ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ดุษฎีบณั ฑิตสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสู ตรรุ่นที่ 13
ตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
สถานทีท่ าํ งาน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หัวข้ อปริญญานิพนธ์ : การพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นโดยการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน.
ผลงานภายหลังจบปริญญาเอก
1. ประสบการณ์ ในการทําวิจัย/ผลงานทางวิจัย
ลําดับ

ผลงานวิจัย

1

การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ องการศึกษาชุมชน
เพื่อสื บค้นองค์ความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา
การพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมโดยการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางวิชาชีพครู ของครู ประจําการ

2

หน่ วยงานทีส่ นับสนุน
กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ปี
2545

สํานักงานคณะกรรมการ 2547
อุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

3

การศึกษารู ปแบบการเรี ยนการสอนวิธีวิทยาการวิจยั ให้สอดคล้อง สํานักงานกองทุน
2547
กับการพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)

4

ชุดโครงการวิจยั เรื่ อง การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของคนจนอย่างยัง่ ยืน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
(Childwatch)

5

สํานักงานกองทุน
2548
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)
สํานักงานกองทุนการ
2548 เสริ มสร้างสุ ขภาพ(สสส.) 2550

6

การศึกษาตัวแปรด้านจิ ตลักษณะและปั จจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ ศูนย์คุณธรรม
พฤติกรรมความยากจน

2548

7

ธรรมาภิ บ าลด้า นการบริ หารจัด การสิ่ ง แวดล้อ มขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนอง
บัว อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (เป็ นคณะผูว้ ิจยั ร่ วมกับ
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

2549

8

มูลนิธิสาธารณสุ ข
แห่งชาติ
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กและ สํานักงานพัฒนาสังคม 2549
เยาวชนในจังหวัดนครสวรรค์
และความมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัดนครสวรรค์

ลําดับ
9

ผลงานวิจัย

หน่ วยงานทีส่ นับสนุน

ปี

“เดินตามพ่อ” การจัดการเครื อข่ายเกษตรกรตามแนวพระราชดําริ สํานักงานกองทุน
2549
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)

10 โครงการวิจยั การประเมินระบบหลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่น สํานักงานหลักประกัน 2550
(เป็ นคณะผูว้ จิ ยั ร่ วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์
สุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 “เดิ น ตามพ่ อ ” หนึ่ งตํา บล หนึ่ งที ม วิ จ ัย เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาความ สํานักงานคณะกรรมการ 2550
ยากจน
การวิจยั แห่ งชาติ (วช)
12 การศึกษาวัฒนธรรมองค์การและปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเป็ น สํานักงานกองทุน
2550
มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาคุ ณภาพ สนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
14 รู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์ของ สํานักงานคณะกรรมการ 2551
เยาวชนไทย
การวิจยั แห่ งชาติ (วช)
15 การเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างยัง่ ยืนในจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการ 2551
นครสวรรค์
การวิจยั แห่ งชาติ (วช)
16 ชุ ดโครงการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ เรื่ องพลเมื องศึ กษาตามแนว สํานักงานคณะกรรมการ 2551
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริ มสร้างความอยูด่ ีมีสุขของสังคมไทย การวิจยั แห่ งชาติ (วช)
17 “แผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูภูมิ สํานักงานคณะกรรมการ 2551
ปั ญญาท้องถิ่นเพื่อเสริ มสร้างความอยูด่ ีมีสุขของชุมชนในจังหวัด การวิจยั แห่ งชาติ (วช)
อุทยั ธานี
18 การสร้างเสริ มสุ ขภาวะเพื่อความอยูด่ ีมีสุขของชุมชนโดยเครื อข่าย สํานักงานกองทุน
2552
องค์ ก รท้อ งถิ่ น ในเขตพื้ น ที่ บ ริ การของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สนับสนุนการสร้างเสริ ม
นครสวรรค์ (กําลังดําเนินการ)
สุ ขภาพ (สสส)
19 การเสริ มพลังการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาล สํานักงานกองทุน
2552
ผ่านการพัฒนาระบบข้อมูล เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
สนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ (สสส)

ประสบการณ์ ในการเป็ นวิทยากร
เป็ นวิทยากรบรรยาย เรื่ อง การวิจยั ในชั้นเรี ยน
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ การวิจยั เชิ งคุณภาพ
การประเมินโครงการ การแก้ปัญหาความยากจนตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง
ผลงานทางวิชาการ
1. คู่มือการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมในระดับมัธยมศึกษา
2. การประเมินโครงการฝึ กอบรมครู ผสู ้ อนพระพุทธศาสนา เขตการศึกษา ปี พ.ศ. 2547
3. เอกสารประกอบการสอนวิชา การวิจยั ทางสังคมศาสตร์
เกียรติประวัติในการได้ รับคัดเลือกเป็ นบุคคลดีเด่ นได้ รับยกย่ องเชิ ดชู เกียรติหรื อได้ รับรางวัลเป็ น
เกียรติประวัติ
- ปี 2548 ได้รับคัดเลือกเป็ นผูผ้ ลิตผลงานวิจยั ดี มีคุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง การพัฒนา
หลักสู ตรฝึ กอบรม เรื่ อง การศึกษาเพื่อสื บค้นองค์ความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา ได้รับคัดเลือกให้นาํ เสนอในการประชุมวิชาการการวิจยั ทางการศึกษา
- ปี 2548 ผลงานวิจยั เรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม เรื่ อง การศึกษาเพื่อสื บค้นองค์ความรู ้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรระดับสถานศึกษา ได้รับคัดเลือกให้นาํ เสนอ
ในการประชุมวิชาการการวิจยั ทางการศึกษา ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ปี 2549 ได้รับรางวัลนักวิจยั ดีเด่นระดับภาคเหนื อ ของเครื อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

