จ่ายเงนิในงวดที่ผ่าน
มา จงึจะอนุมตัใิหเ้บกิจา่ยได ้
 

(2.1) นกัวจิยัสามารถรายงานความก้าวหน้า
ไดท้นัตามก าหนดเวลา 
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ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
3.หลงัการวิจยั 
(3.1) สถาบนัวจิยัและพฒันา ไดม้รีะบบการ

ตดิตามการเผยแพร่ผลงานวจิยัของนักวจิยัทุก
โครงการ 

(2 .2 )  นักวิจ ัยจะต้องน าผลงานวิจัยไป
เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการการประชุม
ใหญ่โครงการส่งเสรมิการวจิยัในอุดมศึกษา 
ครัง้ที ่3 (HERP CONGRESS III) 

 

1.1.3 หวัหน้าโครงการวจิยั (มศีกัยภาพ จรยิธรรม วนิัย) 

ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
(1) สถาบนัวจิยัและพฒันา ไดด้ าเนินโครงการ
ปฐมนิเทศนักวจิยั ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ซึ่ ง นั ก วิ จ ั ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เข้า
ร่วมโครงการดงักล่าว ซึ่งได้มีการให้ความรู้
เ กี่ ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจ ัย  และ
จรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆแก่นกัวจิยัดว้ย 
(2) โครงการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพนักวจิยั 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล
รตันโกสนิทร ์ทุกโครงการ ได้มกีารให้ความรู้
เ กี่ ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจ ัย  และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งต่างๆแก่นักวจิยั เพื่อ
เป็นการกระตุ้นเตือนนักวิจยัให้ด ารงตนตาม
จรรยาบรรณนกัวจิยั 

นักวจิยัของมหาวทิยาลยั ด าเนินการวจิยับน
พืน้ฐานจรรยาบรรณนกัวจิยัและวชิาชพีวจิยั 
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1.1.4 ทมีวจิยั (เป็นสหสาขาวชิาชพี) 

ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
(1) ทมีวจิยั มาจากสหสาขาวชิาชพี  
(2) ทีมวจิยั ด าเนินการโดยกระบวนการวจิยั
เชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มกบัชุมชน (PAR)  

(1) ทมีวจิยั ประกอบดว้ย 
-  ทมีวจิยัจากคณะวศิวกรรมศาสตร ์ร่วมกบั 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 
- ทมีวจิยัจากคณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ร่วมกับ ศูนย์วิจ ัยและ
พฒันาการเกษตรเพชรบุร ี 
- ทมีวจิยัจากคณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ร่วมกับ กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ( อุทยาน
แห่งชาตสิามรอ้ยยอด) และโรงเรยีนสามรอ้ย
ยอดวทิยาคม 
(2) ทุกโครงการวจิยัไดใ้ชก้ระบวนการวจิยั
เชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มกบัชุมชน 
(PAR) เป็นหลกัในการด าเนินงานวจิยั  

 

1.1.5 ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา (มศีกัยภาพ ประสบการณ์บรหิาร

จดัการ ความรบัผดิชอบ) 

ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บัน วิ จ ั ย แ ล ะ พัฒ น า 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล
รัตนโกสินทร์ เ ป็นผู้มีศักยภาพ มีความ
รบัผดิชอบ และมปีระสบการณ์ในการบรหิาร
จดัการงานวจิยั ดงัต่อไปนี้ 
(1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อ
บริการและสนับสนุนการท างานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น 
- มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านงานวิจัย
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของสถาบนัวจิยั

(1) ผู้อ านวยการสถาบันวิจ ัยและพัฒนา 
ไดร้บัคะแนนการประเมนิการปฏบิตังิานตาม
หลักธรรมาภิบาลในระดับดี โดยมีคะแนน
เฉลีย่ 4.32 
(2) สนับสนุนการน าผลงานวจิยัไปตพีมิพ์
และเผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ งานวจิยัทุนส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (สกอ.) ประจ าปี 2556 ไดร้บั
การตพีมิพใ์นวารสาร Rajabhat Journal of 
Science, Humanities & Social Sciences 
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ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
และพฒันา  
-  มกีารอบรมและพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั 
-  มกีารประกาศหลกัเกณฑ์การด าเนินงานและ
การติดตามประเมินผลโครงการวิจยัที่ได้รบั
ทุนอุดหนุนวจิยั 
(2) สนับสนุนการน าผลงานวจิยัไปตพีมิพ์และ
เผยแพร ่และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
(3)  ส่ ง เสริมงานบริการวิชาการและงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ 
แก่สงัคมและชุมชนอยา่งต่อเนื่อง 

ปีที่  15 ฉบับที่  2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 
2557) จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน ้ า
นครชยัศร ี
(3) น าองค์ความรู้ด้านภูมปิญัญาท้องถิ่นที่
เกิดจากการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการ
และการถ่ายทอดเทคโนโลยเีขา้ร่วมโครงการ
ประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สถาบันการพล
ศกึษา และสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ 
(4) สนับสนุนทุนการด าเนินโครงการบรกิาร
วิชาการแ ก่ชุมชน เ รื่ อ ง  การ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประกอบอาหารจากพืชผัก
พืน้บา้น ซึง่เป็นงานวจิยัทีไ่ด้รบัทุนสนับสนุน
จาก สกอ. (กลุ่มความหลากหลายทาง
ชวีภาพ) ประจ าปี 2556 

 

1.1.6 งบประมาณสนบัสนุนการบรหิารจดัการ 

ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
(1) มหาวทิยาลยั ใหก้ารสนับสนุนงบประมาณ
วิจยั และงบประมาณเพื่อการบรหิารจดัการ
วจิยัอยา่งต่อเนื่อง  
(2) ส านักบรหิารโครงการส่งเสรมิการวจิยัใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจ ัย
แห่งชาติ ได้จ ัดสรรงบประมาณโครงการ
บริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศกึษา อยา่งต่อเนื่อง 

(1) โครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุนสนับสนุน
งานวิจยัจาก สกอ. ประจ าปี 2557 จ านวน 
10 โครงการ เป็นเงนิ 2,800,000 บาท 
 
(2) งบประมาณโครงการบริหารจดัการ
โครงการส่ง เสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 100,000 
บาท 
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ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
(3) งบประมาณโครงการบริหารจัดการ
โครงการส่ง เสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนให้นักวจิยั
งบประมาณ สกอ. เข้าร่วมในกิจกรรมที่
เกีย่วขอ้ง และจดัโดย สกอ. 

 

1.1.7 การสนบัสนุน ขอ้มลูสารสนเทศ เครือ่งมอื อุปกรณ์ หอ้งปฏบิตักิาร 

ยานพาหนะ สถานที่ 

ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
สถาบันวิจ ัยและพัฒนา สนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศ เครื่องมอื อุปกรณ์ หอ้งปฏบิตักิาร 
ยานพาหนะ สถานที่ และอื่นๆ ตามที่นักวจิยั
ประสานมา 

(1) ด าเนินการตามทีน่กัวจิยัประสาน 
(2) สถาบนัวจิยัและพฒันา มหีอ้งสมดุ
งานวจิยั และระบบสบืคน้งานวจิยัไว้
ใหบ้รกิารแก่นกัวจิยั 

 

1.1.8 ระบบการเงนิการคลงั 

ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
มีการบริหารจัดการโดย กองคลัง  ของ
มห า วิท ย า ลัย  แ ต่ ทั ้ง นี้ นั ก วิ จ ัย จ ะ ต้ อ ง
ด าเนินการภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ว่าด้วยการ
ใชจ้า่ยเงนิอุดหนุนเพื่อการวจิยั พ.ศ. 2553  

โครงการวิจัยที่ได้ร ับจัดสรรทุนสนับสนุน
งานวิจัยจาก สกอ . ประจ าปี 2557 ทุก
โครงการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์ ว่าด้วย
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจ ัย พ.ศ. 
2553 ซึง่บรหิารจดัการโดย กองคลงั 
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1.1.9 ระบบสารสนเทศ 

ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
(1) สถาบนัวจิยัและพฒันา มรีะบบสารสนเทศ
ในการบรหิารจดัการงานวจิยั 
(2) ระบบสารสนเทศในการบรหิารจดัการ
งานวจิยัจากหน่วยงานภายนอก 

(1.1) ระบบฐานขอ้มลูนกัวจิยั 
(1.2) ระบบตดิตามการน าผลงานวจิยัไป
ตพีมิพเ์ผยแพร่ 
(2.1) ระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ
(National Research Project Management: 
NRPM) 
(2.2) ระบบบรหิารจดัการงานวจิยัแห่งชาต ิ
(National Research Management 
System: NRMS) 

 

1.2  ปัจจยัด้านกระบวนการ (Process) 

1.2.1 การบรหิารนกัวจิยั (ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า) 

ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
1.ระยะต้นน ้ า  เ ป็นการพัฒนานักวิจ ัยให้
สามารถค้นหาปญัหาการวจิยัแล้วพฒันาไปสู่
การสร้างโจทย์วิจยั พร้อมทัง้สามารถพฒันา
โจทย์วิจยัสู่การพฒันาข้อเสนอโครงการวิจยั 
ใชว้ธิกีารอบรมเชงิปฏบิตักิารมกีารด าเนินการ
ดงันี้ 
- ปีงบประมาณ 2557 ไดส้นับสนุนใหน้ักวจิยัที่
สนใจส่งข้อเสนอโครงการความหลากหลาย
ทางชวีภาพทัง้แบบเดิมและแบบแข่งขนั เข้า
ร่วมการประชุมเชงิปฏบิตัิการพฒันาข้อเสนอ
โครงการวจิยั เมื่อวนัที่ 20 สงิหาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้
นักวจิยัน าขอ้เสนอโครงการวจิยัไปน าเสนอให้
ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาใหค้ าแนะน า แล้วน ามา
ปรบัแก้ไขข้อเสนอโครงการ เพื่อยื่นขอรบัทุน

