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คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
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สารจากคณบดี
คณะวิทยำกำรจัดกำร มีพันธกิจหลักในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรธุรกิจด้วย
กระบวนกำรวิจัย ตลอดจนเผยแพร่และถ่ำยทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นระบบผ่ำน เวทีประชุม
วิชำกำร (Symposium) วำรสำรทำงวิชำกำร (Academic journal) ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
คณะ นอกจำกนั้นแล้วคณะวิทยำกำรจัดกำรยังให้ควำมสำคัญกับกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำสู่กิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มำอย่ำงต่อเนื่อง
ในปีที่ผ่ำนมำคณะได้มีกำรจัดสรรทุนวิจัยให้ กับคณำจำรย์เพื่ อให้คณำจำรย์ได้ทำวิจัยในศำสตร์ของ
ตนเองเพื่อให้เกิดควำมเชียวชำญและสำมำรถนำไปใช้ได้อย่ำงแท้จริง
จำกรำยงำนประจำปีกำรศึกษำ 2558 พบว่ำ คณำจำรย์มีกำรเผยแพร่งำนวิจัยมีสัดส่วนที่
เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ตลอดจนมีกำรอ้ำงอิงงำนวิจัยของคณำจำรย์ในคณะเป็นจำนวนมำก ซึ่งเป็นข้ อบ่งชี้
หนึ่งของคุณภำพงำนวิจัยของคณะวิทยำกำรจัดกำร ประกอบกับกำรที่คณะวิทยำกำรจัดกำรได้จัดทำ
วำรสำร “กำรจัดกำรสมัยใหม่ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง” ซึ่งอยู่ในฐำน TCI
ทำให้ เกิด กำรแลกเปลี่ ย นองค์ ควำมรู้ระหว่ำงนั กวิจัย ในคณะและนั กวิช ำกำรอื่น ๆ เป็ น อย่ำงมำก
ก่อให้ เกิ ดกำรเรี ย นรู้ ในศำสตร์ ด้ ำนกำรวิจัยอย่ำงก้ำวกระโดด ดั งนั้ น ถือ ได้ ว่ำเป็ นจุ ดเด่ น ของคณะ
วิทยำกำรจัดกำรอันนำมำสู่กำรจัดทำคู่มือกำรวิจัยของคณะวิทยำกำรจัดกำรในครั้งนี้
ขอขอบคุณคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย คณะผู้บริหำร ประธำนสำขำ และคณำจำรย์
ทุกท่ำนที่เป็นกำลังสำคัญในกำรผลักดันกำรบริหำรงำนวิจัยของคณะวิทยำกำรจัดกำรให้เกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงเป็นระบบ ภำยใต้กลไกของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัยที่
กำหนดไว้

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน)
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
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คานา
คู่มือกำรวิจัยเล่มนี้เป็นผลมำจำกกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนวิจัยของคณะวิทยำกำรจัดกำร ซึ่ง
ได้รวบรวมกระบวนกำรกำรบริหำรงำนวิจัยของคณะไว้อย่ำงเป็นระบบ ง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจและ
ใช้งำน ในเนื้อหำประกอบด้วย นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์คณะวิทยำกำร
จัดกำร ระบบกำรจัดกำรคุณภำพงำนวิจัย ที่อธิบำยถึงวิธีกำรพัฒนำโจทย์วิจัย ข้อเสนอโครงกำร กำร
ติดตำมและสนับสนุนกำรวิจัย ตลอดจนระบบเผยแพร่งำนวิจัยอย่ำงเป็นขั้นตอน นอกจำกนั้นแล้วคู่มือ
ยั ง แจ้ ง ถึ ง แหล่ ง ทุ น และขั้ น ตอนกำรขอรั บ ทุ น ที่ ส ำมำรถศึ ก ษำได้ ด้ ว ยตนเอง และยั ง อธิ บ ำยถึ ง
กระบวนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยสู่กำรเรียนกำรสอน กำรจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และจรรยำบรรณนักวิจัย
ไว้อย่ำงละเอียด นักวิจัยสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนวิจัยได้อย่ำงเป็นระบบ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มืองำนวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณำจำรย์ บุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงไรก็ตำมหำกมีข้อชี้แนะเพื่อให้คู่มือมีควำมสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับเพื่อทำกำรปรับปรุง
ให้คู่มือกำรวิจัยมีคุณภำพต่อไป

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน)
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
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สารบัญ
เรื่อง
หน้า
สำรจำกคณบดี
ก
คำนำ
ข
สำรบัญ
ค
บทที่ ๑ บทนา
ประวัติและควำมเป็นมำของของคณะวิทยำกำรจัดกำร
๑
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
๓
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยมหำวิทยำลัย
๗
โครงสร้ำงหน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
๙
บทที่ ๒ ระบบการจัดการคุณภาพของหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะวิทยาการ
จัดการ
ระบบกำรจัดกำรคุณภำพของหน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์คณะวิทยำกำรจัดกำร ๑๐
ระบบพัฒนำโจทย์วิจัย
๑๒
ระบบกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัย
๑๖
ระบบติดตำมและสนับสนุนกำรวิจัย
๑๙
ระบบเผยแพร่ผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์
๒๒
บทที่ ๓ การบริหารจัดการงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยคณะวิทยำกำรจัดกำร
๒๔
แผนภูมิกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยคณะวิทยำกำรจัดกำร
๒๕
บทที่ ๔ แหล่งทุนและขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย
ขั้นตอนกำรขอรับทุนภำยในมหำวิทยำลัย
๒๖
สรุปขั้นตอนกำรขอรับทุนสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ตำมงบประมำณ
๒๙
บทที่ ๕ ระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก
ระบบและกลไกส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงนักวิจัยกับองค์กรภำยนอก
๓๐
บทที่ ๖ ระบบกลไกส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระบบกลไกส่งเสริมสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
๓๑
รำยชื่อ
วำรสำรที่ได้รับกำรยอมรับจำก สกอ./สกว.
๓๒
รำยชื่อฐำนข้อมูลสำกลใด ๆ ที่ได้รับกำรยอมรับ
๓๔
บทที่ ๗ ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระบบรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์ งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ด้วยกลไก PDCA
๓๖
บทที่ ๘ การจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย
หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน
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๕
ขั้นตอนกำรจดทะเบียนสิทธิบัตร
เอกสำรที่ต้องใช้กำรยื่นขอสิทธิบัตร
บทที่ ๙ การวิจัยในชั้นเรียนและการบูรณาการ
กำรวิจัยในชั้นเรียน : กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ควำมหมำยของกำรวิจัยในชั้นเรียน
กระบวนกำรวิจัยในชั้นเรียน
วงจรเดมมิ่ง
บทที่ ๑๐ การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
งำนวิจัยภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย
กระบวนกำรวิจัยบนพื้นฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและสังคม
บทที่ ๑๑ จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยำบรรณนักวิจัย
ภาคผนวก
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บทที่ ๑
บทนา
ประวัติ
คณะวิทยำกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงเดิมใช้ชื่อว่ำคณะวิชำวิทยำกำรจัดกำรโดย
เปิ ด กำรเรี ย นกำรสอนโปรแกรมวิ ช ำสหกรณ์ ต่ อ มำเปลี่ ย นเป็ น วิ ช ำเอกสหกรณ์ สั ง กั ด ภำควิ ช ำ
บริหำรธุรกิจและสหกรณ์ในวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏประกำศ
ในพระรำชกิจจำนุเบกษำกำหนดให้วิทยำลัยครูลำปำงเปลี่ยนเป็น “สถำบันรำชภัฏลำปำง”คณะวิชำ
วิทยำกำรจัดกำรได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยำกำรจัดกำรโดยมีสำนักงำนตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ อำคำรอำลัมภำงค์
และในปี พ.ศ.๒๕๔๖ มีกำรย้ำยสำนักงำนคณะวิทยำกำรจัดกำรจำกอำคำรอำลัมภำงค์ มำอยู่ที่อำคำร
เรียน ๓๖
วันที่ ๑๔ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๔๗ “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗” ได้มีผล
บังคับใช้ทำให้สถำบันรำชภัฏลำปำงได้รับกำรยกฐำนะเป็น “มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง” (Lampang
Rajabhat University) อยู่ในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร ส่งผล
ทำให้คณะวิทยำกำรจัดกำรต้องพัฒ นำโครงสร้ำงในกำรบริหำรจัดกำร ให้สอดคล้องกับพันธกิจตำม
มำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ปั จ จุ บั น คณะวิท ยำกำรจั ด กำร มหำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ ล ำปำง เปิ ด กำรเรีย นกำรสอนระดั บ
ปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญ ญำเอก โดยระดับปริญญำตรี ประกอบด้วย ๑๐ สำขำวิช ำ ได้แก่
สำขำวิช ำกำรจั ดกำรทั่ว ไป สำขำวิช ำกำรตลำด สำขำวิช ำกำรบัญ ชี สำขำวิช ำเศรษฐศำสตร์ธุรกิ จ
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำง
ประเทศและสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจอิเล็ก ทรอนิกส์ สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลี ก เปิดสอน
ระดั บ ปริญ ญำโท ๒ สำขำวิช ำ ได้แก่ สำขำกำรจัด กำรทั่ ว ไป(MBA.) และสำขำกำรบั ญ ชี (M.Acc.)
ระดับปริญญำเอก ได้แก่ สำขำกำรจัดกำรทั่วไป(Ph.D) โดยมีส่วนรำชกำรคือสำนักงำนเลขำนุกำรคณะ
ซึง่ ทำหน้ำที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ความเป็นมา
คู่มื อ ฉบั บ นี้ ได้ ก ำหนดกำรประกั น คุ ณ ภำพ ๕ องค์ ป ระกอบ ตำมเกณฑ์ ข องมหำวิท ยำลั ย
ซึ่งรำยละเอียดทั้งดัชนีและเกณฑ์กำรตัดสินในเรื่องกำรตรวจสอบคุณภำพ รวมทั้งเกณฑ์กำรประเมิน
และเกณฑ์ในกำรตัดสินเรื่องกำรตรวจสอบคุณภำพ รวมทั้งเกณฑ์กำรประเมินและเกณฑ์ในกำรตัดสิ น
ในด้ำนกำรประเมินคุณภำพอีกด้วย
กำรวิ จั ย หรื อ งำนสร้ ำ งสรรค์ เป็ น พั น ธกิ จ หลั ก ส่ ว นหนึ่ งของมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ล ำปำง
แต่ ส ภำพปั จ จุ บั น คื อ กำรด ำเนิ น งำนยั ง ขำดกำรพั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำรคุ ณ ภำพ (Quality
Management System ) โดยใช้หลักกำร แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับระบบบริหำรจัดกำรมำใช้ เพื่อให้
เกิดกลไกในกำรขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีระบบประกันคุณ ภำพภำยใน โดยได้ให้ มีกำร
จัดทำคู่มือระบบประกันคุณภำพงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน จึงเป็นควำม
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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จำเป็นที่ต้องดำเนินกำรเพื่อให้พันธกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมควำมคำดหวั ง จึงมีนโยบำยหนุนเสริมที่เป็น
รูปธรรมในกำรส่งเสริมและสนับสนุนคณำจำรย์และบุคลำกรในกำรสร้ำงสรรค์งำนวิจัยที่มีคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุทั้งประสิทธิภำพและประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
รวมทั้งมีกำรนำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปถ่ำยโอนเพื่ อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและผลิตบัณฑิตที่มีควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ผ่ำนกระบวนกำรวิจัยในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ วิจัยเชิงปฏิบัติกำรและวิจัย
เชิงพื้น ที่ในชุม ชน โดยมีกำรจั ดสรรทรัพยำกรกำรเงิน ได้แก่ งบประมำณแผ่ น ดิน งบรำยได้ คณะ
วิทยำกำรจัดกำรสำหรับ คณำจำรย์ และบุ คลำกร ทั้งประเภทโครงกำรเดี่ยวและโครงกำรชุดในกำร
สนับสนุนกำรเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ ได้แก่ โครงกำรวิจัยงบประมำณเงิน
รำยได้ โครงกำรวิจัยงบประมำณแผ่นดิน และโครงกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก
อย่ำงไรก็ตำมในปีที่ผ่ำนมำ คือ ปีพ.ศ.๒๕๕๘ ผลกำรดำเนินด้ำนกำรวิจัยของคณะยังกระจุกตัว
พอสมควรโดยเฉพำะจำนวนผู้ที่ทำงำนวิจัยขำดกำรถ่ำยทอด หรือ สร้ำงนักวิจัยหน้ำใหม่เพื่อมำเป็นทีม
วิจัยหรือต่อยอดงำนวิจัย เพื่อนำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่ำว
คณะกรรมกำรผู้รับ ผิดชอบจึงได้ใช้กระบวนกำร PDCA หรือหำแนวทำงในกำรพัฒ นำเพื่อก้ำวเข้ำสู่
ประสิทธิภำพด้ำนงำนวิจัยต่อไป
ปรัชญา
ศำสตร์กำรจัดกำรเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรมนำองค์ควำมรู้สู่ กำรพัฒนำท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
คณะวิทยำกำรจัดกำรจะเป็นผู้นำทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในกำรผลิตบัณฑิตที่มีควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำรวิชำชีพมีคุณธรรม มีควำมสำมำรถในงำนวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นที่พึ่ง
ทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่น
อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอำสำ
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
บัณฑิตจิตอำสำ เสียสละเพื่อส่วนรวม
ค่านิยมหลัก
L : LEARNING
P : PRIDE
R : RESEARCH
U : UNITY

กำรเรียนรู้
ภำคภูมิใจ
วิจัย
เอกภำพ

พันธกิจ
๑. จัดกำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ผลิตบัณฑิตสำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป สำขำวิชำ
กำรบั ญ ชี สำขำวิ ช ำคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ สำขำวิ ช ำกำรตลำด สำขำวิ ช ำเศรษฐศำสตร์ สำขำวิ ช ำ
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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อุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ และสำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศที่คณะวิทยำกำร
จัดกำรรับผิดชอบ
๒. ศึกษำค้นคว้ำวิจัย เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำกำรจัดกำร
๓. กระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนวิทยำกำรจัดกำรรูปแบบต่ำง ๆ ไปสู่ผู้ด้อยโอกำส และ
ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
๔. เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงำมของไทยและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๕. พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรคณะให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ

ความหมายของสัญลักษณ์
พังงา คือ เครื่องมือหรือสิ่งที่จะนำพำให้มุ่งตรงไปยังเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล รวมถึงนำทำงไปสู่กำรค้นพบ และกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ
สีประจาคณะ
สีฟา้ แทนค่ำท้องทะเลซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งควำมรู้ขนำดใหญ่และไม่มีวันหมดหรือสูญสลำย
รอคอยกำรสำรวจกำรแสวงหำและกำรไขว่คว้ำอยู่เสมอ
สีขาว แทนค่ำคุณธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรยึดเหนี่ยวทั้งกำยและใจให้เกิดควำมบริสุทธิ์
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง
นโยบาย
คณะวิทยำกำรจัดกำรได้กำหนดนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำจำแนกเป็น ๑๑ ด้ำน ดังนี้
๑. นโยบายเร่งด่วน
๑.๑ เร่งรัดและส่งเสริมให้คณำจำรย์คณะวิทยำกำรมีนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้
นักวิจัยจัดทำวิจัยสถำบันและวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ในรูปแบบ R and D และนำผลกำรวิจัยมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมทันสมัยมำกขึ้น
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๑.๒ สนั บ สนุ น ให้ คณำจำรย์คณะวิทยำกำรจัดกำรจัดทำผลงำนทำงวิช ำกำรเพิ่ มขึ้น และ
ศึกษำต่อ ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพแก่คณะวิทยำกำรจัดกำร
๑.๓ พัฒนำหลักสูตรให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและสังคม
๒. นโยบายด้านการพัฒนาอาจารย์
๒.๑ สนับสนุนให้อำจำรย์เข้ำร่วมอบรมสัมมนำภำยในและภำยนอกอย่ำงสม่ำเสมอ
๒.๒ ส่งเสริมให้อำจำรย์ผลิตผลงำนทำงวิชำกำร
๒.๓ สนับสนุนให้อำจำรย์มีโอกำสในกำรศึกษำเพิ่มเติมและกำรขอผลงำนทำงวิชำกำร
๒.๔ ปฎิรูปวิธีกำรเรียนกำรสอน โดยเร่งรัดให้มีกำรจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงวิธีกำร
เรียนกำรสอน ฝึกอบรมวิธีกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำงๆ ให้กับอำจำรย์
๒.๕ สนับสนุนเพื่อสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่
๒.๖ สนับสนุนให้อำจำรย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำที่มีควำมเชี่ยวชำญ
๓. นโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน
๓.๑ พั ฒ นำหลั ก สู ต รที่ มี ค วำมยื ด หยุ่ น สู ง เพื่ อ ตอบสนองต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงของ
สภำพแวดล้อมของประเทศ
๓.๒ ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกำรเรียน ส่งเสริมให้นักศึกษำเป็นผู้มีวินัย รับผิดชอบ และ
เอำใจใส่ในงำนที่ทำ
๔. นโยบายด้านการพัฒนาวิชาการของนักศึกษา
๔.๑ จัดให้มีตำรำหลักให้นักศึกษำเรียนเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองในแต่ละรำยวิชำ
๔.๒ สนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำฝึกทักษะในสถำนประกอบกำรผ่ำนโครงกำรสหกิจศึกษำ และ
หน่วย บ่มเพำะวิสำหกิจในสถำบันกำรศึกษำ
๔.๓ จั ด ให้ มี โครงกำรช่ ว ยเหลื อ ด้ ำนวิช ำกำร ส ำหรับ นั ก ศึ ก ษำที่ ต้ อ งกำรศึ ก ษำเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจำกกำรเรียนในชั้นเรียน
๔.๔ ปฏิรูปกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลำง หลักกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง หลั กกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตเน้นพลังควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน กำรจัดให้มีสื่อกำรเรียนรู้อย่ำง
ทั่วถึง
๔.๕ ส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำร่วมประกวดผลงำนระดับชำติในด้ำนต่ำงๆ
๕. นโยบายในด้านพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยนการ
สอน
๕.๑ ใช้โปรแกรมฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปอันทันสมัย มีรูปแบบที่เหมำะกับบริบท
ของคณะและสำมำรถเชื่อมโยงกับเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ของคณะ
๕.๒ ฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ใช้ ใช้ฐำนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรประกันคุณภำพ ของมหำวิทยำลัย
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๕.๓ รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญและจำเป็นให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนงำนวิจัย เป็นต้น
๕.๔ ประสิทธิภำพของระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ ได้แก่ ควำมรวดเร็วในกำร
ค้นหำข้อมูล ควำมถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ควำมทันสมัยของข้อมูล และควำมสะดวกในกำรใช้งำน
๕.๕ จัดให้มีอุปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอนในแต่ละห้องเรียนอย่ำงครบถ้วน
๕.๖ สนั บ สนุ น ให้ มี ฐำนข้อมูล ในกำรค้ นคว้ำและให้ บ ริกำรด้ำนวิช ำกำรแก่อำจำรย์ และ
นักศึกษำ
๖. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๖.๑ ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นกำร
ปลูกฝังวัฒนธรรม ที่ดีงำมของไทยแก่นิสิต นักศึกษำ ทุกระดับชั้นปี กำรสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมให้
ผสมผสำนและควบคู่ไปกับวิถีกำรทำงำนของกลุ่ม บุคลำกรในคณะ
๖.๒ ส่งเสริมเผยแพร่นโยบำยและแผนงำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๖.๓ ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๗. นโยบายด้านวิจัย
๗.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกคนทำวิจัย
๗.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงผู้นำในกำรทำวิจัยหรือสร้ำงเครือข่ำยวิจัย ทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กำรโดยใช้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือ
๗.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของบุคลำกร
๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์ขอทุนวิจัยจำกแหล่งเงินทุนภำยนอก
๘. นโยบายด้านการบริหารทางวิชาการสู่สังคม
๘.๑ ส่งเสริมให้คณำจำรย์พัฒนำคุณภำพตนเองให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม
๘.๒ มุง่ เน้นกำรบริกำรวิชำกำรที่มีคุณภำพแก่ประชำชนและชุมชน
๘.๓ ใช้เป็นฐำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรทำวิจัย และกำรพึ่งพำตนเองได้
๙. นโยบายด้านการบริหารและการจัดการ
๙.๑ มีโครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่กระชับเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
๙.๒ มีกำรก ำหนดอำนำจหน้ ำที่ แ ละขอบข่ำยงำนที่ ชัดเจนในทุ กต ำแหน่ งอย่ำงเป็ น ลำย
ลักษณ์อักษร
๙.๓ มีระบบกำรได้มำซึ่งบุคลำกรที่ยุติธรรมและเปิดเผย
๙.๔ ปรั บ ปรุ งค่ ำตอบแทนและสวัส ดิ ก ำรแก่ บุ ค ลำกรให้ เหมำะสมภำยใต้ ระเบี ย บ ของ
มหำวิทยำลัย
๙.๕ พั ฒ นำบุ ค ลำกรทุ ก สำยงำน โดยพั ฒ นำบุ ค ลำกรสำยวิ ช ำกำรให้ มี คุ ณ วุ ฒิ และ
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนวิชำกำรสูงขึ้น และพัฒนำบุคลำกรสำยบริกำรให้มีทัศนคติที่เอื้อต่อ
งำนด้ำนบริกำร
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๑๑
๙.๖ มีกำรควบคุมคุณ ภำพและประเมินผลงำนของบุคลำกรทุ กระดับอย่ำงยุติธรรมและ
เปิดเผย
๙.๗ ปรับ กระบวนกำรบริกำรงำนโดยใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศตอบสนองนโยบำย ของ
มหำวิทยำลัยและควำมพึงพอใจของบุคลำกรและ นักศึกษำ
๙.๘ เปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วม
- ในด้ำนกำรเสนอควำมคิดเห็น
- ในด้ำนกำรร่วมตัดสินใจ
- ในด้ำนกำรดำเนินงำน
- ในด้ำนร่วมรับประโยชน์
- ในด้ำนร่วมติดตำมผลกำรดำเนินงำน
- สนับสนุนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ ที่เป็นกำรสื่อสำรสองทำงทุกระบบ
๑๐ นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
๑๐.๑ แสวงหำทรัพยำกรกำรเงินจำกแหล่งต่ำงๆ นอกเหนือจำกงบประมำณแผ่นดิน
๑๐.๒ ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
๑๐.๓ ปรับกระบวนกำรจัดหำและจัดสรรงบประมำณให้ เป็นเครื่องมือกำรบริห ำร งำน
อย่ำง มีประสิทธิภำพ
๑๐.๔ ให้มีกำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลในกำรจัดเก็บข้อมูลทำงด้ำนงบประมำณและกำรเงิน
๑๑.นโยบายด้านระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
๑๑.๑ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่ประชำคม ใน
คณะวิทยำกำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง
๑๑.๒ สนับสนุนกำรพัฒนำดัชนีและเกณฑ์กำรตัดสินสำหรับกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับแนวทำงของมหำวิทยำลัย ทั้งหน่วยงำนด้ำนกำรสอน และหน่วยงำน
สนับสนุนที่อยู่ภำยในคณะวิทยำกำรจัดกำร
๑๑.๓ สนับสนุนให้ มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นำสภำพทำงกำยภำพ สิ่งแวดล้อมมีระบบ
บริห ำรควำมเสี่ย งต่ำงๆ ภำยในคณะวิทยำกำรจัดกำรโดยถือเป็นส่ วนหนึ่งของกำรประกันคุณ ภำพ
กำรศึกษำส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำคมในคณะในกำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรนำผลกำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงงำน
เป้าหมาย
๑. คณะมีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พร้อมที่จะได้รับกำรตรวจสอบจำก
ภำยในและภำยนอก
๒. คณำจำรย์ แ ละบุ ค ลำกรของคณะมี ศั ก ยภำพและคุ ณ วุ ฒิ สู ง ขึ้ น ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม ำณและ
คุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนของสถำบันอุดมศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม คำรวะธรรม สำมัคคี
ธรรม สมเป็นแบบอย่ำงที่ดีของนักศึกษำและสังคม
๓. มีผ ลงำนวิจั ย พื้ น ฐำนและวิจัย ประยุกต์ ตลอดจนกำรนำเอำเทคโนโลยีมำใช้ป ระโยชน์
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสถำบัน ท้องถิ่น และสังคม
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๑๒
๔. บัณฑิตคณะวิทยำกำรจัดกำรมีควำมรู้ มีคุณธรรม และทักษะทำงด้ำนภำษำ รวมทั้งกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นและสังคม
๕. คณะเป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรพั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ แ ละกำรวิจั ย เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ กำรพั ฒ นำ
นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร และกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น สังคม
๖. มีกำรใช้ทรัพยำกรของคณะอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด
๗. มีโครงสร้ำงระบบกำรบริห ำรจัดกำรที่มีเอกภำพ ทั้งในเชิงนโยบำยและกำรปฏิบั ติและ
สอดคล้องกับสถำบัน
๘. คณำจำรย์และบุคลำกรของคณะมีวัฒนธรรมในกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงมีคุณภำพ
๙. คณะมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ในกำรดำเนินพันธกิจทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเป็นระบบของการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็น
รากฐานที่มั่นคงของการวิจัยที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์ที่ ๒ กำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์ที่ ๓ กำรพัฒนำระบบข้อมูลกำรวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๔ กำรพัฒนำระบบข้อมูลพื้นที่สำหรับงำนวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๕ กำรสร้ำงเครือข่ำยภำคีกำรวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานการวิจัยประยุกต์และการ
พัฒนาทดลอง เพื่อการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยและ
ภาคี
กลยุทธ์ที่ ๑ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนกำรสอน โดยกำรใช้กระบวนกำรวิจัยเป็นฐำน
กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยโดยบูรณำกำรวิจัย
กับกำรเรียนกำรสอนและนำไปสู่กำรบริกำรวิชำกำรของบุคลำกร
กลยุทธ์ที่ ๓ กำรพัฒนำขีดสมรรถนะและศักยภำพด้ำนกำรวิจัยโดยบูรณำกำรวิจัยกับ
กำรเรียนกำรสอนและนำไปสู่กำรบริกำรวิชำกำรของบุคลำกร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพั ฒ นาโจทย์ วิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาประเทศตาม
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และประเด็นที่เป็นความต้องการและปัญหาขอมหาวิทยาลัย จังหวัด ภูมิภาค
และประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย จังหวัด ภูมิภำค ประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒ กำรกำหนดประเด็นกำรวิจัย แผนกำรวิจัยและกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏลำปำงที่สอดคล้องกับจังหวัด ภูมิภำค ประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๓ กำรพัฒนำโจทย์วิจัยตำมแผนกำรวิจัยที่กำหนดขึ้น เช่น กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ กำรเกษตร สุขภำพ สิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่สังคม
กลยุทธ์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงกลไกแรงจูงใจให้มีกำรวิจัย
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๑๓
กลยุทธ์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๓

กำรตรวจสอบคุณภำพงำนวิจัยด้วยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กำรสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกำสผลิตผลงำนวิชำกำรจำกงำนวิจัยและ
เผยแพร่ผลงำนวิจัยทุกรูปแบบ
กลุ่มเรื่องที่เป็นประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ประเด็นวิจัยเร่งด่วนภาคเหนือ
๑. กำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจอย่ำงพอเพียง
๒. ควำมมั่นคงของรัฐและกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
๓. กำรปฏิรูปกำรศึกษำ
๔. กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
๕. กำรพัฒนำพลังงำนทดแทน
๖. กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรเพื่อกำรส่งออกและลดกำรนำเข้ำ
๗. กำรป้องกันโรคและกำรรักษำสุขภำพ
๘. กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
๙. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสำหกรรม
๑๐. กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
๑๑. สังคมผู้สูงอำยุ
๑๒. ระบบโลจิสติกส์

คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๑๔

โครงสร้างการบริหารงานและแบ่งส่วนราชการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะกรรมกำรกำรบริหำรคณะ

คณะกรรมกำรประจำคณะ
ผู้ช่วยคณบดี

รองคณบดี
รักษำกำรแทน

ประธำน
สำขำวิชำ
กำรจัดกำร

ประธำน
สำขำวิชำ
กำรจัดกำร
ธุรกิระหว่ำง
ประเทศ

รองคณบดี
รักษำกำรแทน

ประธำน
สำขำวิชำกำร
บัญชี

ประธำน
สำขำวิชำ
กำรตลำด

หลักสูตร
บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำร
จัดกำร
หลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำกำร
จัดกำร
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙

รองคณบดี
รักษำกำรแทน

ประธำน
สำขำวิชำ .
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

ประธำน
สำขำวิชำ
นิเทศศำสตร์

หัวหน้ำสำนักงำน
คณบดีคณะ

ประธำน
สำขำวิชำ
เศรษฐศำสต
ร์ธุรกิจ

ประธำน
สำขำกำร
ท่องเที่ยว

หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต

หลักสูตรบัญชี
มหำบัณฑิต
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ประธำน
สำขำวิชำกำร
จัดกำรธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์

๑๕

บทที่ ๒
ระบบการจัดการคุณภาพของหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาการจัดการ
ระบบกำรจัดกำรคุณภำพของหน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ คณะวิทยำกำรจัดกำร
ได้ มี ร ะบบกำรท ำงำน จ ำแนกได้ ดั งนี้ ระบบกำรพั ฒ นำโจทย์ วิจั ย ระบบกำรติ ด ตำมและส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น โครงกำรวิ จั ย ระบบกำรเผยแพร่ ผ ลงำนวิ จั ย สู่ ก ำรใช้ ป ระโยชน์ ส ำหรั บ กระบวนกำร
ดำเนินงำนของแต่ละระบบ มีดังนี้
ระบบการจัดการคุณภาพของหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการ
๑. ความมุ่งหมาย
หน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์คณะวิทยำกำรจัดกำรมีระบบคุณภำพเพื่อส่งเสริม
สนับสนุ นบุ คลำกรให้ป ฏิบั ติงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตั้งแต่ต้นทำง โดยมี
ประเด็นปัญหำวิจัยที่มีคุณค่ำสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเอื้อต่อระบบประกันคุณภำพภำยใน
๒. ขอบข่าย
เป็ น ระบบที่เน้ นกระบวนกำร มีรำยละเอียดวิธีกำรดำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน พร้อมระบุ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและเครื่องมือเพื่อบันทึกข้อมูลชัดเจน
๓. ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ หน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์คณะวิทยำกำรจัดกำรซึ่งทำหน้ำที่
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรด้ำนพัฒนำโจทย์วิจัย กำรประเมินทบทวนและใช้ผลปรับปรุงพัฒนำ
๔. นิยามศัพท์
หน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง คณะกรรมกำรส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์และกำรบริกำรวิชำกำรของคณะวิทยำกำรจัดกำร
๕. ตัวบ่งชี้ / เกณฑ์
หน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์คณะวิทยำกำรจัดกำรมีผลกำรดำเนินกำรและกำร
ปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้
๕.๑ แผนปฏิบัติกำรพัฒนำประเด็นปัญหำและโจทย์วิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนย่อย
ดังต่อไปนี้
๕.๑.๑ แผนทบทวนยุทธศำสตร์กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และเพื่อพัฒนำท้องถิ่น
๕.๑.๒ แผนปฏิบัติกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำและโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วม
๕.๑.๓ แผนปฏิบัติกำรเยี่ยมพื้นที่วิจัย
๕.๒ บันทึกผลกำรสรุปงำน
๕.๒.๑ สรุปกรอบประเด็นปัญหำวิจัยที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
๕.๒.๒ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ร่วมวิจัยและพื้นที่เป้ำหมำยในกำรวิจัย
๕.๒.๓ รำยงำนสรุปสภำพปัญหำ สำเหตุและแนวทำงแก้ไขในขอบเขตปัญหำและ
พื้นที่เป้ำหมำย
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๑๖
๖. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
๖.๑ เครื่องมือกำรพัฒนำโจทย์
i. แบบบันทึกกำรพัฒนำโครงกำรวิจัย
ii. แบบกำรเขียนเอกสำรเชิงหลักกำร ( concept paper )
iii. แนวทำงกำรตรวจสอบคุณภำพโครงกำรวิจัย
iv. แบบบันทึกผลกำรพิจำรณำโจทย์และโครงกำรวิจัย
๖.๒

เครื่องมือกำรติดตำมและส่งเสริมกำรสนับสนุน
v. แบบฟอร์มกำรจัดทำตัวชี้วัดโครงกำรวิจัย
vi. แบบฟอร์มกำรจัดทำตำรำงติดตำมงำน
vii. แบบบันทึกกำรติดตำมสนับสนุนโครงกำรวิจัย
viii. แบบฟอร์มสรุปผลกำรติดตำมสนับสนุนโครงกำรวิจัย

๖.๓

เครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่งำนวิจัย
ix. แบบสรุปผลควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย
x. แบบสรุปผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์
xi. รำยกำรจัดประชุมวิชำกำรเสนอผลกำรวิจัย
xii. รำยชื่อวำรสำรและแหล่งสนับสนุนเพื่อกำรเผยแพร่งำนวิจัย
xiii. แนวทำงกำรเขียนบทควำมเพื่อกำรเผยแพร่งำนวิจัย

๗. ความสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้
สกอ.
KPI ๔.๑ – ๔.๒
สมศ.
KPI ๕ – ๗
๘. การดาเนินงาน
กระบวนกำรบริห ำรระบบกำรประกันคุณ ภำพงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของหน่ว ย
จัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณะวิทยำกำรจัดกำรมีขั้นตอนกำรดำเนินงำนดังภำพต่อไปนี้

คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง

๑๗
ระบบพัฒนาโจทย์วิจัย

ทบทวนยุทธศำสตร์กำรวิจัย
(ประเทศ/จังหวัด/ท้องถิ่น/
มหำวิทยำลัย/คณะและชุมชน)

