รายงานผลโครงการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย (KM) ประจาปี การศึกษา 2558
จัดโดยสานักวิจัยร่ วมกับทุกคณะวิชา ในสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 -12.00 น.
ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุ ข ผูอ้ านวยการสานักวิจยั กล่าววัตถุ ประสงค์การจัดงาน และกล่าวเปิ ดงาน
โครงการจัดการความรู ้ดา้ นการวิจยั (KM) ประจาปี การศึกษา 2558 เวลา 9.00 น. โดยมุ่งเน้นให้คณาจารย์ทุกคน
ต้องทาวิจยั เนื่ องจากงานวิจยั ถื อเป็ นหน้าที่และพันธกิ จหลักของอาจารย์ผูส้ อนทุกคน ทั้งนี้ งานวิจยั ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ ควรอยูใ่ นฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ งานประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดโครงการครั้งนี้เป็ นไปตามเป้ าหมายการประกันคุณภาพที่กาหนดไว้
จากนั้น ผศ.พรนิภา บริ บูรณ์สุขศรี รองผูอ้ านวยการสานักวิจยั ได้กล่าวถึงกาหนดการต่างๆของโครงการ
และกล่ าวข้อหัวเสวนาเรื่ อง “การบูรณาการสหวิทยาการเพื่องานวิจยั ” โดยมี อาจารย์เกี ยรติสกุล ชลคงคาเป็ น
วิทยากรดาเนินรายการ
ทั้งนี้ วิทยากรผูร้ ่ วมเสวนา สายสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ ได้แก่ ท่าน รศ.ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวง
ศักดิ์ ดร.ประทีป มากมิตร และอาจารย์เกียรติสกุล ชลคงคา
วิทยากรผูร้ ่ วมเสวนา สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้แก่ ท่าน ผศ.ณัฐ จันท์ครบ, ดร.สุ รศักดิ์ คลังสุ ภา
วิพฒั น์ และอาจารย์ณฏั ฐ์ โอธนาทรัพย์

บรรยากาศการสั มมนาการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย (KM) ประจาปี การศึกษา 2558

บรรยากาศการสั มมนาการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย (KM) ประจาปี การศึกษา 2558
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แนวปฏิบัติทดี่ ีในการบูรณาการสหวิทยาการเพื่องานวิจัย
เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สานักวิจยั ร่ วมกับคณะวิชาต่างๆได้จดั โครงการสัมมนาการจัดการ
ความรู ้ดา้ นการวิจยั (KM) ขึ้น ภายให้ประเด็นหัวข้อความรู ้หลัก:”การบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการวิจยั ” ขึ้น
โดยมี ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. วีระพันธ์ ด้วงทองสุ ข ผูช้ ่ วยอธิ การบดี ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา เป็ นประธานในการ
ดาเนิ นงาน วัตถุประสงค์โครงการนี้ จดั ขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู ้ที่เป็ น”แนวทางในการดาเนิ นงานวิจยั ”ที่เป็ น
ลักษณะบูรณาการหลากหลายศาสตร์ ให้เกิดเป็ นผลที่ใช้ประโยชน์ได้กบั สังคมและผูค้ น อันเป็ นทิศทางการให้ทุน
ขององค์กรที่ดูแลเงินทุนวิจยั ของประเทศในยุคปัจจุบนั
กิจกรรมโครงการประกอบด้วยการเสวนาประสบการณ์ที่วทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒิได้สัมผัสเกี่ยวกับ
กับทุนวิจยั ลักษณะบูรณาการจากแหล่งทุนหรื อองค์กรต่างๆ ของวิทยากรทรงคุ ณวุฒิที่เป็ นนักวิชาการในสังกัด
ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประกอบด้วย
1) อาจารย์ ดร. ประทีป มากมิตร
2) รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์
3) อาจารย์เกียรติสกุล ชลคงคา
4) อาจารย์ณฏั ฐ์ โธนาทรัพย์
5) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ณัฐ จันท์ครบ
6) อาจารย์ ดร.สุ รศักดิ์ คลังสุ ภาวิพฒั น์
ซึ่งสาระรายละเอียดจากการเสวนาหัวข้อ “การบูรณาการสหวิทยาการเพื่องานวิจัย” สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
อาจารย์ ดร. ประทีป มากมิตรได้สรุ ปหลักการวิจยั เชิงบูรณาการไว้ดงั นี้
ศาสตร์ ของการบูรณาการในยุคปั จจุบนั มีรากฐานมาจากแนว “ปรัชญา” ของสมัยดั้งเดิมซึ่ งไม่เคยมีการ
แยกศาสตร์ เป็ ยแบบเฉพาะทางเหมือนปั จจุบนั การศึกษาปั ญหาประเด็นใดๆจึงใช้องค์ความรู ้ที่มีอยูท่ ้ งั หมดที่มีอยู่
ในตัวบุคคลมาทาการประมวลหาคาตอบ การแตกแขนงเป็ นศาสตร์ เฉพาะทางต่างๆเช่ นในกาลปั จจุบนั ทาให้
การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเรื่ องใดๆจะเป็ นไปในทิ ศทางของเจ้าของศาสตร์ เพียงมิติเดี ยว ผลการศึ กษาที่ ได้จึงไม่
ครอบคลุมในทุกมิติที่สังคมต้องการ ก่อเกิดเป็ น “การแก้ปัญหาหาที่ไม่รู้จกั จบสิ้ น” ดังนั้นการสร้างงานวิจยั ที่เป็ น
งานบูรณาการและได้ผลการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและผูค้ น จะต้องทาลายกรอบแนวคิดที่ “คิดคนเดียว”
ก่อน คือต้องมองปั ญหาในภาพรวม คาตอบของปั ญหาอาจมีความสาคัญน้อยกว่า “ความคิด” หรื อ “ต้นเรื่ องของ
คาถาม” ท้งนี้การวิจยั ที่ดีควรเป็ นแบบบูรณาการ สัมผัสได้ มีคุณค่าก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชน หรื อเป็ นงานวิจยั ที่
มี Impact Factor สู งต่อประชาชนและประเทศชาติ
ต่อมาเป็ นประสบการณ์แนวทางการได้การทางานวิจยั เชิงบูรณาการของท่านอาจารย์เกียรติสกุล ชลคงคา :
องค์ประกอบของงานวิจยั ที่เป็ นบูรณาการ เมื่อดาเนิ นการแล้ว จะต้องมี Impact ต่อสังคม และร่ วมกัน
ทางานในหลากหลายสาขา

ต่อมาท่านรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณ์ ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ : ได้กล่าวว่า ปั จจุบนั การดูแลการให้ทุนวิจยั
ของชาติมีหลายหน่วยงาน แต่มารวมตัวกันพิจารณาเพื่อให้มีทิศทางการพัฒนาเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้
ชื่อ “คอบช.” ลักษณะการให้ทุนมี 2 รู ปแบบคือ (1)ข้อเสนอแบบแผนงานวิจยั และ (2)ข้อเสนอแบบโครงการวิจยั
เดี่ ยว โดยให้ความสาคัญกับข้อเสนอโครงการวิจยั รู ปแบบที่ (1) เป็ นสาคัญ ซึ่ งผูอ้ านวยการแผนงานวิจยั ต้องมี
ศัก ยภาพสู ง หากศัก ยภาพเรายัง ไม่ สูง พอ จะต้องเป็ นแนวร่ วมเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั ในแผนฯไปก่ อนเพื่ อเก็บ สะสม
ความสามารถ ซึ่ งในหนึ่ งแผนงานวิจยั จะประกอบด้วยหลายโครงการย่อย หากศักยภาพเราสู งพอเราอาจเป็ น
หัวหน้าโครงการย่อยในแผนฯก็ได้
ต่อมาท่านอาจารย์ ดร.สุ รศักดิ์ คลังสุ ภาวิพฒั น์: ได้กล่าวถึงการบูรณาการงานวิจยั ไว้ดงั นี้
แนวทางการทางานวิจยั เชิงบูรณาการที่แนะนาคือแสวงหาโจทย์วิจยั ที่เป็ นความต้องการของสังคมและ/
หรื อผูค้ นในสังคม โดยใช้ทกั ษะความสามารถเฉพาะตัวผสมผสานกันทักษะความสามารถของเพื่อนร่ วมงาน
แล้วรวมเป็ นพลังที่สามารถก่อเกิดชิ้นงานที่มี Impact กับสังคมและ/หรื อผูค้ นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Impact