(1.1) มหาวทิยาลยัได้รบัการจดัสรรทุนวจิยั
ประจ าปีงบประมาณ 2557 จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวน 10 
โครงการ เป็นงบประมาณ 2,800,000 บาท 
(1.2) มหาวทิยาลยัได้รบัการจดัสรรทุนวจิยั
ประจ าปีงบประมาณ 2558 จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวน 7 
โครงการ เป็นงบประมาณ 2,065,200 บาท 
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ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
สนบัสนุน 
- ปีงบประมาณ 2558 ได้ประชาสมัพนัธ์และ
สนับส นุนให้นั กวิจ ัยที่ สน ใจส่ งข้อ เ สนอ
โค ร งการวิจัย  เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม เ ชิง
ปฏบิตักิารรายงานความก้าวหน้าโครงการวจิยั
ปีงบประมาณ 2557 และพฒันาโจทยว์จิยัดา้น
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิญัญา
ท้อ งถิ่น เ ค รือ ข่ ายมหาวิทยาลัย ราชภัฎ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล และสถาบนั
เทคโนโลยีปทุมวัน กลุ่มภาคกลางและภาค
ตะวนัตก ระหว่างวนัที่ 8-9 สงิหาคม 2557 ณ 
มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ซึง่
จดัขึ้นเพื่อให้นักวจิยัน าข้อเสนอโครงการวจิยั
ไปน า เ สนอให้ผู้ทรงคุณวุ ฒิพิจ ารณาให้
ค าแนะน า แล้วน ามาปรับแก้ไขข้อ เสนอ
โครงการ  เพื่ อยื่นขอรับทุนสนับส นุนใน
ปีงบประมาณ 2558 
2. ระยะกลางน ้า เป็นการดูแลตดิตามนักวจิยั
ระหว่างด าเนินการวิจยัเพื่อทราบปญัหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการวิจยั และหาแนว
ทางแกไ้ขปญัหารว่มกนัมกีารด าเนินการดงันี้ 
(2.1) ตดิตามใหน้ักวจิยัรายงานความก้าวหน้า
ตามก าหนดเวลาในกลุ่มความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ไดแ้ก่ 
- การรายงานความก้าวหน้า ครัง้ที่ 1 
(ประมาณเดอืนธนัวาคม 2556) 
- ก า ร ร ายง านคว ามก้ า วห น้ า  ค รั ้ง ที่  2 
(ประมาณเดอืนมถุินายน 2557) 
(2.2) ตดิตามใหน้ักวจิยัรายงานความก้าวหน้า
ไปยงัส านักบรหิารโครงการส่งเสรมิการวจิยัใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจ ัย

(2.1) นกัวจิยัไดร้ายงานความกา้วหน้าในการ
ด าเนินการวจิยั 
(2.2) นักวจิยัไดแ้ลกเปลีย่นปญัหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการวจิยั และได้รบัข้อเสนอแนะ
ในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
(2.3) จากการที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนท าให้
นักวิจยัภายใต้แผนงานสามารถน าความรู้
ต่างๆ มาปรบัการด าเนินการวิจยั เพื่อให้
สามารถด าเนินการวจิยัไดต่้อเนื่อง 
( 2 . 4 )  ก า ร เ ข้ า ร่ ว มประชุ มกลุ่ มค ว าม
หลากหลายทางชีวภาพในแต่ละครัง้ ก็เป็น
การกระตุ้นให้นักวจิยัต้องด าเนินการวจิยัให้
แล้วเสร็จตามช่วงระยะเวลา เพราะในการ
ประชุ มกลุ่ ม แ ต่ ล ะค รั ้ง นั ก วิจ ัย จ ะต้ อ ง
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ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
แห่ งชาติ  ส านักง านคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา (ประมาณเดอืนสงิหาคม 2557) 
(2.3) สนับสนุนให้นักวจิยัเข้าร่วมการประชุม
เ ชิ ง ปฏิบัติ ก า ร ร าย ง านคว ามก้ า วห น้ า
โครงการวจิยัปีงบประมาณ 2557 และพฒันา
โจทย์วิจยัด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมปิญัญาท้องถิ่นเครอืข่ายมหาวทิยาลยั
ราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
และสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั กลุ่มภาคกลาง
และภาคตะวนัตก ระหว่างวนัที่ 8-9 สงิหาคม 
2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยนักวิจยัจะต้องจดัเตรียมการ
น าเสนอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
วจิยั ตามกลุ่มสาขาวชิา ดงันี้ 
 
- กลุ่ มการพัฒนาต่อยอดและการใ ช้
ประโยชน์ทรพัยากรชีวภาพ ประกอบดว้ย 
1) การประเมนิพื้นที่เสี่ยงภยัเพื่อการจดัการ
พบิตัิภยัดนิถล่มในพื้นที่ต าบลกรุงชงิ จงัหวดั
นครศรธีรรมราช (ดร.สนัต ิ ไทยยนืวงษ์) 
2) การออกแบบและศกึษาความเป็นไปไดข้อง
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากไม้ไผ่อัดประสานเพื่อ
ส่งเสรมิรายได้ใหชุ้มชนจงัหวดักาญจนบุรโีดย
เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (นาย
โสรจั พฤฒโิกมล) 
3) การผลติกระดาษจากเยื่อทะลายปาลม์เปล่า
เพื่อน าไปสู่อุตสาหกรรมการผลติในครวัเรอืน 
(นายพรีะพงษ์  เพช็รพนั) 
 
 
 

ด าเนินการน าเสนอสิง่ทีน่ักวจิยัไดด้ าเนินการ
ไปแลว้ เพื่อใหผู้ท้รงคุณวุฒใิหค้ าแนะน า และ
ใหน้ักวจิยัน าไปปรบัแก้ไขงานวจิยัของตนให้
เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
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ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
- กลุ่มความหลากหลายทางวฒันธรรมและ
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน ประกอบดว้ย 
1)การศึกษาวถิีชวีิตและวฒันธรรมไททรงด า 
กรณีศึกษาต าบลสระสี่มุมอ าเภอก าแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม เพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิ
นิเวศวฒันธรรม (นางสาวพรพมิล  ศกัดา) 
2) พฒันาศูนยก์ารเรยีนรูว้ฒันธรรมชุมชนลาว
ครัง่บ้านทุ่งผักกูด ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูมจ. 
นครปฐม (นายสวสัดิ ์ เฉิดฉิ้ม) 
3) ภูมปิญัญาการจดัการความหลากหลายของ
พชืผกัพืน้บา้นของชาวลาวครัง่ กรณีศกึษา ต.
หว้ยดว้น ต.ดอนตูม จ.นครปฐม (นางสาววรา
รตัน์ วฒันชโนบล) 
 
- กลุ่ม ความหลากหลายทางชีวภาพข้าว
เพ่ือการอนุรกัษ์และพฒันาประกอบดว้ย 
1) การอบแห้งข้าวเปลือกให้กับโรงสีข้าว
ชุมชนด้วยเทคนิคหมุนวนในถงัไซโคลน (ผศ.
วศิษิฐ ์ ลลีาผาตกุิล) 
2) การอนุรกัษ์ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใต้ : กรณี
การปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง  ข้าวหอมดอก
พะยอมและขา้วสงัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า  อ าเภอสามร้อยยอด  
จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ (ผศ.สุรีร ัตน์  ดวง
สุวรรณ) 
 
- กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพเชิง
พื้นท่ีในรูปแบบบูรณาการได้แ ก่ ความ
หลากหลายทางชวีภาพของพชืสมนุไพรในเขต
พืน้ทีทุ่่งสามรอ้ยยอด (ผศ.ววิรณ์  วงศอ์รณุ) 
( 2 . 4 )  ก า ร ร ายง านคว ามก้ า วห น้ ากา ร
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ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
ด าเนินงานวจิยั ส าหรบัสถาบนัวจิยัและพฒันา 
สถาบันวิจ ัยและพัฒนาได้มีระเบียบในการ
เบิกจ่ายเงินงวดของการวิจัย โดยหัวหน้า
โครงการวิจัยจะสามารถด าเนินการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละงวดเงินได้นั ้น 
นักวิจยัจะต้องท าการรายงานความก้าวหน้า
ของการวิจัยก่อน จึงจะสามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ ดังนี้  การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 
นั ก วิ จ ั ย จ ะ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าของงานวจิยั ตัง้แต่ บทที่ 1-3 
และการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 นักวิจยัจะต้อง
ด าเนินการรายงานความก้าวหน้า 5 บท ให้
เรยีบร้อยก่อนการเบิกจ่าย จะท าให้ทราบถึง
ความกา้วหน้าในการด าเนินงานวจิยัของแต่ละ
โครงการ 
3.ระยะปลายน ้า คือ เป็นระยะที่สนับสนุนให้
นักวจิยัท าการเผยแพร่ผลการวจิยัของตนเอง 
มกีารด าเนินการดงันี้ ด าเนินการใหน้ักวจิยัทุก
โครงการเขา้ร่วมงานประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
ครั ้งที่  3  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
วฒันธรรมและภูมปิญัญาท้องถิน่: บูรณาการ
ความรู้สู่การพฒันาที่ย ัง่ยนื ระหว่างวนัที่ 8-9 
ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

จากปญัหาเรื่องการด าเนินงานวจิยัล่าช้า ใน
การประชุมครั ้งนี้  โครงการวิจัยหลาย
โครงการยงัด าเนินงานวจิยัไม่แล้วเสร็จ จงึ
เป็นการเข้าร่วมน าเสนอความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานวจิยัของตนเอง 
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1.2.2 การบรหิารงานวจิยั 

ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
(1) ตดิตามการด าเนินงานวจิยัในทุกโครงการ 
( 2 )  สื บ เ น่ื อ ง จ า กป ัญ ห า ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณล่าช้า จงึส่งผลใหโ้ครงการวจิยัทุก
โครงการ ไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนงานที่วางไว้ จึงต้องมกีารขยายเวลาใน
การด าเนินงานวจิยั 

(1.1) นกัวจิยัรายงานความกา้วหน้าทุกครัง้ 
(1.2) นกัวจิยัเขา้รว่มการประชุมเชงิ
ปฏบิตักิารทุกครัง้ 

 

1.2.3 การบรหิารงบประมาณ 

ลกัษณะ/ วิธีการบริหารจดัการ ผลการบริหารจดัการ 
(1) ปญัหาระบบการเบกิจ่ายงบประมาณที่พบ 
คือ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเพื่อแก้ไข
ปญัหาดงักล่าว จงึได้แจ้งนักวจิยัทุกโครงการ
ใ ห้ ด า เ นิ น ก า ร ยืม เ งิน ทด ร อ ง จ่ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยซึ่ ง ต ามร ะ เบียบสามารถ
ด าเนินการได ้ 