กำหนดกรอบประเด็นปัญหำ
กำรวิจัย
ไม่ผ่าน

วิเครำะห์ประเด็นปัญหำและโจทย์วิจัย
แบบมีส่วนร่วม
ผ่าน

ตรวจสอบพื้นที่
(ถ้ำมี)
ประเมินควำมเป็นไปได้

สรุปขอบเขตประเด็นปัญหำ
และโจทย์วิจัย
ภาพที่ ๑ ระบบพัฒนำโจทย์วิจัย
ภำพที่ ๑ ระบบพัฒนำโจทย์วิจัย
จำกภำพที่ ๑ เป็ น ระบบกำรพั ฒ นำโจทย์ วิ จั ย มี ร ำยละเอี ย ดวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนตำมขั้ น ตอนกำร
ด ำเนิ น งำนในแต่ ล ะขั้ น ตอนดั ง นี้ (อำจมี ก ำรร่ ว มกั น พั ฒ นำโจทย์ วิ จั ย จำกมหำวิ ท ยำลั ย โดยมี
สถำบันวิจัยและพัฒนำ เป็นแกนหลัก
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๑๘
ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัย โดยมีวิธีกำรดังนี้
๑.๑ ประชุมวำงแผนยุทธศำสตร์
๑.๑.๑ จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ด้ ำนปั ญ หำและควำมต้ อ งกำรของชุ ม ชนและพื้ น ที่
พันธกิจของหน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์คณะวิทยำกำรจัดกำรที่เกี่ยวข้อง และยุทธศำสตร์
กำรพัฒ นำระดับพื้นที่ ระดับ จังหวัด และระดับประเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบและทบทวน
ยุทธศำสตร์กำรวิจัย
๑.๑.๒ กำหนดกิจกรรมกำรประชุม เช่น กำรระดมสมอง กำรทำแผนที่ ควำมคิด
หรือเทคนิคอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม ทั้งขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติ และสรุป
๑.๑.๓ กำหนดผู้เข้ำประชุมให้ครอบคลุมทุกมิติของกำรวิจัยและกลุ่มเป้ำหมำย
๑.๒ เตรียมควำมพร้อมของกลุ่มเป้ำหมำยก่อนกำรประชุมเพื่อทบทวนยุทธศำสตร์กำรวิจัย
โดยจัดทำหนังสือเชิญประชุม แจ้งวั ตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม
กำหนดกำรประชุม ข้อมูลเบื้องต้นประกอบกำรพิจำรณำ เช่น (ร่ำง) ยุทธศำสตร์กำรวิจัย ประเด็นกำร
แลกเปลี่ยนหรือข้อมูลที่ต้องกำรจำกกลุ่มเป้ำหมำย
๑.๓ ปฏิบัติกำรทบทวนยุทธศำสตร์กำรวิจัยตำมแผนที่กำหนดไว้ เพื่อทบทวนและตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง ซึ่งมีกิจกรรมหลักดังนี้
๑.๓.๑ นำเสนอ ( ร่ำง ) ยุทธศำสตร์กำรวิจัย ( เอกสำรร่ำงยุทธศำสตร์ )
๑.๓.๒ ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และวิพำกษ์ ( ร่ำง ) ยุทธศำสตร์กำร
วิจัย เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนและสมบูรณ์ครอบคลุมประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร
๑.๓.๓ ระดมควำมคิ ด เห็ น ของทุ ก ภำคส่ ว นเพื่ อปรับ ปรุงและสร้ำงควำม
ชัดเจนของยุทธศำสตร์กำรวิจัยและเชื่อมโยงแนวควำมคิด สู่ควำมชัดเจนของยุทธศำสตร์กำรวิจัย
๑.๓.๔ ร่ว มกัน ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ ของกำรประชุ ม ปฏิ บัติ ก ำรเพื่ อ
กำหนดกรอบประเด็นวิจัย
๑.๔ ประชุมปฏิบัติกำรสรุปยุทธศำสตร์กำรวิจัย และผลกำรดำเนินกำรเพื่อปรับปรุง
ขั้นตอนที่ ๒ กาหนดกรอบประเด็นปัญหาการวิจัย
๒.๑ ประชุมวำงแผนกำรดำเนินกำร
๒.๑.๑ ก ำหนดกิ จ กรรมกำรประชุ ม เช่ น กำรระดมสมอง กำรท ำแผนที่
ควำมคิด หรือเทคนิคอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม ทั้งขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติและสรุป
๒.๑.๒ ก ำหนดผู้ เ ข้ ำ ประชุ ม ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ข องกำรวิ จั ย และ
กลุ่มเป้ำหมำย
๒.๑.๓ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อด้ำนกำหนดกรอบประเด็นปัญหำวิจัย
๒.๒ ประชุมปฏิบัติกำรกำหนดกรอบประเด็นปัญหำวิจัย
๒.๒.๑ ทบทวนยุทธศำสตร์กำรวิจัย
๒.๒.๒ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและร่วมกันกำหนดกรอบประเด็นเพื่อกำรวิจัย
ว่ำควรมีกี่ประเด็น ประเด็นอะไร เพื่อสร้ำงควำมชัดเจนหรือร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้ำงควำมชัดเจนและ
ขอบเขตของแต่ละประเด็นเป็นอย่ำงไร
๒.๒.๓ ระดมควำมคิ ด เพื่ อ สร้ ำงควำมชั ด เจน และก ำหนดขอบเขตของ
ประเด็นปัญหำกำรวิจัย โดยแบ่งกลุ่มตำมควำมสนใจหรือพันธะกิจของหน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำน
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๑๙
สร้ำงสรรค์ของคณะวิทยำกำรจัดกำรแล้วพูดคุยและแลกเปลี่ยนปัญหำในประเด็นนั้น ๆ ร่วมกันกำหนด
ขอบเขตของประเด็นกำรวิจัยให้ครอบคลุมปัญหำที่ได้แลกเปลี่ยนกัน แล้วนำเสนอผลจำกกำรระดม
ควำมคิดทุกกลุ่ม ( ได้ขอบเขตประเด็นปัญหำกำรวิจัย )
๒.๒.๔ เชื่ อ มโยงควำมคิ ดของทุ กกลุ่ ม สู่ ก รอบประเด็ น ปั ญ หำกำรวิจั ย ที่
ชัดเจน
๒.๒.๕ ร่ว มกัน ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ ของกำรประชุ ม ปฏิ บัติ ก ำรเพื่ อ
วิเครำะห์ประเด็นปัญหำและโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วมครั้งต่อไป
๒.๓ สรุปกรอบประเด็นปัญหำกำรวิจัย
ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยมีวิธีการดังนี้
๓.๑ ประชุมวำงแผนดำเนินงำน
๓.๑.๑ กำหนดกิ จกรรมกำรประชุม เช่ น กำรระดมสมอง กำรท ำแผนที่
ควำมคิดหรือเทคนิคอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม ทั้งขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติและสรุป
๓.๑.๒ ก ำหนดผู้ เ ข้ ำ ประชุ ม ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ข องกำรวิ จั ย และ
กลุ่มเป้ำหมำย
๓.๑.๓ จั ด เตรี ย มเอกสำรที เ กี่ ย วข้ อ งที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ เ ครำะห์ เช่ น สรุ ป
ผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัย และกรอบประเด็นปัญหำกำรวิจัย
๓.๒ เตรียมควำมพร้อมของกลุ่มเป้ำหมำยก่อนกำรประชุม โดยกำรจัดทำหนังสือเชิ ญประชุม
แจ้ งวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ ำหมำย และรำยละเอี ย ดของกิ จ กรรม ก ำหนดกำรประชุ ม ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น
ประกอบกำรพิจำรณำ
๓.๓ ประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์ ประเด็นปัญหำและกำหนดโจทย์วิจัย มีกิจกรรมหลักดังนี้
๓.๓.๑ ทบทวนยุทธศำสตร์กำรวิจัย และกรอบประเด็นกำรวิจัย
๓.๓.๒ วิเครำะห์ประเด็นปัญหำ และโจทย์วิจัยตำมกรอบประเด็นกำรวิจัยที่
กำหนดไว้ โดยแบ่ งกลุ่มผู้ เข้ำร่วมตำมกรอบประเด็น แล้วระดมควำมคิดและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ
ค้นหำปัญหำและโจทย์วิจัย แล้วนำเสนอผลกำรระดมควำมคิดทุกกลุ่มประเด็น
๓.๓.๓ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อควำมชัดเจนของประเด็นปัญหำและโจทย์
วิจัย
๓.๓.๔ เชื่อมโยงข้อมูลของทุกกลุ่มประเด็นสู่กำรปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง
๓.๔ สรุปประเด็นปัญหำ และโจทย์วิจัยตำมกรอบประเด็นกำรวิจัย
ขั้นตอนที่ ๔ ตรวจสอบพื้นที่ (ประเด็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น) โดยมีวิธีการดังนี้
๔.๑ วำงแผนกำรลงพื้นที่เพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำจำกสภำพจริงร่วมกับกลุ่มเป้ำหมำย
ในพื้นที่ มีกิจกรรมหลักดังนี้
๔.๑.๑ กำหนดกิจกรรมและรำยละเอียดกำรลงพื้นที่
๔.๑.๒ จั ด ท ำเครื่ อ งมื อ ที่ ต้ อ งใช้ ในกำรตรวจเยี่ ย ม เช่ น แนวสั งเกตและ
สัมภำษณ์ เกี่ยวกับ สถำนกำรณ์ ปัญ หำและควำมต้องกำรของชุมชนหรือกลุ่ มเป้ำหมำย แบบบันทึก
ข้อมูล
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๒๐
๔.๑.๓ ประสำนนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยในพื้นที่เป้ำหมำย เพื่อนัดหมำยวัน
ตรวจเยี่ยมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเตรียมควำมพร้อม
๔.๒ ปฏิบัติกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำร่วมกันในพื้นที่เพื่อกำหนดขอบเขตประเด็นปัญหำ
และโจทย์ที่ชัดเจน ตรวจสอบสภำพปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริง
๔.๓ ประชุมสรุปสภำพปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของพื้นที่
ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินความเป็นไปได้ (ประเด็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น) โดยมีวิธีการดังนี้
๕.๑ ประชุมวิเครำะห์ผลและหำข้อสรุปควำมเป็นไปได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกสถำนกำรณ์
จริง วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโจทย์วิจัย โดยผู้ประชุมประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และผู้
ร่วมวิจัยในชุมชน
๕.๒ เปรียบเทีย บผลจำกกำรตรวจสอบสภำพจริงกับประเด็นปัญ หำโจทย์วิจัยที่กำหนดไว้
กรณีเป็นไปได้สรุปบันทึกเพื่อเตรียมกำรเสนอต่อไป กรณีเป็นไปไม่ได้จะกลับไปวิเครำะห์ตำมขั้นที่ ๓
อีกครั้ง เพื่อสร้ำงควำมชัดเจนและหำควำมเป็นไปได้ของพื้นที่
ขั้นตอนที่ ๖ สรุปขอบเขตประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
๖.๑ ประชุมเพื่อหำข้อสรุปขอบเขตประเด็นปัญหำและโจทย์วิจัยที่เป็นไปได้ตำมกรอบประเด็น
๖.๒ จั ด หมวดหมู่ ป ระเด็ น ปั ญ หำและโจทย์ วิจั ย เพื่ อ เชื่ อ มโยงเป็ น ชุ ด โครงกำรใช้ ในกำร
สังเครำะห์ และนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์
๖.๓ สรุปขอบเขตประเด็นปัญหำและโจทย์วิจัย

คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๒๑

ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
วำงแผนปฏิบัติกำรพัฒนำ
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย

ไม่ผ่าน

พัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัย
ผ่าน
ประเมิน

ปรับปรุง
ไม่ผ่าน

เสนอแหล่งทุน
ผ่าน
พิจำรณำทุน

ปรับปรุง

ทำสัญญำรับทุน
ภาพที่ ๒ ระบบกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัย
ระบบกำรพั ฒ นำข้ อ เสนอโครงกำรวิ จั ย (อำจด ำเนิ น กำรโดยมหำวิ ท ยำลั ย โดย
สถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นแกนหลัก) มีรำยละเอียดวิธีกำรดำเนินงำนตำมขั้นตอนกำรดำเนินงำนในแต่
ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ วางแผนปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
๑.๑ วิเครำะห์และกำหนดผู้เข้ำประชุมพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัย ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ วิเครำะห์ควำมต้องกำรและเงื่อนไขของแหล่งทุน เพื่อจัดทำเป็นเอกสำรให้ผู้ที่
สนใจหรือทีมนักวิจัยใช้ประกอบกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย
๑.๓ วำงแผนรำยละเอียดกิจกรรมกำรพั ฒนำและตรวจสอบประเมินโครงกำรวิจัยให้
เป็นไปตำมเงื่อนไขของแหล่งทุน
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๒๒
ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
๒.๑ เตรียมข้อเสนอโครงกำรวิจัย มีกิจกรรมดังนี้
๒.๑.๑ จัดทำเอกสำรเงื่อนไขของแหล่งทุน เกณฑ์กำรประเมินโครงกำรวิจัย
และแบบเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย
๒.๑.๒ ประชำสั มพันธ์เชิญชวนผู้ส นใจส่ งข้อเสนอโครงกำรวิจัย และแจ้ง
รำยละเอียดของกำหนดกำรส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อพิจำรณำและพัฒ นำให้ เกิดควำมสมบูรณ์
พร้อมแนบรำยละเอียดเพื่อประกอบกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย
๒.๑.๓ แจ้งก ำหนดเวลำกำรส่ งข้อ เสนอโครงกำรวิ จัย อี กครั้ง ก่ อนมี ก ำร
ประชุมพัฒนำข้อเสนอโครงกำรอย่ำงน้อย ๒ สัปดำห์
๒.๑.๔ รวบรวมข้อเสนอโครงกำรแล้วจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำก่อนวัน
ประชุมพัฒนำอย่ำงน้อย ๑ สัปดำห์
๒.๑.๕ ประสำนและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำประชุมพัฒนำข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทีมวิจัยที่ส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัย
๒.๒ ประชุมพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
๒.๒.๑ ผู้เสนอโครงกำรวิจัยนำเสนอข้อเสนอโครงกำรวิจัย
๒.๒.๒ วิพ ำกษ์ แลกเปลี่ ยนข้ อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะเพื่ อกำรปรับปรุง
พัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยให้เกิดควำมชัดเจนตรงกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น และนำไปสู่กำรได้คำตอบ
ในกำรแก้ไขและพัฒนำแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้ำร่วม
๒.๒.๓ สรุปข้อพิ จำรณำ ข้อสั งเกต และข้อเสนอแนะจำกที่ ประชุม และ
ร่วมกันกำหนดวัน เวลำ ส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ปรับปรุง
๒.๓ ประชุมสรุปผลกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัย (มีโครงกำรเสนอกี่โครงกำร อยู่ในกรอบ
ประเด็นหรือชุดโจทย์วิจัยใด ผลกำรประเมินตำมลำดับควำมสำคัญ และควำมชัดเจน ข้อสังเกตในแต่
ละโครงกำร)
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
๓.๑ เตรียมข้อเสนอโครงกำรวิจัย (ปรับปรุง) มีกิจกรรมดังนี้
๓.๑.๑ รวบรวมข้อเสนอโครงกำรวิจัย (ปรับปรุง) แล้วจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจ ำรณำ พร้อมแนบข้อสรุป ผลกำรพิจำรณำและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงกำรครั้งแรก และ
เกณฑ์กำรประเมินโครงกำรวิจัย
๓.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะเพื่อควำมสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงกำรวิจัยและให้
เป็นไปตำมเงื่อนไขของแหล่งทุนพร้อมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นสำหรับปรับปรุงพัฒนำ (กรณีไม่
ผ่ำนจะดำเนินกำรปรับปรุงโดยจะย้อนกลับไปดำเนินกำรในขั้นตอนที่ ๒ พัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัย
ข้อ ๒.๒ กรณีผ่ำนกำรตรวจสอบประเมินจะนำเสนอข้อเสนอโครงกำรวิจัยต่อแหล่งทุนต่อไป )
ขั้นตอนที่ ๔ เสนอแหล่งทุนพิจารณาโครงการ โดยมีวิธีการดังนี้
๔.๑ ทำกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงกำรโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์กลั่นกรอง
ตำมเงื่อนไขแหล่งทุนก่อนจัดส่งแหล่งทุน
๔.๒ จัดส่งข้อเสนอโครงกำรให้แหล่งทุนพิจำรณำ
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๒๓
ขั้นตอนที่ ๕ พิจารณาทุน โดยมีวิธีการดังนี้
๕.๑ ประสำนข้ อ มู ล ขั้ น ตอนและผลกำรพิ จ ำรณำทุ น จำกแหล่ ง ทุ น และแจ้ ง ให้ ผู้ เสนอ
โครงกำรวิจัยทรำบ
๕.๒ กรณีที่ข้อเสนอโครงกำรไม่ผ่ำนเกณฑ์พิจำรณำจำกแหล่งทุน จะมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้ อเสนอโครงกำรให้เกิดควำมสมบูรณ์ตำมข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตจำก
แหล่งทุน หรือทำกำรปรับปรุงพัฒนำเพื่อเสนอแหล่งทุนอื่น สำหรับกรณีที่ข้อเสนอโครงกำรผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกแหล่งทุน จะดำเนินกำรเพื่อพิจำรณำทำสัญญำต่อไป
ขั้นตอนที่ ๖ จัดทาสัญญารับทุน (กรณีโครงการวิจัยผ่าน) โดยมีวิธีการดังนี้
๖.๑ ประสำนผู้ เสนอโครงกำรวิจัย เพื่ อ แจ้งผลกำรพิ จำรณำและด ำเนิน กำรจัด ท ำสั ญ ญำ
โครงกำรวิจัยตำมขั้นตอนหรือเงื่อนไขของแหล่งทุน
๖.๒ ดำเนินกำรทำสัญญำร่วมกัน

คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๒๔

ระบบการติดตามและสนับสนุนการวิจัย
ประชุมวำงแผนติดตำมและสนับสนุน

ประชุมนำเสนอควำมก้ำวหน้ำผลกำรวิจัย
กิจกรรมสนับสนุน /
พบหน่วยจัดกำรงำนวิจยั
หรืองำนสร้ำงสรรค์

ประเมินตำม TOR

กรณีงำนวิจัยท้องถิ่นให้ติดตำมกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่
(ในกรณีที่งำนวิจัยมีปัญหำ/ไม่มีควำมก้ำวหน้ำ)

ไม่ผ่าน

ผ่าน
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรวิจัย
จัดเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนวิจัย
รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ ๓ ระบบกำรติดตำมและสนับสนุนกำรวิจัย
จำกภำพจะเห็นว่ำระบบติดตำมและสนับสนุนกำรวิจัย มีรำยละเอียดวิธีกำรดำเนินงำนตำม
ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนในแต่ ล ะขั้ น ตอน ดั ง นี้ (อำจด ำเนิ น กำรโดยคณะ โดยมหำวิ ท ยำลั ย โดย
สถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นแกนหลัก)
ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมวำงแผนติดตำมสนับสนุน โดยมีวิธีกำรดังนี้
๑.๑ ประสำนทีมวิจัย ทีมสนับ สนุนโครงกำรเพื่อเข้ำร่วมประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนและร่วมกันวำงแผนกำรติดตำมสนับสนุน
๑.๒ ประชุ ม เพื่ อ เตรี ย มควำมพร้ อ มนั ก วิ จั ย ทุ ก โครงกำรและร่ ว มกั น ก ำหนด /
ออกแบบรูปแบบกำรติดตำมสนับสนุนให้เหมำะสมกับสถำนภำพโครงกำรวิจัย ซึ่งมีวิธีดังนี้
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๒๕
๑.๒.๑ ปฐมนิเทศนักวิจัยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดเก็บหลักฐำนกำรใช้
งบประมำณและกำรทำบัญชีโครงกำร กำรดำเนินงำนในพื้นที่ กำรจัดทำรำยงำนวิจัยตำม TOR และ
กำรทำกิจกรรมหลั กร่วมกัน เช่น กำรนำเสนอควำมก้ำวหน้ำ กำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ กำรส่ ง
รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ กำรนำเสนอผลกำรศึกษำ และกำรจัดกิจกรรมเสริมนักวิจัย
๑.๒.๒ ร่ว มกัน กำหนด / ออกแบบรูป แบบกำรติด ตำมสนับ สนุ น ให้ เหมำะสมกั บ
สถำนภำพของโครงกำรวิจัย โดยมีแนวทำง ได้แก่ กำหนดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตำมควำมต้องกำร
ของนักวิจัย ติดตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จริงของนักวิจัยเพื่อหำต้นแบบที่ดีให้เป็น
กรณีตัวอย่ำงที่ดีในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑.๒.๓ จัดทำรำยละเอียดแผนกำรดำเนินกำรเยี่ยมติดตำมและเตรียมเครื่องมือเพื่อ
รวบรวมข้อมูลระหว่ำงกำติดตำม
๑.๒.๔ จัดทำแผนปฏิบัติกำรติดตำมสนับสนุนที่เป็นภำพรวมโดยเชื่อมโยงแผนปฏิบัติ
กำรจำกทุกโครงกำรวิจัย
ขั้นตอนที่ ๒ ประชุมนำเสนอควำมก้ำวหน้ำผลงำนวิจัย โดยมีวิธีกำรดังนี้
๒.๑ เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประชุมนำเสนอควำมก้ำวหน้ำ
๒.๑.๑ ประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำนและแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เพื่อจัดประชุม
ก่ อ นเสนอรำยงำนวิ จั ย อย่ ำ งน้ อ ย ๒ เดื อ น เช่ น ก ำหนดกำรประชุ ม กลุ่ ม คนที่ เข้ ำ ร่ ว ม เอกสำร
ประกอบกำรประชุม สถำนที่ประชุมเป็นต้น
๒.๑.๒ จัดทำแบบสรุปผลกำรดำเนินงำน โดยกำหนดจำกตัวชี้วัดของโครงกำร เพื่อให้
นักวิจัยเขียนนำเสนอแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นเอกสำรประกอบกำรประชุม
๒.๑.๓ ทำหนังสือเชิญนักวิจัยและคณะนำเสนอควำมก้ำวหน้ำ โดยแจ้งวัตถุประสงค์
ของกำรประชุม กลุ่มคนที่เข้ำร่วม กำหนดกำรประชุม เพื่อให้นักวิจัยเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำร
นำเสนอ โดยแนบแบบสรุปผลกำรดำเนินกำร เพื่อให้นักวิจัยเตรียมข้อมูลก่อนกำรประชุมรำยงำนผล
ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงน้อย ๑ เดือน
๒.๑.๔ นั กวิจัย ส่งรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน เพื่อให้ ผู้ ทรงคุณ วุฒิ พิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะ และจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม ก่อนกำรประชุมรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำอย่ำง
น้อย ๒ สัปดำห์
๒.๑.๕ ทำหนั งสื อเชิญ ผู้เข้ำประชุมพร้อมแจ้งกำหนดกำรโดยมีองค์ประกอบผู้เข้ำ
ประชุมที่สำคัญ คือ ผู้ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย ผู้สนใจ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ก่อนกำรประชุม
นำเสนอควำมก้ำวหน้ำอย่ำงน้อย ๑ สัปดำห์
๒.๑.๖ รวบรวมรำยงำนสรุปผลควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยทุกโครงกำรที่จะนำเสนอ
ทั้งหมด เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ
๒.๑.๗ จัดส่งรำยงำนสรุปผลควำมก้ำวหน้ำให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำก่อนกำรประชุม
อย่ำงน้อย ๑ เดือน
๒.๒ ประชุมนำเสนอควำมก้ำวหน้ำ ซึ่งมีกิจกรรมหลักดังนี้
๒.๒.๑ ผู้วิจัยนำเสนอควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจัย
๒.๒.๒ วิพำกษ์แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงพั ฒ นำให้
งำนวิจัยมีควำมสมบูรณ์เป็นไปตำมตัวชี้วัด โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้ำร่วม
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๒๖
๒.๒.๓ สรุปข้อพิจำรณำ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม
๒.๓ ประชุมสรุปผลกำรประชุมนำเสนอควำมก้ำวหน้ำ (มีโครงกำรนำเสนอกี่โครงกำร เป็นไป
ตำมตัวชี้วัดของโครงกำรหรือไม่อย่ำงไร ข้อเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิและที่ประชุมเป็นอย่ำงไร )
ขั้นตอนที่ ๓ เยี่ยมติดตำมกำรปฏิบัติงำนจริง (ในกรณีที่งำนวิจัยมีปัญหำ หรือ ไม่มีควำมก้ำวหน้ำ) โดย
มีวิธีกำรดังนี้
๓.๑ ประสำนทีมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องก่อนเยี่ยมติดตำมโครงกำร เพื่อยืนยันกำรดำเนินงำนตำม
แผนที่กำหนดหรือมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม
๓.๒ ใช้ผลจำกกำรเยี่ยมติดตำม เสนอแนะนักวิจัย กรณีมีปัญหำไม่มำก ให้ดำเนินงำนต่อ กรณี
มีปัญหำมำกให้ติดต่อหน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหำ
ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินควำมสมบูรณ์ของรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ตำม TOR โดยมีวิธีกำรดังนี้
๔.๑ ทำหนังสือแจ้งกำหนดกำรส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบควำมสมบูรณ์ ก่อน
กำรพิจำรณำอย่ำงน้อย ๑๕ วัน
๔.๒ นักวิจัยส่งรำยงำนวิจัยให้หน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์เพื่อตรวจสอบควำม
สมบูรณ์
๔.๓ แจ้งให้นักวิจัยดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไขรำยงำนให้เกิดควำมสมบูรณ์ภำยใน ๑ สัปดำห์
นับจำกวันที่ได้รับหนังสือ
๔.๔ นักวิจัยส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกำรปรับปรุงแล้ว เพื่อตรวจสอบ
ควำมสมบูรณ์ครั้งสุดท้ำยก่อนส่งให้แหล่งทุนพิจำรณำ
ขั้นตอนที่ ๕ รำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อแหล่งทุน โดยมีวิธีกำรดังนี้
๕.๑ รำยงำนวิจัยที่มีควำมสมบูรณ์ให้แหล่งทุนพิจำรณำตำมกำหนดเวลำในสัญญำ
๕.๒ ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำจำกแหล่งทุนให้นักวิจัยทรำบและดำเนินกำรปรับปรุง
(กรณีมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง)

คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๒๗

ระบบเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ประชุมวำงแผนดำเนินกำร
Error!

วิเครำะห์รูปแบบกำรใช้ประโยชน์

จัดกิจกรรมเผยแพร่และติดตำม
ผล
- ประชุมวิชำกำรเสนอ
ผลงำนวิจัย
- วำรสำรในประเทศ
- วำรสำรต่ำงประเทศ

ไม่ใช่
ติดต่อโดยตรง
หรือไม่

ใช่

ขยำยผล

จัดกิจกรรมใช้ประโยชน์
ตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย
สังเครำะห์
องค์ควำมรู้

จัดกำรควำมรู้และบันทึกผล

ใช้ประโยชน์เชิง
นโยบำย

ภาพที่ ๔ ระบบกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์
ระบบกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ มีรำยละเอียดวิธีดำเนินงำนตำมขั้นตอนกำร
ดำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนดังนี้ดังนี้ (อำจดำเนินกำรโดยมหำวิทยำลัย โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำเป็น
แกนหลัก)
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๒๘
ขัน้ ตอนที่ ๑ ประชุมวำงแผนดำเนินกำร โดยมีวิธีกำรดังนี้
๑.๑ ประสำนผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำหนังสือเชิญ ผู้เข้ำประชุม ได้แก่นักวิจัย นักวิชำกำร
คณะกรรมกำรดำเนินงำน แกนนำกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
๑.๒ ประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำนและแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ ๒ วิเครำะห์รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ โดยมีวิธีกำรดังนี้
๒.๑ ประสำนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม ได้แก่ผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงจำกกำรวิจัย
ฝ่ำยที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุน ฝ่ำยนักวิชำกำร ผู้บริหำรระดับนโยบำย และผู้สนใจ
๒.๒ ประชุมร่วมกันวิเครำะห์รูปแบบกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ ประโยชน์ตำมประเภท
ของงำนวิจั ย และกลุ่ ม ผู้ ใช้ป ระโยชน์ เช่น กำรใช้ ป ระโยชน์ ในกำรเรียนกำรสอน กำรตั ดสิ น ใจเชิ ง
นโยบำย กำรพัฒนำธุรกิจ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ ๓ พิจำรณำรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ โดยมีวิธีกำรดังนี้
๓.๑ กรณีไม่ใช่กำรติดต่อโดยตรง จัดแยกไปพิจำรณำรูปแบบกำรเผยแพร่ ซึ่งอำจเป็น
กำรเผยแพร่โดยวำรสำรหรือจัดประชุมวิชำกำร
๓.๒ กรณีติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้ประโยชน์ จัดเข้ำกลุ่มกิจกรรมเฉพำะที่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ำหมำย
ขั้นตอนที่ ๔ กำรจัดกิจกรรมใช้ประโยชน์โดยตรง ตำมกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีวิธีกำรดังนี้
๔.๑ ประชุมวำงแผนปฏิ บัติงำนร่วมกั บผู้ เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจัย คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์งำนวิจัย
๔.๒ ปฏิบัติกำรสู่กำรใช้ประโยชน์โดยตรงตำมแผนที่กำหนดในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น
๔.๑.๑ ส่งผลวิจัยตรงกับผู้ใช้และติดตำมผล
๔.๑.๒ จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรก่อนกำรส่งผลต่อผู้ใช้
๔.๑.๓ สังเครำะห์องค์ควำมรู้ก่อนกำรนำไปใช้
๔.๑.๔ จัดโครงกำรขยำยผลสู่กลุ่มเป้ำหมำย
ขั้นตอนที่ ๕ จัดกำรควำมรู้ บันทึกผลเพื่อนำไปใช้ โดยมีวิธีกำรดังนี้
๕.๑ ประชุมคณะผู้ดำเนินกำรเสนอผลกำรประเมินกำรจัดประชุมเพื่อนำผลไปใช้
ปรับปรุง
๕.๒ จัดกำรควำมรู้โดยใช้เทคนิค AAR เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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๒๙

บทที่ ๓
การบริหารจัดการงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
กำรบริห ำรจั ดกำรงำนวิจัยคณะวิทยำกำรจัดกำร เริ่มด้วยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และกำรบริกำรวิชำกำรที่ทำงำนร่วมกันได้และให้เวลำในกำรทำงำน
ร่วมกันทุกครั้งที่ต้องกำร จำกนั้นพิจำรณำจัดทำยุทธศำสตร์และสร้ำงกรอบงำนวิจัย พร้อมกับพัฒนำ
นักวิจัยให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำโจทย์วิจัยและเขียนโครงร่ำงงำนวิจัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชำญมำให้
ควำมรู้ เช่น จำกสำนักงำนกองทุนสนับสนุนงำนวิจัย (สกว.) สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
(วช.) จำกนั้นติดตำมเพื่อให้เกิดโครงร่ำงงำนวิจัยที่สำมำรถส่งขอทุนได้ โดยกำรทำ KM กลุ่มย่อยและ
ติดตำมแบบตัวต่อตัว สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำวิจัยอำจจะช่วยโดยส่งเข้ำร่วมอบรมในหน่วยงำนต่ำงๆ
และแนะน ำให้ ทำวิจั ย เป็ น คู่ หรื อเป็ น ผู้ ร่วมวิจัย ส่ ว นกลุ่ มนั ก วิจั ยที่ มีค วำมสำมำรถเขี ยนโครงร่ำง
งำนวิจัยได้แล้ว จะมีกำรแจ้งข่ำวควำมคืบหน้ำและระยะเวลำในกำรส่งข้อเสนอโครงกำรเป็นระยะ ๆ
โดยใช้เอกสำรส่งไปยังนักวิจัยทุกคนและติดต่อตัวต่อตัวสำมำรถสรุปขั้นตอนได้ดังนี้
กำรบริหำรจัดกำรได้ทำทั้ง ๒ ด้ำนพร้อมกันดังนี้
๑. บริหำรจัดกำรคณะกรรมกำร
๑.๑ มีเวลำทำงำนร่วมกัน
๑.๒ มีกำรวำงแผนงำนร่วมกัน
๒. พัฒนำนักวิจัย
๒.๑ จัดประชุมปฏิบัติกำรหำโจทย์และพัฒนำโจทย์
๒.๒ ติดตำมพูดคุยตัวต่อตัว (KM ควำมสำเร็จ)
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๓๐
แผนภูมิการดาเนินการบริหารจัดการงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
ตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และกำรบริกำรวิชำกำร
ประชุมปรึกษำหำรือกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรงำนวิจัย
จัดทำยุทธศำสตร์และสร้ำงกรอบงำนวิจัย
ประชุมปรึกษำหำรือเรื่องโจทย์วิจัยและกำรพัฒนำโจทย์ (จัดหำโจทย์วิจัย
ร่วมกับภำคีพื้นที่โดยเข้ำร่วมกับมหำวิทยำลัยและลงพื้นที่เป้ำหมำย)

ประชุมอบรมปฏิบัติกำรและพัฒนำโจทย์วิจัย (สกว. วช. สวทช.ภำคเหนือ
สกอ.เครือข่ำยภำคเหนือตอนล่ำง และกระทรวงวิทยำศำสตร์)
นักวิจัยเขียนและพัฒนำโครงร่ำงงำนวิจัย
ไม่ผ่าน

ส่งข้อเสนอโครงกำรมำยังหน่วยบริหำรจัดกำร
ประเมินผลโครงกำร
ผ่าน

ส่งข้อเสนอโครงกำรเพื่อขอทุนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย

ภาพที่ ๕ แผนภูมิการดาเนินการบริหารจัดการงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
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๓๑