กับสังคมหมู่มากในระดับภาพของประเทศจะสามารถนาไปกาหนดเป็ นนโยบายของกระทรวงฯ ทบวง กรม
ต่างๆได้ ซึ่ งเมื่อผลักดันสาเร็ จเงินทุนดาเนิ นงานที่ได้จะเป็ นเงินก้อนใหญ่ที่คุม้ ค่ากับการดาเนิ นงาน ดังนั้นการมี
พันธมิตรที่ดีและชัดเจนในความสามารถของกันและกัน จึงมีความจาเป็ น
ชิ้นงานหนึ่งชิ้นที่จะนาไปสร้างให้เกิด Impact ระดับนั้นได้ จาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนมี
ความเชื่อมมัน่ ที่สูงพอ จึงจะนาไปผลักดันเป็ น Product ที่สามารถเสนอต่อสาธารณะชนได้
ความพร้ อ มในการผลัก ดัน Product ไปสู่ ภ าครั ฐ มหาวิ ท ยาลัย ฯ มี ก ลไกการซื้ อ ขายกับ ภาครั ฐ
เตรี ยมพร้อมให้อยู่แล้ว ได้แก่ กลไกการทางานของที่ปรึ กษาไทย กลไกการซื้ อขายกับหน่ วยงานภาครัฐ (e-GP)
เป็ นต้น ซึ่ งดูแลโดยสานักวิจยั และมีความพร้อมในการดาเนินงานอยูแ่ ล้วตลอดเวลา
ต่อมาท่านอาจารย์ณฏั ฐ์ โอธนาทรัพย์ : ได้กล่าวว่า งานวิจยั ทุกๆศาสตร์ ต้องมีการบูรณาการ การทางาน
วิจยั เรื่ องใหญ่ๆให้สาเร็ จโดยลาพังเพียงผูเ้ ดี ยวจึ งเป็ นการยาก การเตรี ยมตัวเองเพื่อรองรั บการทางานวิจยั เชิ ง
บูรณาการผูว้ จิ ยั จึงจาเป็ นต้อง :
(1) ปั้ น Profile ของตัวเองให้ดี
(2) งานวิจยั เป็ นเรื่ องของการ “สนองความต้องการของมนุษย์” คนเป็ นผูส้ ร้างปั ญหาขึ้นมาดังนั้นคนจึง
ต้องเป็ นคนแก้ การแก้ตอ้ งดูท้ งั มิติดา้ นทางสังคมและมิติทางด้านเทคโนโลยี ซึ่ งต้องนามาผสมผสานกัน
(3) มี “จินตนาการ” ในเรื่ องวิธีคิด-วิธีการแก้ปัญหา
(4) มีทกั ษะในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีการที่ส้ นั กระชับได้
(5) ทักษะ การเป็ น Project Manager สาคัญมาก ต้องมี Communication Skill เพื่อให้งานสามารถเดินหน้า
ไปได้ ทักษะของการเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั ก็สาคัญ เมื่อได้โอกาสทางานวิจยั ร่ วมกัยผูอ้ ื่นแล้ว ต้องทาให้ Project เดินหน้า
ไปด้วยความรวดเร็ ว ราบรื่ น ไม่ทาตัวเป็ นอุปสรรคของโครงการ

(6) โอกาสหนึ่ ง ในการได้พ นั ธมิ ต รร่ วมวิจยั คื อการไปร่ ว มประชุ ม วิช าการ ซึ่ ง จะได้พ บนัก วิ จยั ที่ มี
ความสามารถหลากหลายมากมาย ต้องทาความรู ้จกั และสร้าง Connection ไว้ เพื่อความร่ วมมือต่อกันในโอกาส
ข้างหน้า
(7) ฝึ กสมรรถนะของตนเองให้สูงยิ่งๆขึ้นไป ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะเกิ ดขึ้นได้ตอ้ งหมัน่ ฝึ กทักษะการ อึด-ถึกทน-ท้อไม่ได้ การทางานที่ได้เปรี ยบ-เสี ยเปรี ยบ ต้องรู ้จกั ละวาง-ไม่นามาเป็ นสาระ
ต่อมาท่านผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ณัฐ จันท์ครบ ได้กล่าวถึ งแนวทางในการทางานเพื่อให้ได้รับทุนวิจยั เชิ ง
บูรณาการจากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ไว้ดงั นี้วา่
การขอทุ นวิจยั จากหน่ วยงานของรั ฐซึ่ งได้รวมตัวกันพิจารณาภายใต้ชื่อ “คอบช.” โดยมีสานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เป็ นหน่วยงานกลางประสานงานทั้งหมด ลักษณะทุนที่ให้ตอ้ งใช้องค์ความรู ้ที่
ต้องบูรณาการหลากหลายศาสตร์ จึงจาเป็ นต้องมีทีมงานจากหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ ยงข้อง ที่สาคัญคือต้องมี