(1.1) นกัวจิยัด าเนินการยมืเงนิทดรองจา่ย
จากมหาวทิยาลยั จ านวน 5 โครงการ 
(1.2) นักวิจยัที่ไม่ได้ด าเนินการยืมเงินทด
รอ งจ่ ายจากมหาวิทยาลัย  จ านวน  5 
โครงการ ทัง้นี้เนื่องจาก ช่วงเวลาที่แจ้งให้
ด า เ นิ น ก า ร ยื ม เ งิ น ท ด ร อ ง จ่ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยนั ้น เป็นช่วงเดียวกับที่ทาง 
สกอ. แจง้ว่างบประมาณก าลงัจะเบกิจ่ายได้
ภายในช่วงเดอืนนัน้ 
( 1 . 3 )  ทุ ก โ ค ร งก า รส ามา รถ เบิก จ่ า ย
งบประมาณวิจัยงวดที่ 1 ได้ในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2557  
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1.3 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม 

1. การพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อให้ไดข้อ้เสนอโครงการวจิยัที่สมบูรณ์ 

โดยการสนับสนุนให้นักวจิยัเข้าร่วมการประชุมเชงิปฏบิตัิการเพื่อพฒันานักวจิยัในโครงการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ ปีงบประมาณ 2557 ครัง้ที่ 1 ระหว่างวนัที ่23-24 ตุลาคม 2556 

ณ ห้องพระเทพรัตนดิลก ชัน้ 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร โดยมวีตัถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกบักระบวนการวจิยั

แบบมสี่วนร่วม (PAR) 2. เพื่อใหผู้ท้รงคุณวุฒใิหข้อ้เสนอแนะในการปรบัขอ้เสนอโครงการวจิยั

ใหส้อดคลอ้งกบั TOR ของกลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพ 

 

ภาพท่ี 3  การประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันานักวจิยัในโครงการความหลากหลายทางชวีภาพ 

ปีงบประมาณ 2557 

2. การประชุมเชงิปฏบิตักิารรายงานความก้าวหน้าโครงการวจิยัปีงบประมาณ 

2557 และพฒันาโจทย์วจิยัด้านความหลากหลายทางชวีภาพและภูมปิญัญาท้องถิ่นเครอืข่าย

มหาวทิยาลยัราชภฎั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล และสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั กลุ่ม

ภาคกลางและภาคตะวนัตก ระหว่างวนัที่ 8-9 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลยัราชภฎับ้าน

สมเดจ็เจา้พระยา โดยมวีตัถุประสงค์ 1. เพื่อรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวจิยั  2. เพื่อ

พฒันาโจทยว์จิยัดา้นความหลากหลายทางชวีภาพและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ตาม TOR กลุ่มความ

หลากหลายทางชวีภาพ ส าหรบัปีงบประมาณ 2558 

3. การประชุมวชิาการ ครัง้ที่ 3 ความหลากหลายทางชวีภาพ วฒันธรรมและ

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่: บูรณาการความรูสู้่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ระหว่างวนัที ่8-9 ธนัวาคม 2557 ณ 

หอ้งบวัทพิย ์1-5 ศูนยศ์ลิปวฒันธรรมกาญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัวจิยัรายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานวจิยั  
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ภาพท่ี 4 การประชุมวชิาการ ครัง้ที ่3 ความหลากหลายทางชวีภาพ วฒันธรรมและภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่: บรูณาการความรูสู้่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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2. การถอดบทเรียนการจดัการความรู้กระบวนการวิจยัด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพของนักวิจยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์

(1) การพฒันารปูแบบการบริหารจดัการการวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพ: 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์(ดร.ส าเนียง องสพุนัธก์ลุ) 

ไดม้กีารน าองคค์วามรู ้และกระบวนการเพื่อการพฒันาศกัยภาพนักวจิยัรุ่นใหม่ทีก่ลุ่ม
ความหลากหลายทางชีวภาพได้ให้แนวทาง ไปประยุกต์ใช้กับการจดัโครงการเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพนกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ 

1) ปีงบประมาณ 2557 เรือ่ง การพฒันานกัวจิยัสายสนบัสนุน โดยมกีจิกรรม ดงันี้ 
- สถาบนัวจิยัและพฒันา ประกาศเปิดรบัขอ้เสนอโครงการวจิยัส าหรบับุคลากรสาย

สนับสนุน ในเรื่องการพฒันางานประจ าสู่งานวจิยั (R2R Research) ผลจากการเปิดรบัขอ้เสนอ
มนีกัวจิยัจากหน่วยงานสายสนบัสนุนเขา้รว่มโครงการจ านวนทัง้สิน้ 17 โครงการ 

- จดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร จ านวน 3 ครัง้ ดงันี้ 
ครัง้ที ่1 เป็นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการน างานประจ ามาพฒันาเป็น

งานวจิยั และการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ
ครัง้ที่ 2 เป็นการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวจิยั และการให้ความรู้

เรือ่ง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยัทัง้เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ  
ครัง้ที่ 3 เป็นการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจยั และการเขียน

สรปุผลการด าเนินงานวจิยั การอภปิรายผล 
- สรุปและประเมนิผลการบรหิารจดัการโครงการ พบว่า นักวิจยัสายสนับสนุนทุก

โครงการเป็นนักวจิยัหน้าใหม่ที่ยงัไม่เคยท าวจิยัมาก่อน การจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารทุกครัง้ 
ช่วยใหน้ักวจิยัได้รบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการด าเนินงานวจิยัจากผูท้รงคุณวุฒ ิและน าไป
ปรบัแก้ไขการด าเนินงานวิจยัของตนเอง เพื่อให้สามารถด าเนินงานวิจยัได้แล้วเสร็จตาม
แผนงานทีว่างไว ้

2) ปีงบประมาณ 2558 ไดข้ยายการด าเนินการโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพนักวจิยั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ เพิม่เติมอีก จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ การ
พฒันานกัวจิยัหน้าใหม ่และการพฒันานกัวจิยัเพื่อชุมชน  

(2) กลุ่มการพฒันาต่อยอดและการใช้ประโยชน์ทรพัยากรชีวภาพ ประกอบดว้ย 

1) การประเมนิพื้นที่เสี่ยงภยัเพื่อการจดัการพิบตัิภยัดินถล่มในพื้นที่ต าบลกรุงชิง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช (ดร.สนัต ิไทยยนืวงษ์) 

ผู้วจิยัมแีนวความคิดที่จะประเมนิพื้นที่เสี่ยงภยัดนิถล่มเพื่อใช้เป็นฐานในการจดัการ

ความเสี่ยงภยัในชุมชน โดยด าเนินการแยกเป็น 2 ส่วนคือการประเมนิพื้นที่มโีอกาสได้รบั
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ผลกระทบจากดนิถล่ม และการประเมนิความรุนแรงของผลกระทบ การประเมนิพื้นที่มโีอกาส

ไดร้บัผลกระทบจากดนิถล่มจะด าเนินการโดยการประเมนิโอกาสเกดิดนิถล่มดว้ยวธิดีชันีปจัจยั

ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Index Factors) ร่วมกบัการเก็บข้อมูลร่องรอยดนิถล่มในอดีต 

(Landslide Inventory) ในพืน้ทีศ่กึษา และวเิคราะหพ์ืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากดนิถล่ม ส่วนการ

ประเมนิความรุนแรงจะพจิารณาจากความล่อแหลม (Vulnerability) ซึง่ไดม้าโดยการจดัท าแผน

ทีชุ่มชน งานวจิยัในครัง้นี้นักวจิยัจะด าเนินการร่วมกบัชุมชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้

และประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั ส าหรบัพื้นที่ศกึษานัน้ คณะวจิยัได้คดัเลอืกพื้นที่บ้านปากลง 

ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรธีรรมราชเป็นพื้นที่ศกึษา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เคย

ได้รบัความเสยีหายจากพบิตัภิยัดนิถล่มและน ้าป่าไหลหลากเมื่อปี พ.ศ. 2554 และจากการ

ศกึษาวจิยัทีผ่่านมาพบว่า ชุมชนยงัมคีวามตื่นตวัเกีย่วกบัภยัดงักล่าวและอยากมสี่วนร่วมในการ

ป้องกนัภยัร่วมกบัหน่วยงานราชการใหม้ากขึน้ ส าหรบัการประเมนิโอกาสเกดิดนิถล่มในพืน้ที่

ศกึษา พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มโีอกาสเกิดดนิถล่มสูง โดยวางตวัอยู่ทางตอนกลางของพื้นที่จาก

เทอืกเขาทางทศิตะวนัตกไปจนถึงที่ราบทางทศิตะวนัออก ส่วนทางตอนเหนือและใต้มโีอกาส

เกดิดนิถล่มปานกลางและต ่า 

 

ภาพท่ี 5 แผนทีก่ารประเมนิโอกาสเกดิดนิถล่มในพืน้ทีศ่กึษา 
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2) การออกแบบและศึกษาความเป็นไปได้ของผลติภณัฑ์ที่ท าจากไมไ้ผ่อดัประสาน

เพื่อส่งเสรมิรายได้ให้ชุมชนจงัหวดักาญจนบุรโีดยเทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (นาย

โสรจั พฤฒโิกมล) 

การน าเอา ผลติภณัฑท์ี่ท าจากไมไ้ผ่อดัประสาน ซึ่งเป็นผลติภณัฑใ์หม่มาใช้เทคนิค

แปลงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) เพื่อประเมนิคุณภาพภาพในคุณลกัษณะ

ต่าง ๆ แบบ Two-phase Model  

 
ภาพท่ี 6 ผลติภณัฑ ์กรณศีกึษา “เกา้อี ้Daybed ทีท่ าจากไมไ้ผ่อดัประสาน” 

การน าองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยัไปถ่ายทอดสู่ชาวบา้นต าบลหนิดาด อ าเภอทองผา
ภมู ิจงัหวดักาญจนบุร ี

 
ภาพท่ี 7 การถ่ายทอดสู่ชาวบา้นต าบลหนิดาด อ าเภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบุร ี

3) การผลติกระดาษจากเยื่อทะลายปาล์มเปล่าเพื่อน าไปสู่อุตสาหกรรมการผลติใน

ครวัเรอืน (นายพรีะพงษ์  เพช็รพนั) 
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(3) กลุ่มความหลากหลายทางวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ิน  ประกอบดว้ย 

1) การศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไททรงด า กรณีศึกษาต าบลสระสี่มุม อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงินิเวศวฒันธรรม (นางสาวพรพมิล  

ศกัดา) 