บทที่ ๔
แหล่งทุนและขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย
แหล่งทุนสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรวิจัยมี ๒ แหล่งได้แก่
๑.หน่วยงำนภำยใน เช่น
๑.๑ สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
๑.๒ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
๒. หน่วยงำนภำยนอก เช่น
๒.๑ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย(สกว.)
๒.๒ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ(วช.)
๒.๓ เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัยภำคเหนือตอนบน
๒.๔ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแห่งชำติ(สสส.)
๒.๕ สถำบันส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสังคม(สคส.)
๒.๖ สำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ(สวช.)
๒.๗ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเยำวชนแห่งชำติ(สยช.)
๒.๘ สำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ(สกอ.)
๒.๙ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล….
๒.๑๐ เทศบำลตำบล....
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยแบ่งเป็น ๓ ประเภทได้แก่
๑.งบประมำณแผ่นดิน
๒.งบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัย
๓.งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอก
ขั้นตอนการขอรับทุนภายในมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ ๑ การประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางหรือคณะวิทยาการ
จัดการ
สถำบัน วิจัยและพัฒ นำจะจัดทำบันทึกข้อควำมถึงคณะทุกคณะเพื่อแจ้งให้ บุคลำกรภำยใน
คณะทรำบถึงประกำศกำรให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและข้อกำหนดกำรให้ทุน อีกทั้งทำงสถำบันวิจัยและ
พัฒนำยังประกำศทำงเว็บไซต์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ คือ www.rsc.lpru.ac.th หรือติดตำมได้จำก
ข่ำวประชำสั ม พั น ธ์ของมหำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ ล ำปำง หรือ สถำบั น วิจัย และพั ฒ นำและในลั ก ษณะ
เดียวกัน คณะวิทยำกำรจัดกำรจะแจ้งให้บุคลำกรภำยในคณะทรำบถึงประกำศกำรให้ทุนอุดหนุนกำร
วิจัยและข้อกำหนดกำรให้ทุนอีกทั้งทำงเว็บไซต์ของคณะวิทยำกำรจัดกำรคือ www.mgts.lpru.ac.th
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๓๒
ขั้นตอนที่ ๒ เขียนโครงร่างงานวิจัยเสนอขอรับทุน
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงที่สนใจทำวิจัยสำมำรถดูรำยละเอียดพร้อม
จัดทำข้อเสนอโครงกำรวิจัยตำมแบบ วจวท.๑ ส่งผ่ำนคณะหรือหน่วยงำนที่ท่ำนสังกัดเพื่อให้ทำง
คณะหรือหน่วยงำนพิจำรณำ และอำจส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยดังกล่ำวมำยังสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอหน่วยจัดการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์พิจารณา
คณะวิทยำกำรจัดกำรรวบรวมข้อเสนอโครงกำรวิจัย ให้หน่วยจัดกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ซึ่งมีหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองและตัดสินข้อเสนอโครงกำร
ขั้นตอนที่ ๔ แก้ไขปรับปรุง และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
หน่วยจัดกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์แจ้งแก่นักวิจัยเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงกำรวิจัย
ตำมคำแนะนำของหน่วยจัดกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และจัดทำประกำศรำยชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน
กำรวิจัยอย่ำงเป็นทำงกำร
ขั้นตอนที่ ๕ ปฐมนิเทศชี้แจงขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยภายหลังได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
หน่วยจัดกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จัดปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงขั้นตอนกำรดำเนินงำนวิจัยให้แก่
นักวิจัย
ขั้นตอนที่ ๖ จัดทาสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและแผนปฏิบัติงานวิจัยเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณเบิกจ่าย
หน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และนักวิจัยร่วมทำสัญญำกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย
และแผนงบประมำณเพื่อขออนุมัติงบประมำณเบิกจ่ำยกับอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฎลำปำง ตำม
แบบ วจวท.๒ และแผนงบประมำณเพื่อขออนุมัติงบประมำณเบิกจ่ำยตำมแบบ วจวท.๓
ขั้นตอนที่ ๗ ดาเนินการทาวิจัยตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย มี
รำยละเอียดดังนี้
๗.๑ นักวิจัยส่งหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย งวดที่ ๑ สำเนำเลขที่
บัญชีโดยระบุชื่อบัญชีตำมโครงกำรวิจัยและแผนงบประมำณที่ได้รับกำรอนุมัติส่งแก่
หน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
๗.๒ นักวิจัยจัดทำรำยงำนกำรเงิน ตำมแบบ วจวท. ๔ ประจำงวดที่ ๑ พร้อมส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ ตำมแบบ วจวท. ๕
๗.๓ หน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์พิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและจัดทำ
หนังสือยืนยันให้มีกำรดำเนินงำนวิจัยต่อ
๗.๔ นักวิจัยส่งหลักฐำนเช่นเดียวกับข้อ ๗.๑ เพื่อขอเบิกงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย
งวดที่ ๒
๗.๕ เมื่อเสร็จสิ้นกำรวิจัย นักวิจัยต้องจัดทำรำยงำนกำรเงินตำมแบบ วจวท. ๔ รำยงำน
กำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ตำมแบบ วจวท. ๖ และนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ตำมแบบ
วจวท. ๗ พร้อมซีดีรอม ตำมที่ระบุในสัญญำรับทุน
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๓๓
ขั้นตอนการขอรับทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (อาจดาเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือร่วมกัน
กับหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการหรือหน่วยจัดการงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์)
ขั้นตอนที่ ๑ การแจ้งให้ทราบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เมื่อสถำบันวิจัยและพัฒนำได้รับหนังสือจำกหน่วยงำนภำยนอก ดำเนินกำรประกำศแจ้งไปยัง
คณะและหน่ ว ยงำนต่ ำงๆของมหำวิ ท ยำลั ย ซึ่ งนั ก วิ จั ย สำมำรถรั บ ทรำบข้ อ มู ล ทำงเว็ บ ไซต์ ของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำเพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ของหน่วยงำนต่ำงๆได้
ขั้นตอนที่ ๒ เขียนโครงร่างงานวิจัยเสนอขอรับทุน
บุคลำกรที่สนใจในกำรทำวิจัยเขียนโครงร่ำงงำนวิจัยตำมแบบฟอร์มข้อเสนอโครงกำรวิจัย
ของแหล่งทุนต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถดูได้จำกเว็บไซต์ ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่นักวิจัยสนใจ
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถำบันวิจัยและพัฒนำรวบรวมโครงกำรวิจัยที่ท่ำนได้ส่งมำเพื่อส่งไปยังแหล่งทุนสนับสนุนกำร
วิจัยนั้น ๆ
ขั้นตอนที่ ๔ แก้ไขปรับปรุง
เมื่อมีกำรชี้แจงให้นักวิจัยแก้ไขข้อเสนอโครงกำรวิจัยจำกแหล่งทุนต่ำง ๆ ทำงสถำบันวิจัย
และพัฒนำจะได้แจ้งแก่นักวิจัยทรำบเพื่อดำเนินกำรแก้ไขและจัดส่งไปยังแหล่งทุนอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ ๕ อนุมัติทาสัญญา
โครงร่ำงงำนวิจัยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกแหล่งทุนภำยนอก
ข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกแหล่งทุนภำยนอก บำงแหล่งทุนจะส่งมำให้ทำง
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ติดต่อประสำนงำนกับนักวิจัยเพื่อทำสัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย ซึ่งทำงแหล่งทุน
จะทำสั ญ ญำหลักกับ มหำวิทยำลั ย โดยมีอธิกำรบดีเป็นผู้ ลงนำมรับทุน ส่ว นนักวิจัยจะเป็นหั วหน้ำ
โครงกำรจะต้องมำทำสัญญำกับอธิกำรบดี (มหำวิทยำลัย) อีกชั้นหนึ่ง หรือบำงหน่วยงำนถ้ำโครงร่ำง
งำนวิจัยผ่ำนกำรพิจำรณำและอนุมัติผ่ำนแล้วก็จะแจ้งประสำนไปยังนักวิจัยโดยตรง เพื่อทำสัญญำรับ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัย
U

หมายเหตุ

U

(๑) กำรดำเนินงำนวิจัยจะเป็นไปตำมระเบียบของแหล่งทุนนั้น ๆ ยกเว้นในกรณีแหล่งทุน
มอบหมำยให้มหำวิทยำลัยเป็นผู้ดูแลให้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรรับทุนอุดหนุนกำร
วิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงทุกประกำร
(๒) ในกรณี ที่นักวิจัย มีควำมประสงค์จะจัดทำสัญ ญำยืมเงินกับทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฎ
ล ำปำงนั้ น ต้ อ งด ำเนิ น กำรตำมขั้ น ตอนกำรจั ด ท ำแผนอนุ มั ติ งบประมำณเบิ ก จ่ ำ ย
เช่นเดียวกับกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงทุกประกำร
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๓๔
(๓) ในกรณีนักวิจัยมีควำมประสงค์เบิกทุ นอุดหนุนกำรวิจัยตำมงวดงบประมำณของแหล่ง
ทุนนั้น ๆ ให้ดำเนินกำรเปิดบัญชี โดยระบุ “ชื่อโครงกำรวิจัย ปีงบประมำณ” เพื่อโอน
เงินเข้ำบัญชีตำมงบประมำณประจำงวดนั้น ๆ โดยต้องดำเนินกำรจัดทำรำยงำนกำรเงิน
และส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ให้แก่สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
เมื่อครบกำหนดสัญญำ ๖ เดือน พร้อมรำยงำนกำรวิจัยที่สมบูรณ์หลังเสร็จสิ้นโครงกำร
ภาพที่ ๖ สรุปขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามงบประมาณ
ขั้นตอน
๑.กำรเสนอของบประมำณ

๒.กำรจัดสรร/ประกำศทุนโครงกำร

งบประมาณแผ่นดิน
๑.๑) อำจำรย์ / นักวิจยั จัดทำ
โครงกำร เสนอไปยังคณะ/สถำบัน
เพื่อจัดลำดับควำมสำคัญและรวบรวม
ส่งไปยังส่วนเสริมและพัฒนำวิจัย
๑.๒) สถำบันวิจัยและพัฒนำโดยคณะ
กรรมกำรฯ พิจำรณำ วิเครำะห์
จัดลำดับควำม สำคัญและสรุป
ภำพรวมส่ง วช. และ
ส่วนแผนงำน
๑.๓) ส่วนแผนงำนส่งโครงกำรและ
งบประมำณไปยังสำนักงบประมำณ
๑.๔ ) ส่วนแผนงำน แจ้งวงเงินที่ได้รับ
จำกสำนักงบประมำณให้ส่วนฯวิจยั
๑.๕) สถำบันวิจัยและพัฒนำโดยคณะ
กรรมกำรฯ พิจำรณำทบทวนและปรับ
งบประมำณ โครงกำรให้อยู่ภำยใน
วงเงินที่ได้รับ
๑.๖) สถำบันวิจัยและพัฒนำประสำน
คณะ/สถำบันให้จัดทำแผน
งบประมำณรำยโครงกำร
๒.๑) สถำบันวิจัยและพัฒนำจัดทำ
ประกำศรำยชือ่ โครงกำรวิจัย
งบประมำณแผ่นดิน พร้อมแนบแผน
งบประมำณรำย โครงกำร
๒.๒) สถำบันวิจัยและพัฒนำเสนอ
อธิกำรบดีลงนำมในประกำศฯ
หลังจำกที่ พ.ร.บ.งบประมำณ
ประกำศใช้ จำกนั้นส่งให้คณะ/
สถำบัน

คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙

งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย

งบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก

๑.๑) สถำบันวิจัยและพัฒนำ
เสนอของบประมำณวงเงินรวม

๑.๑) อำจำรย์/นักวิจยั /คณะ/สถำบัน
จัดทำโครงกำรเสนอขอ
งบประมำณจำกแหล่งทุน ภำยนอก
๑.๒) เมื่อได้รับอนุมัติโครงกำร
มหำวิทยำลัย/คณะ/สถำบันทำ
สัญญำรับทุนกับแหล่งทุน
(กรณีที่คณะ/สถำบันจัดทำ
สัญญำเองต้องได้รับกำร
มอบอำนำจจำกอธิกำรบดี
ก่อน)

๒.๑) อำจำรย์/นักวิจยั เสนอโครงกำร
เพื่อของบประมำณไปยังสถำบันวิจยั
และพัฒนำ
๒.๒) สถำบันวิจัยและพัฒนำโดยคณะ
กรรมกำรฯหรือหน่วยจัดกำร ฯ
พิจำรณำอนุมัติงบประมำณและ
จัดทำประกำศโดยแนบแผน
งบประมำณรำยโครงกำร

๒.๑) คณะ/สถำบันจัดทำประกำศฯ
กำรบริหำรกำรเงินฯทุนวิจัย
จำกแหล่งทุนภำยนอกที่ผำ่ น
กำรพิจำรณำจำกหน่วยจัดกำร
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
/ สถำบัน ส่งสถำบันวิจยั และพัฒนำ
๒.๒) สถำบันวิจัยและพัฒนำพิจำรณำ
ก่อนนำเสนออธิกำรบดีลงนำม
๒.๓) สถำบันวิจัยและพัฒนำส่ง
ประกำศที่อธิกำรบดีลงนำมแล้วให้
คณะ/สถำบัน
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๓๕

บทที่ ๕
ระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอก
คณะวิทยำกำรจัดกำรเปิดโอกำสให้นักวิจัยสำมำรถทำควำมร่วมมือกับองค์กรภำยนอกได้โดยสำมำรถทำ
เป็นข้อตกลงหรือควำมร่วมมือ มีขั้นตอนกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
บุคลำกรของคณะแสวงหำเครือข่ำย