องค์ก ร/หน่ วยงานที่ จะนาไปใช้ป ระโยชน์ ร่วมเป็ นที ม วิ จยั ด้วย การเตรี ย มท างานวิจยั ผูว้ ิ จยั จึ ง จาเป็ นต้องมี
พัน ธมิ ต รไว้หลากหลายสาขาวิ ช า หลากหลายสถาบัน เพื่ อ ร่ ว มมื อ กันท างานเขี ย นข้อ เสนอโครงการวิ จ ัย
คนทางานเก่ งคนเดี ย วไม่ มี ทางได้ทุ นวิจยั เหล่ านี้ และเรื่ องที่ จะท าวิจยั ก็ต้องเป็ นเรื่ องใหญ่ที่ มี Impact ใน
ระดับประเทศ เงินทุนวิจยั จึงสู ง เป็ นหลักล้านบาท ดังนั้นการเริ่ มทางานจึงแนะนาให้เริ่ มจากการปรับ “Mindset”
เลิ กคิ ด/มองประเด็นวิจยั ที่ เป็ นแค่การวิจยั แก้ปัญหาเล็กๆที่ใช้เงิ นทุ นหลักหมื่นในการแก้ แต่ให้คิดถึ งประเด็น
ปั ญหาใหญ่ที่ตอ้ งใช้เงิ นทุนวิจยั หลักล้าน และมี ทีมงานที่มีความรู ้ หลากหลายด้านมาช่ วยกันรั บมื อการทางาน
แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ มี“Mindset”แบบนี้จึงเปิ ดโอกาสให้ได้ควั เราได้รับทุนวิจยั
ปั จจุ บ นั ส านัก งานคณะกรรมการวิ จยั แห่ ง ชาติ (วช.) ในฐานะหน่ วยงานกลางระดับ ชาติ ได้ดาเนิ น
โครงการพัฒนาให้นกั วิจยั มีจานวนเพิ่มมากขึ้น โดยให้มีคุณภาพและสามารถนาการวิจยั มาประยุกต์ใช้สู่การใช้
ประโยชน์ในระดับประเทศหรื อระดับพื้นที่ ที่ผา่ นมาได้ดาเนินโครงการในรู ปของโครงการผลิตวิทยากรวิจยั (แม่
ไก่ ) ที่ มี ศ ัก ยภาพ เพื่ อ เป็ นต้น กล้า ในการสร้ า งนั ก วิ จ ัย รุ่ น ใหม่ (ลู ก ไก่ ) ให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาประเทศได้ต่อไป
โครงการการสร้างนักวิจยั รุ่ นใหม่ (ลูกไก่) ได้มีการจัดขึ้นต่อเนื่ องมาโดยตลอดตั้งแต่ปีงบประมาณ 25572559 คณาจารย์ที่ สนใจอยากเริ่ ม สร้ า งสรรค์งานวิจยั ที่ เป็ นงานบู รณาการ สามารถสมัค รเข้า รั บ การฝึ กอบรม
โครงการดังกล่าวนี้ ได้ ซึ่ งจะมีจดั โครงการเป็ นระยะๆ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์
คาแนะนา และลงมือปฏิบตั ิการเขียนข้อเสนอโครงการจริ ง และสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจยั ขอทุนอุดหนุน
จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) ได้ โดยผ่านช่ องทาง “การรับข้อเสนอการวิจยั ประเภททุนสร้าง
สถานภาพนั ก วิ จ ั ย รุ่ นใหม่ ”
ซึ่ ง วช. จะดู แ ลพิ จ ารณาใกล้ ชิ ดเป็ นพิ เ ศษ (ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่
www.nrct.go.th/training/ttr.aspx)

สุ ดท้ายคือ “ข้อเสนอะแนะ เพื่อให้การบูรณาการสหวิทยาการเพื่องานวิจยั บรรลุผล” จึงควรมีการจัดการ
ความรู ้ สู่ แนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นการวิจยั (Knowledge Management Toward Good Practice of Research Conducting)
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อกาหนดประเด็นความรู ้ และเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของ มหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์ ด้านการวิจยั และเพื่อกาหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะพัฒนางานวิจยั อันจะ
นาไปสู่ การผลักดันให้คณาจารย์ของเราสามารถเขียนผลงานวิชาการ ประเภทบทความวิจยั ให้มากขึ้ น อี กทั้ง
ส่ งเสริ มให้มีการสร้างนักวิจยั ที่เป็ นนักวิจยั มืออาชีพเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