คณะผู้วจิยั ร่วมกบัผูน้ าชุมชนและชาวบ้าน มแีนวความคดิทีจ่ะรวบรวมขอ้มลูประวตัิ
ความเป็นมา บอกเล่าวิถีชีวิตของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม และสร้างสื่อที่จะช่วยบันทึก
วฒันธรรมของชุมชน โดยมุ่งหวงัใหคู้่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีมุ่ม ท า
หน้าที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวมาเรยีนรูเ้รื่องของชุมชน เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์วฒันธรรม วถิี
ชวีติชุมชน สรา้งการรบัรู ้ความเขา้ใจใหแ้ก่ผู้รบัสาร ใหร้ายละเอยีดขอ้มูลที่ถูกต้องได้ และเป็น
สื่อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใช้เป็นขอ้มูลในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่
รูจ้กัมากยิง่ขึน้ ดงันัน้การวจิยัครัง้นี้ จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและส ารวจวฒันธรรมไททรงด า 
ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยการมสี่วนรว่มของชุมชน เพื่อจดัท าคู่มอื
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมไททรงด าบ้านสระสี่มุม ส าหรบัส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วฒันธรรมของชุมชน หมายถงึ  การท่องเทีย่วที่มุ่งในการใหน้ักท่องเทีย่ว ไดเ้หน็วถิชีวีติ ความ
เป็นอยู ่วฒันธรรม ประเพณ ีความรู ้และความสามารถในการท ามาหากนิของชุมชนบรเิวณบา้น
บา้นสระสีมุ่ม มกีารบูรณาการกบัการเรยีนการสอนในรายวชิา ทศันศลิป์ โดยใหน้ักศกึษาจดัท า
ภาพเขยีนที่ถ่ายทอดวฒันธรรมไททรงด าในมิติต่างๆ ในหวัข้อ “ถอดชีวิตจากภาพ  ทราบ
เรือ่งราวไททรงด า  ก าแพงแสน” 

 
ภาพท่ี 8 ผลงานการบรูณาการกบัการเรยีนการสอน 

ไดห้นงัสอืคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีมุ่ม ส าหรบัส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศวฒันธรรมของชุมชน ประกอบดว้ย ประวตัคิวามเป็นมาไททรงด า ต าบลสระสี่
มมุ วถิชีวีติวฒันธรรม เรือ่งความเชื่อวฒันธรรมเรือ่งพธิกีรรมวฒันธรรมเรื่องการแต่งกายทรงผม 



37 
 

วฒันธรรมเรื่องการใช้อกัษรและภาษา ทรพัยากรการท่องเที่ยวในชุมชนและใกล้เคยีงที่แสดง
เอกลกัษณ์ไททรงด า 

 

 
ภาพท่ี 9 หนงัสอืคู่มอืการท่องเทีย่ว 

2) พฒันาศูนยก์ารเรยีนรูว้ฒันธรรมชุมชนลาวครัง่บ้านทุ่งผกักูด ต.ห้วยด้วน อ.ดอน

ตูม จ. นครปฐม (นายสวสัดิ ์ เฉิดฉิ้ม) 

การศกึษาบรบิททางวฒันธรรมลาวครัง่ให้พบว่าวฒันธรรม ประเพณีรวมถงึพธิกีรรม

และความเชื่อของชาวลาวครัง่มเีอกลกัษณ์เป็นของตนเองทีส่บืทอดมาจากบรรพบุรุษสายหลวง

พระบาง การแสดงออกในส่วนนี้ได้ถูกน ามาจดัไว้เป็นนิทรรศการเพื่อการเรยีนรู้ในพพิธิภณัฑ์

ทอ้งถิน่  ส่วนรูปแบบการพฒันาพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กลุ่มชาตพินัธุ์ลาวครัง่บา้นทุ่งผกักูดนัน้เมื่อ

ไดร้บัการพฒันารปูแบบดา้นองคค์วามรูด้า้นรายละเอยีด และองคค์วามรูด้า้นหมวดหมู่แลว้ท าให้

ผูศ้กึษาเยีย่มชมเขา้ใจคลายขอ้สงสยัในดา้นดงักล่าวไดเ้นื่องจากสามารถท าความเขา้ใจและอ่าน

รายละเอยีดไดจ้ากป้ายก ากบั การพฒันารูปแบบที่พฒันาดงักล่าวได้รบัความร่วมมอืจากชุมชน

โดยชุมชนมสี่วนรว่มในการจดัสิง่ของและบอกกล่าวใหข้อ้มูลทีถู่กตอ้ง 
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ภาพท่ี 10 เจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑด์ าเนินการตรวจสอบสิง่ของเครือ่งใชต่้างๆ ในพพิธิภณัฑ ์ 

  

  

ภาพท่ี 11 ภาพพพิธิภณัฑห์ลงัการจดัรปูแบบแลว้ 

3) ภูมิปญัญาการจัดการความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้านของชาวลาวครัง่ 

กรณศีกึษา ต.หว้ยดว้น ต.ดอนตูม จ.นครปฐม (นางสาววรารตัน์ วฒันชโนบล) 

การวิจยันี้มุ่งศึกษาความหลากหลายของผกัพื้นบ้านที่ใช้บรโิภคเป็นอาหารตามภูมิ

ปญัญาของชาวลาวคัง่ ศกึษาภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในการประกอบอาหารพื้นบา้นลาวคัง่จากพชืผกั

พื้นบ้าน เพื่อให้ทราบถงึข้อมูลพื้นฐานของผกัพื้นบ้านและต ารบัอาหารที่มอียู่ อนัจะน าไปสู่การ

ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์บนพื้นฐานของทรพัยากรของชาติที่มอียู่และสามารถน าข้อมูลมา

พฒันาความรู้ด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิี่เหมาะสมต่อท้องถิน่ซึ่งมคีวามส าคญัยิง่ต่อ

การด ารงไว้ซึง่วฒันธรรมของชุมชนและการใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื ด าเนินการในลกัษณะของ
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การวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ระหว่างผูว้จิยั กลุ่ม

ผูรู้ ้(Key Informants) คอื ผู้ที่มคีวามรอบรูเ้รื่องพชืผกัพื้นบา้นในชุมชนที่เป็นชาวลาวคัง่แต่

ก าเนิด กลุ่มแม่บา้นชาวลาวคัง่ ทีส่ามารถใชพ้ชืผกัพืน้บ้านปรุงอาหารพืน้บา้นของลาวคัง่ไดทุ้ก

อยา่งและมรีสชาตติามสูตรดัง้เดมิ พชืผกัพืน้บา้นทีพ่บส่วนใหญ่พบเหน็ตามหวัไร่ปลายนา หรอื

ตามปา่รอบหมูบ่า้น บางชนิดชาวบา้นน ามาปลกูในสวนหลงับา้น รมิรัว้ เพื่อสะดวกในการเกบ็มา

ใช้ประโยชน์ นิยมรบัประทานผกัพื้นบ้านในรูปของผกัสด ผกัดอง หรอืลวกรบัประทานกบั

น ้าพรกิประเภทต่างๆ จิม้กบัแจ่ว หรอือาจน าไปประกอบอาหาร และส่วนผสมของอาหารอื่นๆ

ได้แก่ แกงหรอืย า ต ารบัอาหารพื้นบา้นลาวคัง่ทัง้อาหารคาวและอาหารหวานที่มสี่วนประกอบ

ของพชืผกัพื้นบ้าน ที่มคีวามนิยมรบัประทานกนัในครวัเรอืน และงานพธิสี าคญัๆ มีจ านวน 8 

ต ารบั ไดแ้ก่ แกงผ า  แกงหวัตาล  แกงหอยจุ๊บ พรกิแจ่วหมอ้  แกงเปรอะ  แกงบอน และขนม

หน่อไม ้ น าขอ้มลูจากการศกึษามาจดัท าหนังสอืองคค์วามรูเ้รื่อง ภูมปิญัญาในการใชป้ระโยชน์

พชืผกัพืน้บา้นของชาวลาวคัง่ ต าบลหว้ยดว้น  อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 

 

ภาพท่ี 12 หนงัสอืภูมปิญัญาการใชป้ระโยชน์พชืผกัพืน้บา้นลาวคัง่ 
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(4)  กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพข้าวเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา 

ประกอบดว้ย 

1) การอบแหง้ขา้วเปลอืกใหก้บัโรงสขีา้วชุมชนดว้ยเทคนิคหมุนวนในถงัไซโคลน (ผศ.

วศิษิฐ ์ ลลีาผาตกุิล) 

ท าการศกึษาวธิกีารลดความชื้นของขา้วเปลอืกด้วยเทคนิคการหมุนวนในถงัไซโคลน 

พบว่า ไซโคลนที ่ขนาด H/D = 4.5 ที ่มอีากาศส่วนทีส่องสามารถลดความชืน้ขา้วเปลอืกไดด้ี

ที่สุด เพราะอากาศส่วนที่สองมผีลท าให้เกิดความป ัน่ป่วนในถงัไซโคลน เพราะฉะนัน้ในการ

แลกเปลีย่นความรอ้นของข้าวเปลอืกกบัอากาศรอ้นจงึเป็นไปไดอ้ย่างเหมาะสมการลดความชืน้

จงึใหผ้ลดกีว่าการทดลองแบบไมม่อีากาศส่วนทีส่อง 

 

ภาพท่ี 13 เครือ่งอบแหง้ขา้วเปลอืกดว้ยเทคนิคหมนุวนในถงัไซโคลน 

2) การอนุรกัษ์ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใต้: กรณกีารปลกูขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ขา้วหอมดอก

พะยอมและขา้วสงัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว ต าบลไรเ่ก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์(ผศ.สุรรีตัน์  ดวงสุวรรณ) 

เป็นการศกึษากระบวนการปลูกขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใต้โดยใชข้า้วพนัธุข์า้วหอมดอก

พะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด  

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

1.การปลกูขา้วสงัขห์ยด โดยการท านาหว่านน ้าตม ด าเนินการตามภมูปิญัญาดงัน้ี 
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การคดัเลอืกเมลด็พนัธุ์ โดยน าเมล็ดพนัธุ์ขา้วสงัขห์ยดที่เป็นข้าวปลูกล้างน ้าและคดั

แยกเมลด็พนัธุ์ขา้วสงัขห์ยดที่ลอยน ้าออกทิ้งไปเนื่องจากเป็นเมล็ดลบี แช่เมล็ดพนัธุ์ข้าวสงัข์