มีหนังสือเชิญเข้ำร่วมเครือข่ำย

ทำกำรติดต่อประสำนงำน
ศึกษำรำยละเอียดข้อตกลง

ร่ำงเอกสำรควำมร่วมมือ

ส่งร่ำงเอกสำรข้อตกลงให้นิติกรของ
มหำวิทยำลัยตรวจสอบ
ผ่าน

ไม่ผา่ น
ไม่ผ่าน

ส่งร่ำงเอกสำรข้อตกลงให้องค์กร
าน
ภำยนอกร่วผ่มตรวจสอบ

ทำสัญญำข้อตกลง

จัดทำคำสั่ง

ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของควำมร่วมมือ

ภำพที่ ๗ ระบบกลไกส่งเสริมสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย

คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๓๖
บทที่ ๖
ระบบกลไกส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
นักวิจัยสำมำรถเผยแพร่ผลงำนวิจัยได้จำกช่องทำงดังต่อไปนี้
ระบบ
กลไก
๑. กำรดำเนินกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรวิจัยใน
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมงำนวิจัยและงำน
คณะ
สร้ำงสรรค์ในคณะ
๒. จัดทำโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำนักวิจัยของคณะวิทยำกำร
จัดกำรทุกปีกำรศึกษำ
๒. กำรสนับสนุนกำรจัดทำวำรสำรกำรจัดกำร
๑. พิจำรณำงบประมำณสำหรับกำรจัดทำวำรสำรร่วมกับ
(Management Journal)
วำรสำรกำรจัดกำร(Management Journal)
๒. แต่งตั้งกองบรรณำธิกำรดำเนินงำนและคณะกรรม
พิจำรณำบทควำมทำงวิชำกำร
๓. เผยแพร่รำยชื่อวำรสำรที่สำมำรถตีพิมพ์ได้
๑. จัดทำเอกสำรรำยชื่อวำรสำรที่เป็นที่ยอมรับ
๔. มีกำรยกย่องนักวิจัย
๑. ประกำศเชิดชูอำจำรย์หรือบุคลำกรที่มีผลงำนวิจัยดีเด่น
๒. มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูสำหรับคณำจำรย์ที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์
๕. กำรเผยแพร่ผลงำนในกำรประชุมวิชำกำร
๑. มหำวิทยำลัยจัดสรรงบประมำณในกำรเดินทำงและกำร
ลงทะเบียนเพื่อกำรประชุมวิชำกำร
รายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ./สกว.
วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ (List of Approved
International Journals) ของ สกอ. เป็นวำรสำรที่ สกอ. แนะนำให้ใช้เพื่อลงตีพิมพ์วิทยำนิพนธ์ระดับ
ปริญญำเอก และ ผลงำนของนักวิชำกำร
๑. ScienceAsia : Journal of the Science Society of Thailand (Former Title : Journal of the
Science Society of Thailand)
๒. วำรสำรสงขลำนครินทร์ ฉบับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Songklanakarin Journal of Science
and Technology)
๓. ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communication (ECTI-EEC)
๔. Thai Journal of Agricultural Science
๕. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
๖. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
๗. จดหมำยเหตุทำงแพทย์ แพทย์สมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์
(Journal of the Medical Association of Thailand)
๘. Thai Forest Bulletin
๙. สำรศิริรำช (Siriraj Hospital Gazette)
๑๐. จุฬำลงกรณ์เวชสำร (Chulalongkorn Medical Journal)
๑๑. Asian Journal of Energy and Environment
๑๒. Journal of Environmental Research
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๓๗
วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
(List of Approved National Journals) ของ สกอ.
เป็นวำรสำรที่ สกอ. แนะนำให้ใช้เพื่อลงตีพิมพ์วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท และตีพิมพ์เผยแพร่
วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอกสำหรับมหำวิทยำลัยที่มิได้เน้นกำรวิจัย (กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เทคโนโลยีรำช
มงคล และกลุ่มมหำวิทยำลัยตั้งใหม่) รวมถึงผลงำนของนักวิชำกำรด้วย
๑. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วำรสำรพยำบำลศำสตร์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย)
๒. Chulalongkorn University Dental Journal (วำรสำรทันตแพทยศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย)
๓. Thai Journal of Veterinary Medicine (เวชชสำรสัตวแพทย์)
๔. Thai Journal of Nursing Research (วำรสำรวิจัยทำงกำรพยำบำล)
๕. Ramathibodi Nursing Journal (รำมำธิบดีพยำบำลสำร)
๖. Vajira Medical Journal (วชิรเวชสำร)
๗. The Thai Journal of Nursing Council (วำรสำรสภำกำรพยำบำล)
๘. KKU Research Journal (วำรสำรวิจัย มข.)
๙. Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine (วำรสำรโลหิตวิทยำ และเวชศำสตร์
บริกำรโลหิต)
๑๐. The Journal of the Royal Institute of Thailand (วำรสำรรำชบัณฑิตยสถำน)
๑๑. Agricultural Science Journal (วำรสำรวิทยำศำสตร์เกษตร)
๑๒. Ladkrabang Engineering Journal (วิศวสำรลำดกระบัง)
๑๓. Journal of the Nephrology Society of Thailand (วำรสำรสมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย)
๑๔. ASEAN Journal on Science and Technology for Development
๑๕. Journal of the National Research Council of Thailand (วำรสำรสำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ)
๑๖. Kasetsart Journal : Natural Science (วิทยำสำรเกษตรศำสตร์สำขำวิทยำศำสตร์)
๑๗. KMUTT Research and Development Journal (วำรสำรวิจัยและพัฒนำ มจธ.)
๑๘. International Journal of the Engineering Institute of Thailand
๑๙. Suranaree Journal of Science & Technology (วำรสำรเทคโนโลยีสุรนำรี)
๒๐. Thammasat International Journal of Science & Technology
๒๑. Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand
(วิศวกรรมสำรฉบับวิจัยและพัฒนำ)
๒๒. Internal Medicine Journal of Thailand (อำยุรศำสตร์)
๒๓. วำรสำรพยำบำลศำสตร์
๒๔. วำรสำรธรรมชำติวิทยำแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
๒๕. วำรสำรโลหะ วัสดุ และแร่
๒๖. วำรสำรสุขภำพจิตแห่งประเทศไทย
๒๗. วำรสำรสัตวแพทยศำสตร์ มข.
๒๘. ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสำร
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๓๘
๒๙. KMITL Science Journal
๓๐. วำรสำรพยำบำล
๓๑. Chiang Mai Journal of Science
๓๒. วำรสำรเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
๓๓. วำรสำรวิจัยวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
๓๔. วำรสำรวิจัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
๓๕. วำรสำรพยำบำลทหำรบก
๓๖. วำรสำรวิชำกำรเกษตร
๓๗. ศรีนครินทร์เวชสำร
๓๘. วำรสำรวิทยำศำสตร์ มข.
๓๙. วำรสำรมหำวิทยำลัยนเรศวร
วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑. วำรสำรเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์/ หน่วยงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
๒. วำรสำรเทคโนโลยีสุรนำรี/ หน่วยงำน มหำวิทยำลัยสุรนำรี
๓. วำสำรไทยคดีศึกษำ / หน่วยงำน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๔. วำรสำรศึกษำศำสตร์/ หน่วยงำน มหำวิทยำลัยบูรพำ
๕. วำรสำรบริหำรธุรกิจ / หน่วยงำน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑. วำรสำรนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์/ คณะนิติศำสตร์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๒. วำรสำรประชำกรและสังคม / สมำคมนักวิจัยประชำกรและสังคม
๓. วำรสำรเศรษฐศำสตร์จุฬำลงกรณ์/ คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
๔. วำรสำรเศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์/ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๕. วำรสำรเอเชียปริทัศน์/ สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
๖. MANUSYA / หน่วยงำนอิสระ ด้วยกำรสนับสนุนของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
๗. Prajna Vihara. The Journal of Philosophy and Religion. / มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
๘. The Journal / คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
๙. วำรสำรพัฒนบริหำรศำสตร์/ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
๑๐. วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย / มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
๑๑. วำรสำรสงขลำนครินทร์(ฉบับสำขำมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์) / มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
๑๒. วำรสำรสังคมลุ่มน้ำโขง / มหำวิทยำลัยขอนแก่น
๑๓. วำรสำรสังคมศำสตร์/ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
๑๔. วำรสำรสังคมสงเครำะห์ศำสตร์/ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑๕. วำรสำร JARS / มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑๖. วำรสำร Sasin Journal of Management / จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๓๙
หมายเหตุ รำยชื่อวำรสำรข้ำงต้นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
รายชื่อฐานข้อมูลสากลใดๆ ที่ได้รับการยอมรับ
๑. สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๑ PubMed
๑.๒ ScienceDirect
๑.๓ SciSearch
๑.๔ MEDLINE
๑.๕ BIOSIS
๑.๖ CA SEARCH
๑.๗ EiCOMPENDEX
๑.๘ INSPEC
๑.๙ AGRICOLA
๑.๑๐ AMED
๑.๑๑ Applied Science & Technology Abstract
๑.๑๒ Biological & Agricultural Index
๑.๑๓ British Nursing Index
๑.๑๔ CAB International
๑.๑๕ CINAHL with Fulltext
๑.๑๖ Computer Science Index
๑.๑๗ Computer & Applied Science Complete
๑.๑๘ Consumer Health Complete
๑.๑๙ Cambridge Scientific Abstract
๑.๒๐ Chemical Abstract Service
๑.๒๑ ASCI
๑.๒๒ Biological Abstracts
๑.๒๓ Bioscience Abstarcts
๑.๒๔ Biotechnology Abstracts
๑.๒๕ AGRIS
๑.๒๖ BIOBASE
๒. สาขาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
๒.๑ Social SciSearch
๒.๒ ERIC
๒.๓ PsycINFO
๒.๔ Sociological Abstracts
๒.๕ Arts & Humanities Search
๒.๖ Linguistics and Language Behavior Abstracts
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง

๔๐
๒.๗ Business Source Complete
๒.๘ Business Source Elite
๒.๙ Business Source Premier
๒.๑๐ EconLit
๒.๑๑ EconLit with Fulltext
๒.๑๒ Education Fulltext
๒.๑๓ Education Abstract
๒.๑๔ EBSCO Publishing
๒.๑๕ Education Research Complete
๒.๑๖ Education Administration Abstract
๓ วารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยบทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
๓.๑ Journal of Medical Association of Thailand
๓.๒ Thai Journal of Surgery
๓.๓ Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
๓.๔ Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
๓.๕ ScienceAsia
๓.๖ Thai Journal of Agricultural Science
๓.๗ Manusya
๓.๘ Journal of Population and Social Studies

คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๔๑
บทที่ ๗
ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

Plan = P

คณะวิทยาการจัดการจัดทานโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ดา้ นการวิจยั
เพื่อสนับสนุนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์

หน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำง
สรรค์ คณะวิทยำกำรจัดกำร รวบรม งำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์

Do = D

หน่วยจัดกำรวิจัยงำนวิจยั หรืองำรสร้ำงสรรค์
ดำเนินกำรคัดสรรวิเครำะห์ และสังเครำะห์ ควำมรู้
จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (อำจดำเนินกำร
สัมภำษณ์เจ้ำของผลงำน)

คณะวิทยำกำรจัดกำรจัดสรรงบประมำณเพือ่ สนับสนุนให้
หน่วยจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ คณะวิทยำกำร
จัดกำร รวบรวมรวมควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์

คณะวิทยำกำรจัดกำรจัดให้มรี ะบบ
พี่เลี้ยงงำนวิจัยเพือ่ สนับสนุนและ
ช่วยเหลือนักวิจัยของคณะ

คณะวิทยำกำรจัดกำร จัดหำอำจำรย์ หรือ
ที่ปรึกษำที่มีประสบกำรณ์เพื่อช่วยในกำร
รวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์

มอบหมำยให้นักวิจัยดำเนินกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์
ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ให้เหมำะสมกับ
กลุ่มบุคคล เป้ำหมำยโดยคงควำมเชือ่ ได้ในเชิงวิชำกำร

หน่วยจัดกำรงำนวิจัย รวบรวม ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องจัดหมวดหมู่ควำมรู้

Check =
C

หน่วยจัดกำรงำนวิจัย ทำกำรเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนทัว่ ไป (website แผ่นพับ
หนังสือ วำรสำร)

คณะวิทยำกำรจัดกำรร่วมกันจัดทำKM
ด้ำนกำรวิจัยของคณะ

Action = A

ภำพที่ ๘ ระบบรวมรวม คัดสรร วิเครำะห์ งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ด้วยกลไก PDCA

คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๔๒

บทที่ ๘
การจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือ
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
สิทธิบัตรคืออะไร
สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองกำรประดิษฐ์ หรือกำรออกแบบผลิตภัณฑ์กำรประดิษฐ์
คือ ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกี่ยวกับกำรผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. ผลิตภัณฑ์ : โครงสร้ำง กลไก หรือส่วนที่ประกอบกันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ รวมทั้งส่วนผสมทำง
เคมี
๒. กรรมวิธี : วิธีในกำรผลิต กำรเก็บรักษำ หรือกำรใช้ผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ผลงำน
สร้ำงสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ ภำยนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่ำง ลวดลำย หรือสีของผลิตภัณฑ์
เอกสารที่ต้องใช้การยื่นขอสิทธิบัตร
๑. แบบพิมพ์คำขอ
๒. รำยละเอียดกำรประดิษฐ์ หรือคำพรรณนำแบบผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี
๓. ข้อถือสิทธิ
๔. รูปเขียน (กรณียื่นขอรับสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ สำมำรถใช้ภำพถ่ำยได้)
๕. บทสรุปกำรประดิษฐ์ (เฉพำะกรณียื่นขอรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์)
๖. เอกสำรประกอบคำขอ เช่น
• เอกสำรหลักฐำนกำรแสดงสิทธิในกำรขอรับสิทธิบัตร
• หนังสือรับรองกำรแสดงกำรประดิษฐ์ หรือกำรออกแบบแล้วแต่กรณี
• หนังสือมอบอำนำจ
• เอกสำรรำยละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ (กำรประดิษฐ์เกี่ยวกับจุลชีพ)
• เอกสำรกำรขอนับวันยื่นคำขอในต่ำงประเทศ เป็นวันยื่นคำขอในประเทศไทย
• ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นำยทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจนถึงวันยื่นขอกรณีเป็น
นิติบุคคล กรณียื่นหลำยคำขอในวันเดียวกัน ใช้ต้นฉบับและสำเนำหนังสือรับรองโดยรับรองสำเนำ
ถูกต้อง

ภำพที่ ๙ ขั้นตอนกำรจดทะเบียนสิทธิบัตร
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๔๓
ค่าธรรมเนียม
ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
๑,๐๐๐ บำท
แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐๐ บำท
ประกำศโฆษณำ
๕๐๐ บำท
ตรวจสอบกำรประดิษฐ์
๕๐๐ บำท
ออกสิทธิบัตร
๑,๐๐๐ บำท
โดยสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ มีอำยุ ๒๐ ปี นับแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตรและสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
มีอำยุ ๑๐ ปี นับแต่วันยื่นขอ
การชาระค่าธรรมเนียมรายปี
ผู้ทรงสิทธิบัตร ต้องชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี ตั้งแต่ปีที่ ๕ เป็นต้นไปโดยให้ชำระภำยใน ๖๐วัน หลังจำก
สิ้นปีที่ ๔
หำกกำรออกสิทธิบัตรใช้ระยะเวลำเกินกว่ำ ๔ ปี ให้ชำระค่ำธรรมเนียมรำยปีภำยใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มี
กำรออกสิทธิบัตรให้
หมายเหตุ สิ่งประดิษฐ์ หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่จะนำมำขอรับสิทธิบัตร จะต้องไม่เคยเปิดเผยสำระสำคัญมำก่อนไม่
ว่ำในประเทศหรือต่ำงประเทศ เว้น แต่เป็ น กำรแสดงผลงำนในที่ห น่วยรำชกำรจัดขึ้น หรือในงำนแสดงสิ นค้ำ
ระหว่ำงประเทศ แม้จะได้แต่ต้องมำยื่นขอรับสิทธิบัตรภำยใน ๑๒ เดือน มิฉะนั้น ท่ำนอำจไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
สถานที่ยื่นคาขอ
• ส่วนบริหำรงำนจดทะเบียน สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
โทร ๐-๒๕๔๗-๔๗๑๐ หรือ
• สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาของคณะวิทยาการจัดการ
รูปแบบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น ๓ แบบ คือ ได้แก่
๗.๑ การทาสัญญาวิจัย
o
สัญญำรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย (Sponsored Research)
o
สัญญำรับจ้ำงวิจัย (Commission Research)
o
สัญญำร่วมวิจัย (Collaborative Research)
o
สัญญำให้สำรหรือวัสดุเพื่อกำรวิจัย (Research Materials Transfer)
o
สัญญำกำรให้คำปรึกษำ (Research Consultancies)
รายละเอียด
งำนวิจัยที่ดำเนินกำรภำยในมหำวิทยำลัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกสัญญำวิจัยซึ่งเป็น
เสมือนข้อตกลงในประเด็นต่ำงๆ ในกำรดำเนินงำนวิจัยระหว่ำงผู้ให้ทุนและผู้ทำวิจัย รูปแบบสัญญำวิจัยจึงเป็นไป
ตำมลักษณะกำรดำเนินงำนวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
 สัญญำรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย (Sponsored Research)
 สัญญำรับจ้ำงวิจัย (Commission Research)
 สัญญำร่วมวิจัย (Collaborative Research)
 สัญญำให้สำรหรือวัสดุเพื่อกำรวิจัย (Research Materials Transfer)
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๔๔
สัญญำกำรให้คำปรึกษำ (Research Consultancies)
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะมีหน้าที่
 ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย
 เจรจำต่อรองเงื่อนไขสัญญำ
 หำแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนำงำนวิจัย
 ร่ำงสัญญำร่วมวิจัย


๗.๒ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)
รายละเอียด
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิคือกำรอนุญำตให้ผู้ขอใช้สิทธิได้ใช้สิทธิใดๆ เช่น ผลิต ใช้ ขำย มีไว้เพื่อขำย
เสนอขำย หรือนำเข้ำมำในรำชอำณำจักร จำกผู้อนุญำตให้ใช้สิทธิซึ่งเป็นเจ้ำของสิทธินั้น โดยไม่มีกำรเปลี่ยนควำม
เป็นเจ้ำของโดยทั่วไป กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิจะแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทหลักๆ คือ
 ให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)
 ให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive Licensing)
 ให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่จำกัดเจ้ำของสิทธิ (Sole Licensing)
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะมีหน้าที่
 ประเมินมูลค่ำเทคโนโลยี
 ศึกษำและวิเครำะห์กำรตลำดของทรัพย์สินทำงปัญญำในเชิงพำณิชย์
 ประสำนงำนและเจรจำต่อรองกับภำคเอกชน/ภำคอุตสำหกรรม
 ร่ำงสัญญำอนุญำตให้ใช้สิทธิ
 ติดตำมกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ
๗.๓ การจัดตั้งบริษัท (Spin-off/Start-Up Companies)
โดยมหำวิทยำลัย จะพิจำรณำเลือกรูปแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อมหำวิทยำลัยและผู้ประดิษฐ์/
นักวิจัย
รายละเอียด
สำหรับผลงำนวิจัยที่มีศักยภำพในกำรจัดตั้งบริษัทจะถูกนำเข้ำสู่กำรบ่มเพำะธุรกิจ
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะมีหน้าที่
 ให้คำปรึกษำทำงด้ำนธุรกิจ
 เขียนแผนธุรกิจ
 พัฒนำธุรกิจ
 พิจำรณำ/ประเมินแผนธุรกิจ
 ติดต่อแหล่งเงินทุน
 ช่วยเหลือในกำรจดทะเบียนบริษัท
 ร่ำงสัญญำที่เกี่ยวข้อง
 ประสำนงำนเพื่อช่วยเหลือด้ำนกำรตลำด
 จัดเตรียมควำมพร้อมเรื่องสถำนที่และสิ่งจำเป็นในกำรประกอบธุรกิจเบื้องต้น
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๔๕

บทที่ ๙
การวิจัยในชั้นเรียนและการบูรณาการ
การวิจัยในชั้นเรียน: การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ประวัติความเป็นมา
แก่น ของกำรปฏิบั ติกำรศึ กษำ คือ กำรปฏิรูป กำรเรียนรู้ เป็น กำรเปลี่ ยนแปลงวัฒ นธรรมกำรเรียนรู้
เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องกำรเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนำผู้ให้เรียนให้เป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนดี คนเก่ง
และมีควำมสุข กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้โดยยึดหลักพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพำะหมวด
๔ แนวกำรจัดกำรศึกษำซึ่งมีทั้งหมด ๙ มำตรำ รำยละเอียดดังแสดงในแผนภำพ

คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๔๖
เมื่อพิจำรณำจำกแนวกำรจัดกำรศึกษำในหมวด ๔ ดังกล่ำวข้ำงต้น ครูมืออำชีพคือ ครูที่มีสมรรถนะ ๕ ประกำร
คือเป็น
1) นักพัฒนำหลักสูตรระดับท้องถิ่นและระดับสถำนศึกษำ
2) นักหำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3) นักกำรใช้นวัตกรรมกำรศึกษำรวมทั้งคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ
4) นักวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง
5) นักวิจัยรวมทั้งนักวิจัยในชั้นเรียน
กระบวนกำรดำเนินงำนของครูมืออำชีพตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ควรเป็นไป
ตำมแผนภำพดังนี้

คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๔๗
ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
กำรวิจัยในชั้นเรียนเป็นกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร (action research) คือ กำรวิจัยมีเป้ำหมำยเพื่อนำผลไป
ใช้ปฏิบัติงำนจริงด้วย เพรำะเป็นกำรวิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียนโยมีครูเป็นผู้ทำวิจัย จึงเรียกว่ำ กำรวิจัยปฏิบัติ กำร
ในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR) หรือเรียกสั้นๆว่ำ วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research:
CR) กำรวิจัยในชั้นเรียนเป็นกำรวิจัยเพื่อนำผลไปพัฒนำและถ้ำพบข้อบกพร่องก็ทำกำรวิจัยและนำผลไปพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง กำรวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นกำรวิจัยและพัฒนำ (research & development) กำรวิจัยในชั้นเรียน
คือกำรใช้วิธีทำงวิทยำศำสตร์ค้นคว้ำเพื่อสร้ำงควำมรู้ใหม่ทำงกำรศึกษำและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ทำงกำรศึกษำ ควำมรู้
ใหม่ทำงกำรศึกษำ เช่น วิธีกำรสอน เทคนิคกำรสอน รูปแบบกำรสอนใหม่ หลักกำรสอนใหม่ ทฤษฎีกำรศึกษำ
ใหม่ ส่ ว นสิ่ งประดิ ษ ฐ์ใหม่ ท ำงกำรศึ กษำ คื อ สื่ อกำรเรียนกำรสอน เช่น ชุด กำรเรีย น แบบฝึ ก แบบฝึ ก หั ด
โปรแกรมกำรเรียน ควำมรู้และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัย ผ่ำนกำรตรวจสอบอย่ำงมีระบบ ผลกำรวิจัยใน
ชั้นเรียนมีประโยชน์คือ ใช้ผลกำรค้นพบเป็นแนวทำงนำไปจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่ อพัฒนำนักเรียนให้เกิดควำมรู้
ตำมเป้ำหมำย อีกทั้งเป็นกำรพัฒนำตนเอง คือกำรเป็นผู้สร้ำงควำมรู้เป็น หรือกล่ำวว่ำครูเป็นนักวิจัยและพัฒนำ
ทำให้เป็นผู้ก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู เพรำะกำรค้นพบควำมรู้ใหม่จะทำให้ได้ผลงำนทำงกำรศึกษำตำมมำอีกมำกมำย
เช่น ตำรำที่ได้จำกกำรวิจัย ดังนั้นกิจกรรมกำรวิจัยในชั้นเรียนจึงต้องควบคู่ไปกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอันมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ครูมืออำชีพควรมีทักษะกำรสอนให้
ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้เอง ขณะเดียวกันครูก็สร้ำงควำมรู้ทำงกำรศึกษำเองเช่นกัน
ความสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
กำรวิจัยในชั้นเรียน เกิดจำกแนวคิดพื้นฐำนคือ กำรบูรณนำกำรวิธีกำรปฏิบัติงำนกับกำรพัฒ นำองค์
ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ โดยมีควำมสำคัญดังนี้
1) เป็นกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรปรับปรุงวิธรกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำคุณ ภำพกำรเรียนกำรสอน
ด้วยกำรวิจัย
2) เป็นกำรพัฒนำวิชำชีพครู
3) เป็นกำรแสดงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพครู ด้วยกำรเผยแพร่ควำมรู้ที่ได้จำกกำรปฏิบัติ
4) เป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
เป้าหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
กำรวิจัยในชั้นเรียนมีเป้ำหมำยที่สำคัญคือ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลดีที่สุดด้วยตัวครู
เอง
ข้อกาจัดของการวิจัยในชั้นเรียน
1) กำรวิจัยในชั้นเรียนนั้นไม่ควรทำวิจัยคนเดียว แต่ควรแสวงหำควำมร่วมมือจำกคณะครูในสถำนศึกษำ
ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน หรือเป็นกำรวิจัยทั้งโรงเรียน
2) กำรวิจัยในชั้นเรียน เป็นกำรวิจัยปฏิบัติกำรเพื่อนำผลไปใช้ ดังนั้นจึงต้องทำวิจัยอย่ำงต่อเนื่องหรือ
สม่ำเสมอ คือเป็นกระบวนกำรที่ควรทำอย่ำงไม่สิ้นสุดเพรำะเป็นกำรพัฒนำผู้เรียน อีกทั้งพัฒนำตัว
ครูเองไปตลอด
3) กำรวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเป็ น กำรศึ ก ษำกลุ่ ม เป้ ำหมำย ผู้ เรี ย นควรรั บ ผิ ด ชอบในสภำพแวดล้ อ มของ
สถำนศึกษำนั้น จึงไม่สำมำรถสรุปอ้ำงอิงไปยังประชำกรเป้ำหมำยอื่น แต่อย่ำงไรก็ตำมครูนักวิจัยก็มี
โอกำสที่จะพัฒนำเป็นควำมรู้ที่สำมำรถสรุปอ้ำงอิงได้ต่อไป
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๔๘
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
กระบวนกำรที่ใช้ในกำรวิจัยในชั้นเรียน คือ วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ (scientific method) ซึ่งเป็นวิธีกำร
ที่มีระบบ ดังนี้
1. ศึกษำปัญหำ รวบรวมปัญหำ
2. วิเครำะห์ปัญหำ
3. เขียนโครงกำรวิจัย
4. ศึกษำหำควำมรู้
5. ทดลองแก้ปัญหำ
6. วิเครำะห์ผล
7. เขียนรำยงำนผล
8. นำไปใช้
9. เผยแพร่
แต่ละขั้นตอนสรุปได้ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ศึกษาปัญหา คือ กำรศึกษำปัญหำเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. รวบรวมปัญหำที่พบในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
2. จัดอันดับควำมสำคัญของปัญหำ
3. เลือกปัญหำที่มีควำมสำคัญเพียงปัญหำเดียวนำมำตั้งหัวข้อในกำรวิจัย โดยพิจำรณำตำมแนวทำง
ดังนี้
3.1 เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมำก่อน เมื่อศึกษำแล้วจะได้ควำมรู้ใหม่
3.2 เป็นปัญ หำที่ครูผู้วิจัยมีควำมสนใจอย่ำงจริงจัง เหมำะกับควำมสำมำรถของผู้วิจัย เป็นเรื่องที่
ตนเองมีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์เพียงพอในเรื่องนั้น
3.3 เป็ น ปั ญ หำที่ เกี่ ย วกั บ งำนที่ รั บ ผิ ด ชอบ น ำไปใช้ แ ก้ ปั ญ หำในเรื่ อ งกำรเรี ย นกำรสอน หรื อ
พัฒนำกำรสอนของตนให้มีคุณภำพดียิ่งขึ้น
3.4 เป็นปัญหำเร่งด่วนที่ต้องกำรจะแก้ไข
ขั้นที่ ๒ การออกแบบการวิจัย คือ กำรวำงรูปแบบกำรวิจัย เพื่อให้ได้มำซึ่งคำตอบจำกที่ได้ตัวปัญหำไว้จำกกำร
วิจัย แบบกำรวิจัยที่เหมำะสมกับกำรวิจัยในชั้นเรียนมี ๔ รูปแบบคือ
1) แบบสารวจ คือ กำรออกไปเก็บข้อมู ล สำรวจหำตัวแปรที่จะศึกษำวิจัยอยู่มำกน้อยเพียงใด เป็น
กำรศึกษำสถำนที่เป็นอยู่เท่ำนั้น เช่น
ศึกษำอะไร กำรไม่ผ่ำนจุดประสงค์กำรเรียนรู้วิชำฟิสิกส์
ศึกษำจำกใคร
นักศึกษำชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
ศึกษำแบบใด
แบบสำรวจ
หัวข้อกำรวิจัย “ ศึกษาปัญหาการไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาชั้น.........
คณะ.............. มหาวิทยาลัย...............”
2) แบบเปรียบเที ยบ เป็ น กำรศึกษำจำกลุ่มหรือชุดของข้อมูล ในตัวแปรเดียวกันตั้งแต่ ๒ ชุดขึ้นไป
ศึกษำเพื่อตรวจสอบว่ำกลุ่มใดมีมำก กลุ่มใดมีน้อย เช่น ต้องกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิชำวิทยำศำสตร์ที่เลือกแผนกำรเรียนวิชำต่ำงกัน เป็นต้น
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๔๙
3) แบบหาความสัมพันธ์ กำรวิจัยแบบนี้ต้องมีตัวแปรมำกกว่ำ ๒ ตัวแปรขึ้นไปเป็นกำรพิจำรณำหรือ
ตรวจสอบดูว่ำ หำกตัวแปรมีหนึ่งค่ำบวก ตัวแปรหนึ่งจะมีค่ำมำกด้วยหรือไม่หรือมีค่ำน้อยลง เช่น
ศึกษำอะไร
ควำมสนใจทำงวิทยำศำสตร์และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์
ศึกษำจำกใคร นักศึกษำชั้นปีที่ ๑ สำขำ.......................
ศึกษำแบบใด แบบหำควำมสัมพันธ์
หัวข้อกำรวิจัย “ ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจทางวิทยาศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชา.................”
๔) แบบทดลอง กำรศึ ก ษำแบบนี้ เป็ น รูป แบบของกำรทดลองเป็ น หลั ก ต้ อ งมี ก ลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ ม
ควบคุม เพื่อดูควำมแตกต่ำงของกำรเปลี่ยนแปลงในสื่อจะหำคำตอบจำกกำรวิจัย เช่น
ศึกษำอะไร
ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นวิ ช ำวิ ท ยำศำสตร์ ที่ เรี ย นจำกกำรปฏิ บั ติ งำนกั บ
บทเรียนสำเร็จรูป
ศึกษำจำกใคร นักศึกษำชั้นปีที่ ๑ สำขำ.......................
ศึกษำแบบใด แบบทดลอง
หัวข้อกำรวิจัย “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนจากการปฏิบัติงานกับ
บทเรียนสาเร็จรูปของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชา.................”
ขั้นที่ ๓ การสารวจเอกสาร เป็นกำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษำข้อมูลพื้นฐำน ทำง
แนวคิดทฤษฎี จำกตำรำ บทควำม คำพูด คำกล่ำวของผู้เชี่ยวชำญหรือแหล่งข้อมูลพื้นฐำนต่ำงๆกำรศึกษำเอกสำร
มีประโยชน์ดังนี้
1. เพื่อให้กำรวิจัยไม่ซ้ำซ้อนกับของผู้อื่น
2. ช่วยในกำรวิจัยกำหนดปัญหำและขอบเขตของปัญหำที่ทำกำรวิจัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. เป็นทำงในกำรตั้งสมมุติฐำนหรือคำดหมำยคำตอบล่วงหน้ำได้เหมำะสม
4. ช่วยให้ผู้วิจัยรู้แนวทำงในกำรวิจัยได้ดี ตั้งแต่กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรใช้สติ
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
5. ช่วยเป็นแนวทำงในกำรแปลควำมหมำยของข้อมูล สรุปผล และอภิปรำยได้ดียิ่งขึ้น
ขั้นที่ ๔ การตั้งสมมุติฐาน คือ กำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำว่ำผลกำรวิจัยนั้นควรออกมำอย่ำงไร เป็นกำรคำดควำม
ควำมเกี่ยวพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่ศึกษำ เพื่อใช้นำคำตอบปัญหำของกำรวิจัย เป็นกำรบอกทิศทำงกำกับแนวทำง
ของกำรวิจัย ช่วยวำงแผนในกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลได้ถูกต้องเหมำะสม
ในกำรวิจั ยนั้ น สิ่งที่ผู้ วิจั ยศึกษำคือตัวแปร ตัวแปรหมำยถึงสิ่ งที่แปรค่ำได้ กำรแปรค่ำที่แปรได้ทั้งเชิง
ปริมำณและคุณภำพ ซึ่งแบ่งออกได้หลำยลักษณะ ในที่นี้จะแบ่งออกตำมควำมเป็นเหตุผลของตัวแปรได้ ๒ อย่ำง
คือ
1) ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น คือ ตัวแปรที่เป็นต้นเหตุของกำรวิจัย ได้แก่ วิธีสอนแบบต่ำงๆกำรใช้
ชุดกำรสอน กำรใช้บทเรียนสำเร็จรูป กำรใช้แผนกำรสอน เป็นต้น
2) ตัวแปรตาม หมำยถึง ตัวแปรที่เป็นผลของกำรวิ จัย ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ำงๆ ฯลฯ ใน
กำรตั้งสมมุติฐำนมีเกณฑ์ดังนี้
๒.๑ เขียนในรูปของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต่ำงๆที่จะศึกษำสมมุติฐำนนั้นๆควรมีควำมสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกับจุดมุ่งหมำยในกำรวิจัยและมีควำมเป็นไปได้
๒.๒ กำรกำหนดทิศทำงของสมมุติฐำนในกำรวิจัย ควรมีข้อมูลสนับสนุนมีหลักฐำนและสมเหตุสมผล
๒.๓ ควรจะทำกำรทดสอบได้
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๕๐
๒.๔ ควรใช้ภำษำที่กะทัดรัดเข้ำใจง่ำย ค่อนข้ำงเฉพำะเจำะจง
ขั้น ๕ การรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย กำรสร้ำงเครื่องมือ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรสุ่มตัวอย่ำง
1. การสร้า งเครื่ องมื อ เครื่ องมืออำจเป็น แบบทดสอบ แบบส ำรวจ แบบสอบถำม ซึ่งผู้ วิจัยต้อ ง
เลือกใช้ให้เหมำะสมกับแบบกำรวิจัยที่กำหนดไว้ และเครื่องมือนั้นควรมีคุณสมบัติ ๒ ประกำรคือ
๑.๑ ความเที่ยงตรง คือ ควำมสำมำรถวัดในสิ่งที่ต้องกำรวัดได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตำม
จุดมุ่งหมำยที่ต้องกำรวัด
๑.๒ ความเชื่อถือได้ ผลที่ได้จำกกำรวัด กำรใช้เครื่องมือนั้นจะได้ผลเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกัน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล กำรเก็บรวบรวมข้อมูลอำจใช้เครื่องวัดดังนี้
1) กำรใช้แบบทดสอบ
2) กำรใช้แบบวัดเจตคติ
3) กำรส่งแบบสอบถำม
4) กำรสัมภำษณ์
5) กำรสังเกต
6) กำรใช้แบบทดสอบสังคมมิติ
7) กำรทดลอง
ขั้นที่ ๖ การวิเคราะห์ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้วิธีกำรทำงสถิติแล้วแปลควำมหมำยจำกค่ำสถิติที่กำหนดไว้
กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสถิติใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของกำรวิจัยและตัวแปรที่จะศึกษำ ดังนั้นกำรวิเครำะห์
ข้อมูลจึงมีอยู่ ๒ ส่วนคือ สถิติและกำรแปลควำมหมำยสถิติที่ใช้ได้แก่
๑) ค่ำร้อยละ
๒) ฐำนนิยม
๓) มัธยฐำน
๔) ตัวกลำงเลขคณิต
๕) พิสัย
๖) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
๗) ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
๘) ทดสอบค่ำ Z-test และค่ำ T-test
กำรแปรควำมหมำยของข้อมูลควรคำนึงถึงหลักดังนี้
1) ต้องพิจำรณำและเข้ำใจให้ถูกต้องว่ำ ตัวเลขหรือค่ ำสถิติที่ได้นั้น หมำยถึงอะไรแสดงถึงสิ่งใด แปล
ควำมหมำยได้อย่ำงไร แสดงถึงสิ่งใด แปลควำมหมำยได้อย่ำงไร
2) แปลควำมหมำยของกำรวิเครำะห์ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดและสถิติโดยใช้ภำษำง่ำยๆแจ่มชัดและ
รัดกุม
3) ต้องแสดงผลให้อยู่ในขอบเขตของข้อมูล จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย และประชำกรที่ทำกำรศึกษำ
4) ผลที่ได้นั้นพำดพิงถึงสิ่งใด แปรผลลักษณะใดจึงจะสอดคล้อง สนับสนุนสมมุติฐำนที่ตั้งไว้
5) พิจำรณำคุณภำพของข้อมูลในแง่ควำมเชื่อได้ มีองค์ประกอบใดที่ทำให้คลำดเคลื่อน
ขั้นที่ ๗ การสรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย กำรสรุปผลกำรวิจัยเป็นกำรเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ ทดลอง เป็นกำรกล่ำวถึงกำรดำเนินกำรวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยกำรบันทึกเป็นหลักฐำน
สำมำรถนำไปตั้งเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในวงกำรศึกษำหรือวิชำกำรได้
กำรเขียนรำยงำนแบบกำรวิจัยรูป แบบโดยเฉพำะที่ชัดเจน เพื่อให้ ผู้อ่ำนรำยงำนกำรวิจัยได้ทรำบว่ำ
ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรวิจัยเรื่องนั้นอย่ำงไร ได้ผลอย่ำงไร มีข้อเสนอแนะอย่ำงไร
การเขียนรายงานการวิจัยตามรูปแบบมาตรฐานประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๓ ส่วน คือ
๑.หมวดนาเรื่อง เป็นส่วนแรกของกำรวิจัยประกอบด้วย
๑) ปกชื่อเรื่อง มีควำมสำคัญที่ทำให้ผู้อ่ำนสนใจ ซึ่งประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง สำมำรถแสดงถึงเนื้อหำทำกำรวิจัย
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๕๑
- ชื่อผู้ทำวิจัย
- หน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของงำนวิจัย
๒) บทคัดย่อ เป็นข้อควำมสรุปประมำณ ๑ หน้ำ กล่ำวถึงวัตถุประสงค์กำรวิจัย วิธีกำรเฉพำะประเด็น
สำคัญ ผลกำรวิจัยเป็นอย่ำงไร เพื่อให้มองเห็นเป้นภำพรวมของกำรวิจัยทั้งฉบับได้ใช้เวลำสั้น
๓) กิตติกรรมประกาศ เป็นการเขียนเพื่อแสดงความขอบคุณต่อ
- ผู้ให้ควำมร่วมมือ
- ผู้ให้ควำมช่วยเหลือ - ผู้ให้ทุนวิจัย
๔) สารบัญเรื่อง
๕) สารบัญตาราง
๖) สารบัญแผนภูมิหรือรูปภาพ
๒. หมวดเนื้อเรื่อง โดยทั่วไปจะประกอบด้วย ๕ ส่วน คือ
๑) บทที่ ๑ บทนา กล่ำวถึงกำรกำหนดปัญหำ ภูมิหลัง ควำมมุ่งหมำยและขอบเขตของกำรวิจัย
ประกอบด้วย
(๑) ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
(๒) วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
(๓) สมมุติฐำนของกำรวิจัย
(๔) ขอบเขตของกำรวิจัย
(๕) ข้อตกลงเบื้องต้นของกำรวิจัย
(๖) ข้อกำจัดของกำรวิจัย
(๗) นิยำมศัพท์เฉพำะ
(๘) ประโยชน์ของกำรวิจัยหรือผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๒) บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นำมำสรุปตำมลำดับเฉพำะในส่วนเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรวิจัยในครั้งนี้ควรกล่ำวถึงวัตถุประสงค์ผลกำรวิจัยและคุณค่ำกำรวิจัยนั้นๆควรนำควำมคิดจำกแหล่ง
ต่ำงๆมำรวมกัน แล้วเสนอเป็นของผู้เขียนเอง ควรลำดับหัวข้อดังนี้
(๑) ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวข้อง
(๒) รำยงำนกำรวิจัยในต่ำงประเทศ
(๓) รำยงำนกำรวิจัยในประเทศ
๓) วิธีการดาเนินการวิจัย บทนี้ต้องเสนออย่ำงละเอียดประกอบด้วย
(๑) กำรเลือกลุ่มตัวอย่ำง
(๒) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
(๓) กำรทดลองใช้เครื่องมือ
(๔) วิธีกำรรวบรวมข้อมูล
(๕) วิธีวิเครำะห์ข้อมูล
๔) บทที่ ๔ ผลการวิจัย ในบทนี้จะมีตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์ตัวเลขต่ำงๆแสดงไว้มำกมำย หรือ
หลักกำรเขียนควรเป็นดังนี้
(๑) เสนอเป็นตอนๆ ตำมจุดมุ่งหมำย หรือสมมุติฐำนของกำรวิจัย ส่วนข้อมูลอื่นๆให้เสนอไว้ใน
ภำคผนวก
(๒) กำรแปรผลจำกตำรำงจะแปรผลจำกข้อมูล ไม่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
(๓) แต่ละตอนควรมีข้อควำมเชื่อมโยงเพื่อให้ต่อเนื่องกัน
๕) บทที่ ๕ สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ควรกล่ำวสิ่งต่อไปนี้
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๕๒
(๑) กล่ำวสรุปจุดมุ่งหมำยของกำรวิจัยและวิธีกำรดำเนินกำรวิจัยในบทที่ ๑-๓ ก่อน
(๒) เขียนผลวิจัยตำมหัวข้อในสมมุติฐำน ไม่ต้องมีตำรำงในบทที่ ๔ อีก
(๓) อภิปรำยผล ชี้ให้เห็นว่ำคำตอบสอดคล้องหรือขัดแย้งกับท่ำนอื่นอย่ำงไรตำมที่นำมำเขียนไว้
ในบทที่ ๒ ถ้ ำ สอดคล้ อ งผลกำรวิ จั ย ก็ เชื่ อ ถื อ ได้ ม ำกขึ้ น หำกขั ด แย้ งก็ ห ำเหตุ ผ ลหรื อ
ข้อบกพร่องที่ทำให้ผลกำรวิจัยออกมำเช่นนั้น
(๔) ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะในกำร
วิจัยต่อไปนี้
๓. หมวดอ้างอิง หมวดอ้ำงอิงจะประกอบด้วย
(๑) บรรณำนุกรม
(๒) ภำคผนวก
หำกครูสำมำรถทำกำรวิจัยในชั้นเรียนได้ตำมรูปแบบที่เสนอ ผลงำนกำรวิจัยของท่ำนสำมำรถนำเสนอ
เป็นผลงำนทำงวิชำกำรได้และเป็นเครื่องยืนยันคุณค่ำคุณภำพของท่ำนด้วย
วงจรเดมมิ่ง (Deming cycle)
วงจรเดมมิ่ง(Deming cycle) ซึ่งเป็ นวงจรพัฒ นำคุณ ภำพงำน เป็ นวงจรที่คนทั่วไปรู้จัก คือ PDCA ดัง
แผนภำพ