หยดในน ้าค้างคนื 1 คนื แล้วน าขึน้ผึง่ใหแ้หง้บ่มโดยการห่อด้วยพลาสตกิ 2 คนื เมลด็พนัธุข์า้ว

สงัขห์ยดงอกยาวประมาณ 1-2 เซนตเิมตร น าเมลด็พนัธุ์ขา้วสงัขห์ยดที่งอกยาวประมาณ 1-2 

เซนตเิมตรไปหว่านในแปลงนาทีไ่ดท้ าการไถคราดไวแ้ลว้ 

การดูแลรกัษาต้นขา้วในแปลงนาหลงัจากหว่านเมลด็พนัธุ์ขา้วสงัขห์ยดงอกแล้วแบ่ง

ออกเป็น 6 ระยะ 1.ระยะแรกหลงัจากหว่านเมลด็พนัธุข์า้วสงัขห์ยดงอกแล้ว 7 วนั ระยะนี้จะทิ้ง

ใหแ้ปลงนาแหง้ไม่ใหน้ ้าเขา้แปลงนาเพื่อปล่อยใหข้า้วงอกประมาณ 80%  2.ปล่อยน ้าเขา้แปลง

นาเพื่อหล่อเลี้ยงต้นกล้า และก าจดัวชัพชืในแปลงนาด้วย ทิ้งระยะประมาณ 20 วนั เริม่ให้ปุ๋ ย

อนิทรยีเ์กษตรกรจะใชม้ลูไก่ ในปรมิาณ 50 กโิลกรมัต่อไร่ และปุ๋ ยหมกั ทีท่ าขึน้เอง  3.หลงัจาก

ใหปุ้๋ ยแลว้ 7-10 วนั คอยดแูลแมลงศตัรขูา้ว  

2. ข้าวหอมดอกพะยอม เป็นพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองที่ เกษตรกรใช้ปลูกกันอย่าง

แพร่หลายในทอ้งถิน่ของจงัหวดันครศรธีรรมราช กระบี ่พงังา และภูเกต็ เป็นขา้วเจา้ไวต่อช่วง

แสง การปลกูขา้วหอมดอกพะยอม โดยการหยอดหลุม ด าเนินการตามภมูปิญัญาดงัน้ี  

การคดัเลอืกเมลด็พนัธุ์ โดยน าเมลด็พนัธุ์ขา้วหอมดอกพะยอมที่เป็นขา้วปลูกล้างน ้า

และคดัแยกเมลด็พนัธุข์า้วหอมดอกพะยอมทีล่อยน ้าออกทิ้งไปเนื่องจากเป็นเมลด็ลบี แช่เมลด็

พนัธุข์า้วหอมดอกพะยอมในน ้าคา้งคนื 1 คนื แลว้น าขึน้ผึง่ใหแ้หง้บ่มโดยการห่อดว้ยพลาสตกิ 2 

คนื เมล็ดพนัธุ์หอมดอกพะยอมงอกยาวประมาณ 1-2 เซนตเิมตร น าเมลด็พนัธุ์ขา้วหอมดอก

พะยอมทีง่อกยาวประมาณ 1-2 เซนตเิมตรไปปลูกดว้ยวธิหียอดหลุมๆละ 5-7 เมลด็ในแปลงนา

ทีไ่ดท้ าการไถคราดไวแ้ลว้ 

(5) กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นท่ีในรปูแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ ความ
หลากหลายทางชวีภาพของพชืสมนุไพรในเขตพืน้ทีทุ่่งสามรอ้ยยอด (ผศ.ววิรณ์  วงศอ์รณุ) 

เป็นงานวจิยัทีมุ่่งเน้นในการศกึษาพชืสมุนไพรในทุ่งสามรอ้ยยอดตลอดจนภูมปิญัญา
ในการใช้ประโยชน์พชืสมุนไพรของชาวบา้นทีอ่าศยัอยู่ในทุ่งสามรอ้ยยอด อ าเภอสามรอ้ยยอด 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เพื่อการน าไปสู่การใช้ประโยชน์และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
จากการศึกษาพบพืชสมุนไพรเด่น พบเห็นได้ยากในเขตพื้นที่ทุ่ งสามร้อยยอด เช่น 
ก าลงัชา้งสาร ก าลงัววัเถลงิ ฤษผีสมเสรจ็ ทลายเขาหรอืสงักรณี  เปลอืกบางหรอืกระดูกไก่ขาว 
พญาปลอ้งทอง ขีห้นอนหรอืทองพนัชัง่ ตาลเดีย่ว เป็นตน้  
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     ฤษผีสมเสรจ็   สงักรณ ี     ก าลงัววัเถลงิ 

ภาพท่ี 14 พชืสมุนไพรเด่นในเขตทุ่งสามรอ้ยยอด 
นอกจากนัน้สมนุไพรทีพ่บทัว่ไปและมจี านวนมาก รวมทัง้ยงัเป็นสมุนไพรทีช่าวบา้นใช้

เป็นประจ า เช่น ขลู่ เถาวลัยเ์ปรยีง เพชรสงัฆาต กรดน ้า หรอืกระพอ้นกเขา หรอืก าปดั เป็นตน้ 

   
ขลู่     เถาวลัยเ์ปรยีง   กรดน ้า 

ภาพ 15  พชืสมนุไพรทีพ่บทัว่ไป 

ชุมชนมคีวามรูใ้นการใช้ประโยชน์พชืสมุนไรในด้านยารกัษาโรคต่างๆ มากทีสุ่ด เป็น
สมนุไพรประเภท ไมต้้นมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นประเภทเถา-เครอื นอกจากนัน้ ชุมชุนยงั โดยมี
การใช้ประโยชน์พชืสมุนไพร ในการประกอบอาหารการท าเครื่องใช้ไม้สอย ใช้เป็นสมุนไพร
ส าหรบัสตัว ์ตามล าดบั ในส่วนสมุนไพรทีใ่ชใ้นพธิกีรรม จะใชส้มุนไพรเกอืบทุกประเภท ยกเวน้ 
ประเภทผกัและหญ้า ชุมชนมกีารใชป้ระโยชน์จากส่วนต่างๆ ของพชืสมุนไพร เช่น ราก ล าต้น 
เปลอืก ใบ ดอก ผล เมลด็ หรอืบางชนิดใชท้ัง้ต้น หรอืทีเ่รยีกว่า ทัง้ 5 (ราก ล าต้น ดอก ใบ ผล)  
ในดา้นต่างๆ เพื่อการด ารงชวีติโดยเฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบัปจัจยั 4 เช่น อาหาร ยา  เครื่องใชไ้ม้
สอย รวมทัง้ใชใ้นพธิกีรรมศาสนา เป็นตน้ 

ชุมชนมตี ารบัยา 224 ต ารบั โดยมกีารใช้สมุนไพรในรปูแบบสมุนไพรเดี่ยว และแบบ
ต ารบั  

ลกัษณะ จ านวน (ชนิด) ร้อยละ 
แบบตวัเดีย่ว 149 67.11 
แบบต ารบั 73 32.88 
รวม 222 100.00 
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3. การประเมินผลการพฒันารปูแบบการบริหารจดัการการวิจยัความหลากหลายทาง

ชีวภาพมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์
3.1 ปัญหา อปุสรรคในการบริหารจดัการเครือข่ายการวิจยั  

1. การบริหารนักวิจยั  
(1) นกัวจิยัของมหาวทิยาลยัสงักดัหน่วยงานต่างวทิยาเขต จงึท าใหก้ารตดิตาม

การด าเนินโครงการวจิยัในแต่ละโครงการ เป็นไปดว้ยความล่าชา้  
(2) นกัวจิยัแต่ละคนจะมภีาระงานประจ ามาก จงึท าใหก้ารด าเนินงานตามแผน

งานวจิยัเกดิความล่าชา้จากแผนงานทีไ่ดก้ าหนดไว ้จงึท าใหก้ารรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานวจิยัมายงัผูร้บัผดิชอบแผนงานเกดิความล่าชา้ตามไปดว้ย 

2. การบริหารงานวิจยั 
การน าผลงานวจิยัไปเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ สถาบนัวจิยัและพฒันามกีาร

ก าหนดระยะเวลาของการน าผลงานวจิยัไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับ
จากวนัทีร่ะบุในสญัญา ซึง่เมือ่ใกลค้รบก าหนด นกัวจิยัมกัจะละเลยการน าผลงานวจิยัไปเผยแพร่
ให้ทันต่อระยะเวลาที่ก าหนด แต่ส าหรบันักวิจยัทุน สกอ . จะไม่พบปญัหาน้ี เน่ืองจากทุก
ผลงานวจิยัจะตอ้งน าเสนอในงานประชุมวชิาการที ่ทาง สกอ. เป็นผูด้ าเนินการ 

3. การบริหารงบประมาณ 
ปญัหาหลักส าหรับกลุ่มการวิจ ัยงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปี 2557 คือ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าก าหนด จงึท าให้
นักวจิยัของมหาวทิยาลยัทุกโครงการไม่สามารถด าเนินการวจิยัได้ตามแผนงานที่ก าหนด ทุก
โครงการตอ้งด าเนินการขยายเวลาการวจิยัออกไป การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นไปอยา่งล่าชา้  

 
3.2. ข้อควรระวงั หรือจดุเน้นในการบริหารจดัการเครือข่ายการวิจยั 

นกัวจิยัของมหาวทิยาลยั ยงัขาดประสบการณ์ดา้นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมี
ส่วนรว่ม  

 
3.3. แนวทางแก้ไข 

ส่งเสรมิใหน้กัวจิยัมคีวามรูค้วามเขา้ใจการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มเพิม่ขึน้ 
หรอืจดัระบบพีเ่ลีย้งส าหรบัการวจิยัดา้นน้ีเพิม่ขึน้ 
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3.4. ข้อเสนอแนะต่อ สกอ. และ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
1. จากการบรหิารจดัการระบบงานวจิยัของกลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพ ใน

ปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา ท าให้นักวจิยังบประมาณ สกอ. ของมหาวทิยาลยัทุกโครงการ
สามารถด าเนินงานวจิยัไดเ้สรจ็สิน้ตามก าหนดระยะเวลา ซึง่เป็นกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2. จากการปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการระบบงานวจิยัของกลุ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในปีงบประมาณ 2557 ที่เป็นการบริหารจัดการโดยผ่านผู้ประสานงานกลุ่ม
เครอืข่ายนัน้ เกิดความล่าช้าของขอ้มูลส าคญัในการแจง้ประชาสมัพนัธ์แก่นักวจิยั  ซึ่งท าให้
นกัวจิยัของมหาวทิยาลยัไดร้บัทราบขอ้มลูล่าชา้ และด าเนินการตามที่แจง้ล่าชา้ไปดว้ย  

3. เดมิในปีงบประมาณ 2556 กลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพมกีารจดัประชุม

เชงิปฏบิตักิารเพื่อรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวจิยัหลายครัง้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการ

ท างานวจิยัของนักวจิยั และให้นักวจิยัได้มโีอกาสรบัฟงัข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒใินการ

ด าเนินงานวจิยัของตนเอง รวมทัง้เป็นการพฒันาด้านทกัษะการน าเสนอผลงานวจิยั จงึท าให้

นักวจิยัสามารถด าเนินงานวจิยัได้เสรจ็สิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด และได้รบัรางวลัจากการ

น าเสนอผลงานวจิยัในหลายรางวลั 
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สรปุและวิจารณ์ 
 

1. สรปุและวิจารณ์ 

โครงการวจิยันี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1. พฒันารูปแบบการบรหิารจดัการการวจิยัความ

หลากหลายทางชวีภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์2. ถอดบทเรยีนการ

จดัการความรู้กระบวนการวิจยัด้านความหลากหลายทางชีวภาพของนักวิจยัมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์และ 3.เพื่อประเมนิผลการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการ

การวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์โดยใชก้าร

วจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็นวธิดี าเนินการหลกั และ

ด าเนินการตามกรอบคดิในการพฒันานกัวจิยั 3 ระยะคอื  

1) ระยะต้นน ้า เป็นการพฒันานักวจิยัให้สามารถคน้หาปญัหาการวจิยัแล้วพฒันาไปสู่

การสร้างโจทย์วจิยั พร้อมทัง้สามารถพฒันาโจทย์วจิยัสู่การพฒันาข้อเสนอโครงการวจิยั ใช้

วธิกีารอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Work Shop) กจิกรรมทีใ่ชค้อื ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมลงมอืปฏบิตักิาร

จรงิเพื่อให้เขา้ใจในเรื่องนัน้โดยมผีู้ทรงคุณวุฒใิห้ความรูแ้ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวจิยั 

แล้วนักวิจยัปฏิบตัิจรงิโดยใช้ความรู้จากการอบรม ผู้ทรงคุณวุฒิจะท าการวิพากษ์ข้อเสนอ

โครงการวจิยันัน้ (วบิลูย ์วฒันาธร และ เสมอ ถาน้อย, 2550) 

2) ระยะกลางน ้า เป็นการดูแลตดิตามนักวจิยัระหว่างด าเนินการวจิยัเพื่อทราบปญัหา

และอุปสรรคในการด าเนินการวจิยั และหาแนวทางแกไ้ขปญัหารว่มกนั 

3) ระยะปลายน ้า คอื เป็นระยะที่สนับสนุนให้นักวจิยัท าการเผยแพร่ผลการวจิยัของ

ตนเอง รวมทัง้การจดัหาผลประโยชน์จากผลการวจิยันัน้ 

โดยโครงการวจิยักลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลรตันโกสนิทร ์สามารถจ าแนกตามกลุ่มการวจิยัได ้ดงันี้ กลุ่มการพฒันาต่อยอดและการใช้

ประโยชน์ทรพัยากรชวีภาพ จ านวน 3 โครงการ  กลุ่ม ความหลากหลายทางวฒันธรรมและภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่ จ านวน 3 โครงการ กลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพขา้วเพื่อการอนุรกัษ์และ

พฒันา จ านวน 2 โครงการ และกลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพเชงิพืน้ทีใ่นรปูแบบบูรณาการ 

จ านวน 1 โครงการ 
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ปจัจยั เงื่อนไขความส าเร็จการบริหารจดัการเครือข่ายการวิจ ัยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ม ี3 ปจัจยั ไดแ้ก่  

1.1 ปจัจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย มกีารประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อการพฒันาโจทยว์จิยัหรอื

ค าถามการวจิยัทีม่คีุณภาพ เหมาะสมและไดม้าตรฐาน การวางแผนและการเตรยีมความพรอ้ม

ของทมีวจิยัทัง้ก่อนวจิยั ระหว่างวจิยั  และหลงัวจิยั หวัหน้าโครงการวจิยัมศีกัยภาพในเรื่องที่

วจิยั และมผีู้ร่วมวจิยัในลกัษณะสหสาขาวชิาชพี มกีารสนับสนุน ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมอื 

อุปกรณ์ หอ้งปฏบิตักิาร ยานพาหนะ สถานทีท่ีเ่อือ้ต่อการด าเนินงานวจิยั  

1.2 ปจัจยัดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ย การบรหิารนกัวจิยั งานวจิยั และงบประมาณ 

1.3 มผีลผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบ ทีเ่กดิจากการวจิยัทีช่ดัเจน และเป็นรปูธรรม 

สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนาวรรณ สุขเกษม และคณะ (2549) ด าเนินการวจิยัการ

บรหิารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ มจีุดประสงค์เพื่อพฒันาระบบการ

บรหิารจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ และเพื่อหาแนวทางการพัฒนา

คุณภาพของงานวิจยัของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น วิธีการศึกษาวิจยัใช้วิธีการจดัประชุมเชิง

ปฏิบตัิการ เพื่อระดมความคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒแิละคณาจารย์ของมหาวทิยาลยัราชภฏั

เพชรบูรณ์ แล้วสงัเคราะห์รูปแบบของระบบการบรหิารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ผล

การศึกษาแสดงให้เหน็ว่า ระบบการบรหิารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ประกอบไปด้วย

ระบบงานย่อย 4 ระบบ คอื ระบบการพฒันาโจทยว์จิยั ระบบการพฒันาขอ้เสนองานวจิยั ระบบ

การประเมนิและตดิตามผลงานวจิยั และระบบการเผยแพร่งานวจิยั ซึง่รปูแบบของระบบบรหิาร

การจดัการงานวจิยัจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพฒันาคุณภาพดา้นงานวจิยัของมหาวทิยาลยัราช

ภฏัเพชรบูรณ์ และงานวิจยัของ ศิโรจน์  ผลพนัธนิ (2547) การวจิยัเรื่องรูปแบบการบรหิาร

งานวิจยัของสถาบนัอุดมศึกษา ด าเนินการโดยการบรหิารงานวิจยัแบบบูรณาการ ใช้ระบบ

บรหิารในรูปแบบชุดโครงการวจิยัและเครอืข่ายวจิยั แต่ในทางปฏบิตัพิบว่า การสนับสนุนการ

วิจัยจากรัฐไม่สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการวิจัย โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านจ านวน

งบประมาณและการบรหิารงบประมาณที่มปีระสทิธภิาพ หน่วยงานกลางระดบันโยบายของ

สถาบนัอุดมศกึษาไม่ใหค้วามส าคญัต่อการวจิยัเท่าทีค่วร ขาดเอกภาพการบรหิารงานวจิัย และ

ยงัประสบปญัหาการเชื่อมโยงขอ้มลูขา่วสาร ทุนการวจิยั และการเขา้รว่มโครงการวจิยัระดบัชาติ

สู่สถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ป็นไปอย่างไม่ทัว่ถงึและเท่าเทยีมครอบคลุมทัง้หมด การบรหิารงานวจิยั

ในปจัจุบนัของสถาบนัอุดมศึกษาประสบปญัหาการขาดแคลนนักวิจยัทัง้ในเชิงปรมิาณและ
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คุณภาพ ขาดความคล่องตวัของการบรหิารงบประมาณ และขาดกลไกหรอืระบบการจดัการให้

แต่ละภาคขีองระบบวจิยัเชื่อมโยงกนั ซึ่งสถาบนัอุดมศกึษาพยายามแก้ปญัหาดงักล่าวโดยการ

สร้างนักวิจ ัยรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพนักวิจ ัยที่มีอยู่เดิม การสร้างระบบการบริหาร

งบประมาณให้มคีวามสะดวกและรวดเร็ว ส่งเสรมิให้นักวิจยัแสวงหาทุนวิจยัจากแหล่งทุน

ภายนอกให้มากขึ้น และพยายามสร้างระบบวิจัยให้ เชื่ อมโยงกันมากขึ้น ทั ้งนี้ แล้ว

สถาบนัอุดมศกึษามแีนวโน้มบรหิารงานวจิยัในรปูแบบเครอืข่ายมากขึน้โดยเฉพาะความร่วมมอื

ทางวจิยั และมแีนวโน้มการจดัรูปองค์กรแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบเครอืข่ายกบัรูปแบบ

ยดืหยุ่น/นวตักรรมโดยใช้แนวคดิการบรหิารงานวจิยัที่ส าคญัคอืเศรษฐกจิฐานความรู ้การวจิยั

แบบบูรณาการ การประเมนิผลการบรหิารงานวจิยัโดยใช ้Balanced Score Card และการ

เชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รัฐควรส่ งเสริมและ

สนบัสนุนการท าวจิยัทุกประเภท สนบัสนุนความเชื่อมโยงของระบบวจิยัใหม้ากกว่าปจัจุบนั ควร

จดัท าแผนแมบ่ทการวจิยัระดบัอุดมศกึษา และใหส้ถาบนัอุดมศกึษาเอกชนมสี่วนร่วมในงานวจิยั

ระดบัชาตมิากขึน้ ผู้บรหิารสถาบนัอุดมศกึษาควรก าหนดนโยบายให้สถาบนัมคีวามเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร ด้านการจดัรูปองค์กร ควรผสมผสานระหว่างรูปแบบ

เครือข่ายกับรูปแบบยืดหยุ่น/นวัตกรรม มีสายบังคับบัญชาที่ส ัน้ เน้นความคล่องตัวและ

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ บริหารงานวิจยัโดยใช้นโยบายยืดหยุ่น การวิจ ัยเชิงรุกและ

สนับสนุนการวิจยัตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ด้านทรพัยากรบุคคล ควรสร้างและพฒันาทัง้

นักวจิยัที่มตี าแหน่งอาจารยแ์ละต าแหน่งนักวจิยั และนักวจิยัในบณัฑติศกึษา ดา้นงบประมาณ 

ควรใช้ระบบคุณธรรม เอื้ออ านวยความสะดวกต่อการท าวิจ ัย โดยเน้นผลลัพธ์ที่ได้จาก

ผลงานวจิยัเป็นหลกั ด้านคุณภาพงานวจิยั ควรเน้นคุณภาพงานวจิยัเป็นหวัใจส าคญัของการ

บรหิารงานวจิยั โดยก าหนดมาตรฐานคุณภาพงานวจิยัในทุกขัน้ตอน ควรให้มกีารเผยแพร่

ผลงานวจิยัสู่สงัคมหรอืใชป้ระโยชน์จากผลงานวจิยัใหม้ากขึน้ และควรมหีน่วยงาน/คณะท างาน

จดัการดูแลทรพัยส์นิทางปญัญาที่เกดิจากผลงานวจิยั ด้านความเชื่อมโยงของระบบวจิยั ควรมี

การจดัตัง้สถาบนัวจิยัเฉพาะทาง จดัตัง้หน่วยงานเชื่อมโยงองค์ความรูสู้่สงัคม และด้านความ

ร่วมมอืทางวจิยั ควรท าวจิยัแบบคณะวจิยัในรูปแบบเครอืข่ายวจิยั โดยผู้บรหิารเครอืข่ายวจิยั

ควรมคีุณสมบตัเิป็นทัง้นักบรหิาร ผูป้ระสานงาน และนักวชิาการทีเ่ชีย่วชาญในเรื่องทีว่จิยั และ

ควรใหเ้ครอืขา่ยวจิยัใชท้รพัยากรท าวจิยัรว่มกนัใหม้ากทีสุ่ด 
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ปญัหาอุปสรรคในการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการการวจิยัความหลากหลายทาง

ชีวภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ ส าหรบักลุ่มการวิจยังบประมาณ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปี 2557 คอื การเบกิจ่ายงบประมาณ

ล่าช้ากว่าก าหนด จงึท าให้นักวจิยัของมหาวทิยาลยัทุกโครงการไม่สามารถด าเนินการวจิยัได้

ตามแผนงานทีก่ าหนด ทุกโครงการต้องด าเนินการขยายเวลาการวจิยัออกไป การเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูเป็นไปอยา่งล่าชา้  

 

2. -ข้อเสนอแนะ 

1. รูปแบบการบริหารงานวิจัย เป็นปจัจัยที่ส่ งผลต่อการบริหารงานวิจัยของ

มหาวทิยาลยั ดงันัน้มหาวทิยาลยัควรเสรมิสรา้งสภาพและปจัจยัดงักล่าวใหเ้พิม่มากขึน้ โดยจดั

ประชุมผูเ้กีย่วขอ้งพจิารณาสภาพทีเ่ป็นจรงิของมหาวทิยาลยัและวางแผนการพฒันาเพื่อช่วยให้

การบรหิารงานวจิยัมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

2. การสนบัสนุนส่งเสรมิการเผยแพรแ่ละการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยั เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะ

ช่วยใหร้ะบบการบรหิารงานวจิยัเสรจ็สิน้ ครบถว้นและสมบรูณ์ 

3. มหาวทิยาลยัแต่ละแห่งจะมปีจัจยัที่แตกต่างกนั ควรพจิารณาเลอืกใช้แผนและกล

ยทุธก์ารบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มของแต่ละมหาวทิยาลยั 

4. มหาวิทยาลยัควรท าการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปญัหาหรือ

พฒันาการบรหิารงานวจิยัใหไ้ดผ้ลอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
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ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นในช่วงท่ีได้รบัทุน 
ผลผลิต (Output) ผลลพัธ์ 

(Outcome) และผลกระทบ (Impact) 
ผลการบริหารจดัการ 

1.3.1 ผูเ้ขา้รว่มวจิยั เครอืขา่ยวจิยั (1) เครอืขา่ยการวจิยัภายในมหาวทิยาลยั 
ประกอบดว้ย 

- สถาบนัวจิยัและพฒันา 
- คณะวศิวกรรมศาสตร ์
- คณะสถาปตัยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ

ท่องเทีย่ว 
(2) เครอืขา่ยการวจิยัภายนอกมหาวทิยาลยั 
ประกอบดว้ย 

- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 

- ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรเพชรบุร ี 
- กรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป์่า และพนัธุพ์ชื 

(อุทยานแห่งชาตสิามรอ้ยยอด)  
- โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 

(3) เครอืขา่ยชุมชน ประกอบดว้ย 
- กลุ่มชาตพินัธุล์าวครัง่บา้นทุ่งผกักูด ต.หว้ย

ดว้น อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 
- ชุมชนรอบพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตสิามรอ้ยยอด 
- กลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว ต าบลไรเ่ก่า อ าเภอ

สามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
- สมาคมโรงสขีา้วชุมชน จงัหวดันครปฐม 
- ชุมชนบา้นปากลง ต าบลกรงุชงิ อ าเภอ   

นบพติ า จงัหวดันครศรธีรรมราช 
1.3.2 นกัวจิยัรุ่นใหม่ (1) ปีงบประมาณ 2556 มนีักวจิยัรุ่นใหมก่ลุ่มความ

หลากหลายทางชวีภาพ จ านวน 12 คน (นับรวมทัง้
หวัหน้าโครงการวจิยั และผูร้ว่มวจิยั)  
(2) ในปีงบประมาณ 2557 มนีกัวจิยัรุ่นใหมก่ลุ่ม
ความหลากหลายทางชวีภาพ จ านวน 24 คน (นบั



50 
 

ผลผลิต (Output) ผลลพัธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

ผลการบริหารจดัการ 

รวมทัง้หวัหน้าโครงการวจิยั และผูร้ว่มวจิยั) จาก
ทัง้หมด 10 โครงการ 

1.3.3 ทุนวจิยัในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยได้ร ับการจัดสรรทุนวิจ ัย ประจ าปี
งบประมาณ 2558 จากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จ านวนทัง้สิ้น 7 โครงการ เป็น
งบประมาณ 2,065,200 บาท ซึ่งเป็นนักวจิยัหน้า
ใหม ่ทัง้สิน้ 4 คน จาก 4 โครงการ 

1.3.4 บทความวจิยั ตพีมิพใ์นวารสาร
ระดบันานาชาต ิตามเกณฑ ์ก.พ.อ. 

-  

1.3.5 บทความวจิยั ตพีมิพใ์นวารสาร
ระดบัชาต ิทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู Thai-
Journal Citation Index (TCI) 

งานวจิยัทุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
(สกอ.) ประจ าปี 2556 ได้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร 
Rajabhat Journal of Science, Humanities & 
Social Sciences ปีที่ 15 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-
ธนัวาคม 2557) จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ การพฒันา
รปูแบบการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมลุ่มน ้านครชยัศร ี

1.3.6 อนุสทิธบิตัร/สทิธบิตัร -  
1.3.7 หนงัสอื ต ารา ในปีงบประมาณ 2557 คาดว่าจะมหีนังสอืองค์

ความรูท้ีเ่กดิจากการวจิยั จ านวน 3 เล่ม 
ประกอบดว้ย 
(1) คู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้น
สระสีมุ่ม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
(2) ภมูปิญัญาการใชป้ระโยชน์พชืผกัพืน้บา้นของ
ชาวลาวคัง่ ต าบลหว้ยดว้น อ าเภอดอนตูม จงัหวดั
นครปฐม 
(3) ต ารายาพืน้บา้นจากพชืสมนุไพร 

1.3.8 สื่อการเรยีนการสอน เช่น VDO 
คู่มอืการสอน 

-  

1.3.9 ผลการพฒันานักวจิยัใหม่และการ
ท า ง าน เ ป็ นทีม  แ ล ะ  ก า ร จัด ก า ร
สิง่แวดล้อม และความหลากหลายทาง

(1) กระบวนการในพฒันาศกัยภาพนักวจิยัรุ่นใหม่
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ โดยใช้รูปแบบ



51 
 

ผลผลิต (Output) ผลลพัธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

ผลการบริหารจดัการ 

ชวีภาพอย่างยัง่ยนื มกีารถ่ายทอดองค์
ความรู้อย่างเข้าใจและปฏิบัติได้ต่อ
สงัคม อยา่งเป็นรปูธรรม 

การบรหิารจดัการที่โครงการความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้ให้แนวทาง ท าให้นักวิจ ัยกลุ่มความ
หลากหลายทางชวีภาพของมหาวทิยาลยั เกดิการ
พัฒนาตัง้แต่กระบวนการในการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวจิยั กระบวนการการวจิยัเชงิปฏบิตัิการ
แบบมสี่วนร่วม การเผยแพร่ผลงานวจิยัในเวทกีาร
ประชุมระดบัชาติ การเสรมิสรา้งเครอืข่ายการวจิยั
ระหว่ างห น่วยงานต่างๆ เครือข่ ายระหว่ าง
มหาวทิยาลยั และการมสี่วนร่วมของชุมชนที่เป็น
พืน้ทีศ่กึษา  
(2) นกัวจิยักลุ่มความหลากหลายทางชวีภาพ มกีาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการด้านการวิจัย
ระหว่างกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้
ค าแนะน า ทัง้นักวิจ ัยภายในมหาวิทยาลัย และ
เครอืขา่ยการวจิยัภายนอก 
(3)  โครงการวจิยัไดน้ าผลการวจิยัไปสู่การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน เช่น การถ่ายทอดองค์
ความรูใ้นการออกแบบ การผลติ ผลติภณัฑท์ีท่ า
จากไมไ้ผ่อดัประสาน จงัหวดักาญจนบุร ี
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รายงานสรปุการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2557 
เลขท่ีโครงการ (2557A1692007) 

โครงการส่งเสริมการวิจยัในอดุมศึกษาและพฒันามหาวิทยาลยัแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์
การพฒันารปูแบบการบริหารจดัการการวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพ: 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์
ช่ือหวัหน้าโครงการ ดร.ส าเนียง องสพุนัธก์ลุ 
รายงานระหว่าง วนัที ่ 1 ตุลาคม 2556  ถงึวนัที ่ 30 กนัยายน 2557 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2556  ถงึวนัที ่ 30 กนัยายน 2557 

รายจ่าย 
หมวด งบประมาณ 

รวมทัง้โครงการ 
ค่าใช้จ่าย 
งวดปัจจบุนั 

คงเหลือ 

1. คา่ตอบแทน 60,000.00 60,000.00 - 
2. คา่จา้ง    
3. คา่วสัด ุ    
4. คา่ใชส้อย 133,000.00 133,000.00 - 
5. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ    

- คา่สาธารณูปโภค 7,000.00 7,000.00 - 
รวม 200,000.00 200,000.00 - 

จ านวนเงินท่ีได้รบัและจ านวนเงินคงเหลือ 
จ านวนเงินท่ีได้รบั 120,000 บาท 

งวดที ่1 120,000.00 16 กรกฎาคม 2557 
งวดที ่2  -  
งวดที ่3 -  

 

_____________________________                              _______________________ 
       (ดร.ส าเนียง องสุพนัธกุ์ล)                         (นางสาวพชัร ี สุขสมยั) 
           หวัหน้าโครงการ                       เจา้หน้าทีก่ารเงนิโครงการ  
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[1] ส าเนียง องสุพนัธ์กุล และ ต่อกุล กาญจนาลยั การเปรยีบเทยีบการวเิคราะห์
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พลศาสตร,์ การประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาตคิรัง้ที ่8  วนัที ่23 – 25 ตุลาคม 2545 ณ 

โรงแรมโซฟิเทลราชาออคดิ จงัหวดัขอนแก่น 

[2] จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ และส าเนียง องสุพันธ์กุล การพัฒนาโปรแกรม

ออกแบบชิน้ส่วนอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็โดยวธิหีน่วยแรงใชง้าน : ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์
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ไพธอนส าหรบัเขียนแบบก่อสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การประชุมวิชาการ
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เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
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ดดัส าหรบับา้นดนิ 
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เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ 

สถานะภาพ  เป็นหวัหน้าโครงการ  

[2] การศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็กที่พจิารณา

ก าลงัของผนงัก่ออฐิ ภายใตแ้ผ่นดนิไหว  

แหล่งทุน จากงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2556  ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ 

สถานะภาพ  เป็นหวัหน้าโครงการ  

[3] การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีก าลังและตัวแปรประสิทธิผล

เทยีบเท่าซเีมนตข์องเถา้ชวีมวล 

แหล่งทุน จากงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2556  ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ 

สถานะภาพ  เป็นหวัหน้าโครงการ 
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แขม เขตหนองแขม กรุง เทพฯ 10160 หมายเลขโทรศัพท์ 089 -6974 -340 e-mail: 

Jensak@hotmail.com 

5. ประวตักิารศกึษา 

1994 B.Ind.Tech (Electrical Engineering) มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย ์
1999 M.Eng (Electrical Engineering) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
2005 Ph.D (Energy Technology) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

 

6. สาขาวชิาการทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิา  

ไฟฟ้าก าลงั อเิลก็ทรอนิกสก์ าลงั และพลงังานทดแทน 

7. ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  

7.1 หวัหน้าโครงการวจิยั : ชื่อโครงการวจิยั  

หวัหน้าโครงการวจิยั : ตูน้ ้าเยน็เทอรโ์มอเิลก็ตรกิ 

หวัหน้าโครงการวจิยั : การวเิคราะหร์ะบบผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ทีใ่ชก๊้าซชวีภาพ

จากมลูสุกรเป็นเชือ้เพลงิ 

หวัหน้าโครงการวจิยั : อนิเวอรเ์ตอรข์นาดเลก็ส าหรบัเชื่อมต่อกบัระบบไฟฟ้า 

หวัหน้าโครงการวจิยั : ระบบตดิตามดวงอาทติยอ์ตัโนมตัสิ าหรบัเครือ่งอบแหง้ 
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7.2 งานวจิยัที่ท าเสรจ็แล้ว : (ชื่อผลงานวจิยั ปีที่พมิพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน

ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 5 ปี) 

[1] เจนศักดิ ์เอกบูรณะวฒัน์ เสร ีชื่นอารมณ์ และณัฐ จนัท์ครบ. (2552). ระบบ

ตดิตามดวงอาทติยอ์ตัโนมตัิส าหรบัเครื่องอบแห้ง. การประชุมเชงิวชิาการเครอืข่ายพลงังานแห่ง

ประเทศไทยครัง้ที ่5 มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก วนัที ่30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552. 

[2] สมติ อินทรศ์ิรพิงษ์ เจนศกัดิ ์เอกบูรณะวฒัน์ และณัฐ จนัท์ครบ. (2552). 

ต้นแบบเตาเผาขาหมูแบบช่วยลดมลภาวะ. การประชุมวชิาการข่ายงานวศิวกรรมอุตสาหการ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคดิ จงัหวดัขอนแก่น 

วนัที ่21-22 ตุลาคม 2552. 

[3] สมติ อินทร์ศิรพิงษ์  ณฐพรภทัร อินทร์ศิรพิงษ์ เจนศกัดิ ์เอกบูรณะวฒัน์

และณฐั จนัทค์รบ. (2553). การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการสรา้งเครื่องต้นแบบอย่างง่ายส าหรบั

การผลติน ้าตาลมะพรา้วสดเขม้ขน้. การประชุมวชิาการหวัขอ้ การพฒันาชนบททีย่ ัง่ยนื ครัง้ที ่2 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย จงัหวดัหนองคาย วนัที ่21-23 มกราคม 2553. 

[4] สมติ อินทรศ์ิรพิงษ์ ณัฐ จนัท์ครบ และเจนศกัดิ ์เอกบูรณะวฒัน์. (2553). 

การออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านไม้น ้าหนักเบาประจ าบ้าน. การประชุมวชิาการหวัข้อการ

พฒันาชนบทที่ย ัง่ยนื ครัง้ที่ 2 มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

วนัที ่21-23 มกราคม 2553. 

[5] เจนศกัดิ ์เอกบรูณะวฒัน์ และณฐั จนัทค์รบ (2553) การศกึษาความเป็นไปไดใ้น

การใช้กากมนัส าปะหลงัเปียกเป็นเชื้อเพลงิส าหรบัผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชนั การ

ประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลงังานแห่งประเทศไทยครัง้ที่ 6 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ     

โรงแรมฮอลเิดยอ์นิน์ รสีอรท์ รเีจนท ์บชี ชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีวนัที ่5-7 พฤษภาคม 2553 

[6] สมติ อนิทรศ์ริพิงษ์ เจนศกัดิ ์เอกบูรณะวฒัน์ และณฐั จนัทค์รบ (2553) การ

ผลติถ่านและน ้าส้มควนัไม้จากเตาเผาถ่านแบบเคลื่อนที่ได้ การประชุมทางวชิาการ ประจ าปี 

2553 มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชยีงใหม ่วนัที ่26-27 พฤษภาคม 2553 

[7] สมติ อนิทรศ์ริพิงษ์ และเจนศกัดิ ์เอกบรูณะวฒัน์ “การศกึษาความเป็นไปได้

ในการสรา้งระบบผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานจากคลื่นทะเลขนาดเลก็” งานประชุมวชิาการและเสนอ

ผลงานวจิยัมหาวทิยาลยัทกัษณิ ครัง้ที ่20 ประจ าปี 2553 วนัที ่16-18 กนัยายน 2553 โรงแรม 

เจ บ ีหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
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[8] เจนศักดิ ์ เอกบูรณะวัฒน์ ไชยยันต์ ทองสองยอด และณัฐ จันท์ครบ 

“ศกัยภาพของเชื้อเพลงิกากมนัส าปะหลงัอดัแท่งในเชงิการให้ก าเนิดแก๊สส าหรบัผลติไฟฟ้า” 

งานประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิยัมหาวทิยาลยัทกัษณิ ครัง้ที ่20 ประจ าปี 2553 วนัที ่16-

18 กนัยายน 2553 โรงแรม เจ บ ีหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

[9] ณัฐ จนัท์ครบ เจนศกัดิ ์เอกบูรณะวฒัน์ และสมติ อนิทรศ์ริพิงษ์ “การผลติ

เชือ้เพลงิชวีมวลแขง็ส าหรบัเตาแก๊สซไิฟเออรจ์ากกากมนัส าปะหลงัเปียก” การประชุมวชิาการ

ข่ายงานวศิวกรรมอุตสาหการ วนัที่ 13-15 ตุลาคม 2553 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดั

อุบลราชธานี  

[10] เจนศักดิ ์เอกบูรณะวฒัน์ และไชยยนัต์ ทองสองยอด “การจดัการพลงังาน

ส าหรบัระบบผลติพลงังานไฟฟ้าจากคลื่นทะเล” ประชุมวชิาการวศิวกรรมไฟฟ้า ครัง้ที ่33 (EECON-

33) ประจ าปี2553 วนัที ่1-3 ธนัวาคม 2553 โรงแรมเซน็ทารา ดวงตะวนั จงัหวดัเชยีงใหม่ 

[11] Eakburanawat J., Thongsongyod C., Energy Management Systems 

for a Handmade Permanent Magnet Generator, The 5th International Conference on 

Engineering and Technology (ICET-2011), Phuket, Thailand, May 2-3, 2011 

7.3 งานวจิยัทีก่ าลงัท า : ชื่อขอ้เสนอการวจิยั แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวจิยั

ว่า ไดท้ าการวจิยัลุล่วงแลว้ประมาณรอ้ยละเท่าใด 

โครงการระบบการผลติพลงังานไฟฟ้าจากแท่งเชื้อเพลงิฟางข้าวผสมชวีมวล

ดว้ยเทคโนโลยแีก๊สซฟิิเคชนั (ท าวจิยัลุล่วงแลว้ประมาณรอ้ยละ 30) 

  



62 
 

3. ผูร่้วมโครงการวิจยั 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาววรารตัน์  วฒันชโนบล 

Miss Wararat  Watthanachanobon 

2. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 3 1201 01597 01 4 

3. ต าแหน่งปจัจบุนั  นกัวจิยั 

4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดส้ะดวก  

สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์96 หมู่ 3 ถนน

พุทธมณฑลสาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท์  0-2889-

4585  ต่อ 2425 โทรสาร 0-2889-4585  ต่อ 2420    E-mail Wararat.Wat@rmutr.ac.th 

5. ประวตักิารศกึษา 

2549 ปรญิญาตร ี ศศ.บ.  การพฒันาชุมชน มหาวทิยาลยับรูพา 
2553 ปรญิญาโท วท.ม. การจดัการลุ่มน ้าและสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

6. สาขาวชิาการทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา)  

การศกึษาชุมชน การมสี่วนรว่มของชุมชน การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 