ผลกำรเปรียบเทียบระหว่ำงขั้นตอนของกระบวนกำรวิจัยในชั้นเรียนด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์กับวงจร
PDCA พบว่ำมีควำมเหมือนสอดคล้องกัน ดังนี้
1. วำงแผนวิจัย คือ P-plan
2. ดำเนินกำรวิจัย คือ D-do
3. ตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมแผน คือ C-check
4. ปรับปรุงแก้ไข คือ A-action
PDCA เป็นวงจรพัฒนำคุณภำพงำน เป็นวงจรพัฒนำพื้นฐำนหลักของกำรพัฒนำคุณภำพทั้งระบบ (Total
Quality Management: TQM) ผู้ ที่ คิ ด ค้ น กระบ วนกำรหรื อ วงจรพั ฒ นำคุ ณ ภ ำพ งำน คื อ Shewhart
นักวิทยำศำสตร์ชำวอเมริกัน แต่ Deming ได้นำไปเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นจนประสบผลสำเร็จผลักดันให้ญี่ปุ่น
เป็ น ประเทศมหำอ ำนำจของโลก คนทั่ ว ไปรู้ จัก วงจร PDCA จำกกำรเผยแพร่ของ Deming จึ งเรีย ก “วงจร
Deming” ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑.วำงแผน( P-plan) คือ กำรทำงำนใดๆต้องมีขั้นตอนกำรวำงแผน เพรำะทำให้มีควำมมั่นใจว่ ำทำงำนได้
สำเร็จ เช่น วำงแผนกำรสอน วำงแผนกำรวิจัย หัวข้อที่ใช้ในกำรวำงแผนคือ วำงแผนในหัวข้อต่อไปนี้ ๑) ทำ
ท ำไม ๒) ท ำอะไร ๓) ใครท ำ ท ำกั บ กลุ่ ม เป้ ำหมำยใด ๔) ท ำเวลำใด ๕) ท ำที่ ไหน ๖) ท ำอย่ ำงไร ๗)ใช้
งบประมำณเท่ำไหร่ กำรวำงแผนวิจัยในชั้นเรียนเป็นกำรวำงแผนตำมคำถำมต่อไปนี้ why what และ how
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๕๓
๒. กำรปฏิบัติ (D-do) คือ เป็นขั้นของกำรลงมือปฏิบัติตำมแผนที่วำงไว้ กำรปฏิบัติวิจัยในชั้นเรียนตำม
แผนกำรวิจัย คือกำรลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหำกำรวิจัยที่ตั้งไว้ในแผน
๓. ตรวจสอบ (C-check) เป็นขั้นตอนกำรประเมินกำรทำงำนว่ำเป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่ มีเรื่อง
อะไรปฏิบัติได้ตำมแผน มีเรื่องอะไรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมแผนหรือไม่ปฏิบัติแล้วไม่ได้ผล กำรตรวจสอบนี้จะได้สิ่ง
ที่ทำสำเร็จตำมแผน และสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข
๔. กำรปรับปรุงแก้ไข (A-action) เป็นขั้นตอนกำรนำข้อบกพร่อง แล้ว ลงมือแก้ไข ซึ่งในขั้นนี้อำจพบว่ำ
ประสบควำมสำเร็จ หรืออำจพบว่ำมีข้อบกพร่องอีก ผู้วิจัยหรือผู้ทำงำนก็ต้องตรวจสอบเนื้อหำเพื่อแก้ไข แล้ว
นำไปแก้ไขอีกต่อไป งำนของกำรวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นกำรทำไปเรื่อยๆเป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วงจร PDCA เป็นกระบวนกำรพัฒนำงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน เป็นกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ดังนั้น
กำรวิจัยในชั้นเรียนด้วยกำรใช้วงจร PDCA จึงต้องเริ่มทีละขั้น P D
C
A และเคลื่อนหมุนไปเรื่อยๆ
ในแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละตัวของวงจรก็จะต้องมีวงจร PDCA ในตัวของมันเองด้วย ดังแผนภำพ

แผนภำพ กำรวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวงจร PDCA (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, ๒๕๔๔)

แผนภำพ ๑๒ กำรวิจัยในชั้น เรียนควบคู่ไปกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวงจร PDCA (พิมพันธ์ เดชะคุปต์
,๒๕๔๔)
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๕๔
แผนภำพ ๑๓ กำรวิจัยในชั้น เรียนควบคู่ไปกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวงจร PDCA (พิมพันธ์ เดชะคุปต์
,๒๕๔๔)
บทสรุป
กำรวิจัยในชั้นเรียนเป็นกำรค้นพบควำมรู้ใหม่ วิธีกำรใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ กระบวนกำรวิจัยใช้วิธีกำร
อย่ำงง่ำย คือวำงแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงโดยใช้วงจร PDCA หรือโดยใช้วิธีกำรทำงวิทยำสำ
สตร์นั่นเอง ประเภทของกำรวิจัยในชั้นเรียนมีทั้งวิจัยเชิงบรรยำยและวิจัยเชิงทดลอง ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้วิจัย
อย่ำงง่ำยเช่น นับจำนวน หำค่ำร้อยละ และวิเครำะห์เนื้อหำเป็นต้น
ในกำรเขียนรำยงำนเพื่อเผยแพร่ใช้วิธีเขียนอย่ำงง่ำยเพียง ๑- ๒ หน้ำ โดยเสนอ๑) ควำมเป็นมำของกำร
วิจัยหรือทำไมจึงทำวิจัย ๒) วิธีวิจัยหรือทำอย่ำงไร ๓) ผลกำรวิจัยหรือวิจัยแล้วได้ผลเป็นอย่ำงไรหรือคำตอบที่ได้
คืออะไร ผลของกำรวิจัยในชั้นเรียนอำจจะได้ วิธีแก้ปัญหำหรือนวัตกรรมกำรศึกษำที่ใช้แก้ปัญหำกำรเรียน ได้
นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ ได้สิ่งประดิษฐ์คือสื่อกำรเรียนกำรสอน อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน
เพื่อใช้ทั้งแก้ปัญหำและเสริมสร้ำงลักษณะต่ำงๆให้กับผู้เรียน กำรวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นงำนที่ครูพัฒนำผู้เรียนของ
ตนเองควบคู่ไปกับกำรพัฒนำตนเอง เพื่อควำมก้ำวหน้ำของเด็กไทยและควำมก้ำวหน้ ำของครูไทยด้วยภูมิปัญญำ
ของครูไทยเอง
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๕๕

บทที่ ๑๐
การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิน่
งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย คือ องค์ควำมรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น และรวมถึงงำนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนที่มี
อยู่ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ภูมิปัญญำฯ ประเภทองค์ควำมรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น เช่น กำรผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์จ ำกสมุน ไพร กำรผลิตผลิตภัณ ฑ์จำกวัสดุเหลือใช้ และกำรผลิตผลิ ตภัณ ฑ์จำกไม้ หิ น โลหะ แก้ว
เซรำมิค ดินเผำ เครื่องหนัง และอื่นๆ
๒. ภูมิปัญญำฯ ประเภทงำนศิ ลปวัฒ นธรรมพื้นบ้ำน เช่น เรื่องเล่ำพื้นบ้ำน กวีนิพนธ์พื้นบ้ำน ปริศนำ
พื้นบ้ำน เพลงพื้นบ้ำน ดนตรีพื้นบ้ำน กำรฟ้อนรำพื้นบ้ำน ละครพื้นบ้ำน จิตกรรมพื้นบ้ำน ประติมำกรรมพื้นบ้ำน
หัตถกรรมพื้นบ้ำน เครื่องแต่งกำยพื้นบ้ำนและสิ่งทอพื้นบ้ำน
ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นไทยที่ได้รับกำรจดแจ้งแล้ว จะถูกรวบรวมไว้เป็นฐำนข้อมูลสำหรับให้ประชำชน
ผู้สนใจได้ค้นหำข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทำงธุรกิจอันเป็นกำรอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญำ ให้มีกำรนำไปใช้อย่ำง
อย่ ำงเกิดประโยชน์ สู งสุ ดในเชิงพำณิ ช ย์ นอกจำกนี้ ผู้ แจ้งข้อมูล ภูมิ ปัญ ญำฯอำจนำหนังสื อรั บ รองที่ ทำงกรม
ทรัพย์สินทำงปัญญำออกให้ไปแสดงต่อธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินต่ำงๆที่เข้ำร่วมโครงกำรแปลงทรัพย์สินทำง
ปัญญำให้เป็นทุนกับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อเป็นหลักประกันในกำรขอสินเชื่อหรือหลักประกันในกำรชำระ
หนี้กับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน
๑. การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) ภูมิปัญญำท้องถิ่น สำมำรถแบ่งเป็น ๓ หมวดได้แก่
- องค์ควำมรู้ของชุมชนท้องถิ่น (traditional Knowledge) หมำยถึงองค์ควำมรู้ วิธีกำร ทักษะ
นวัตกรรม แนวปฏิบัติ หรือกำรเรียนรู้ที่เป็นผลมำจำกกิจกรรมทำงปัญญำในรูปแบบดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น มี
กำรสืบทอดและพัฒนำจำกรุ่นอดีตสู่รุ่นปัจจุบัน ผ่ำนกำลเวลำ เช่น องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทำไวน์กระชำยดำ กำร
ทำมีดอรัญญิก กำรทอผ้ำไหม เป็นต้น
- กำรแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน(Expression of Folklore) หมำยถึง กำรแสดงออกซึ่ง
องค์ควำมรู้และวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้ำนที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งปรำกฏหรือแสดงให้
เห็นรูปแบบต่ำงๆเช่น กำรแสดงออกทำงวำจำ(เช่น ตำนำน กวีนิพนธ์ ปริศนำ เรื่องเล่ำ) กำรแสดงออกทำงดนตรี
(เช่น เพลง ดนตรี) กำรแสดงออกทำงกำย(เช่น กำรเต้น กำรแสดงละคร พิธีกรรม) กำรแสดงออกในสิ่งที่จับต้องได้
(เช่น งำนศิลปะ รวมถึงภำพวำด งำนจิตกรรม)เป็นต้น
- ทรัพยำกรพันธุกรรม(Genetic Resource) หมำยควำมถึง ทรัพยำกรพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งมีชีวิต หรือองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศ ซึ่งมีประโยชน์หรือคุณค่ำตำม
ควำมเป็นจริงและตำมศักยภำพ เช่น พืชสมุนไพรประจำท้องถิ่นที่สำมำรถนำมำผลิตยำรักษำโรคต่ำงๆได้เป็นต้น
(๒) ในอดีตประเทศต่ำงๆมุ่งส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ให้กำรคุ้มครองกำรสร้ำงสรรค์ใหม่ และ
พัฒนำระบบทรัพย์สินทำงปัญญำให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน กรมทรัพย์สิน
ทำงปัญญำเล็งเห็นว่ำ องค์ควำมรู้ที่มีอยู่เดิมมักถูกนำไปใช้เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำเทคโนโลยีชั้นสูงอยู่เสมอ และ
ไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งควำมรู้ดั้งเดิมอยู่มำก อำทิ ควำมรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้รักษำโรค กำรนวดเพื่อ
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๕๖
บ ำบั ดควำมเจ็บ ป่ ว ย ซึ่งมีใช้ในชีวิตประจำวัน ในบำงชุมชน ตลอดจนพันธุ์พืช ดั้งเดิมที่พบในประเทศไทยและ
สำมำรถนำไปพัฒนำเกิดพันธุ์ใหม่ เป็นต้น จึงมีนโยบำยที่จะหันมำให้ควำมสำคัญกับกำรจัดระบบกำรคุ้มครองภูมิ
ปัญญำดั้งเดิมของไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรเสนอกฎหมำยเพื่อกำรดังกล่ำวต่อไป
๒. กฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ในปัจจุบันไทยไม่มีกฎหมำยเฉพำะที่คุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่น แต่มีกฎหมำยอยู่บำงส่วนที่เป็นกฎหมำย
ใกล้เคียง สำมำรถนำมำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรคุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่นบำงสำขำได้แก่
(๑) พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้กำรคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์ใหม่
(๒) พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก พ.ศ. ๒๕๔๒
อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของกระทรวงสำธำรณสุข ให้กำรคุ้มครองตำรับตำรำยำสมุนไพร แหล่งอนุรักษ์สมุนไพร
และภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย เป็นต้น
ขณะนี้ หน่วยงำนทั้งสองอยู่ระหว่ำงจัดทำกลไกกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยดังกล่ำว
๓. ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
(๑) ภูมิปัญญำของไทยถูกต่ำงชำตินำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญำต เช่นมีกำรลักลอบ นำเอำ
สำรพันธุกรรมพืชของไทยออกไปนอกประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ หรือนำไปจดเป็นสิทธิบัตรในประเทศของตน
(๒) ยั ง ไม่ มี ค วำมตกลงระหว่ ำ งประเทศที่ ว ำงมำตรฐำนกำรคุ้ ม ครองภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ประสิทธิภำพ กฎหมำยไทยสองฉบับ(พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒และพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปั ญ ญำกำรแพทย์ แผนไทยและกำรแพทย์ ท ำงเลื อก พ.ศ. ๒๕๔๒) มีผ ลบังคับ ใช้ในรำชอำณำจักรเท่ ำนั้ น ไม่
สำมำรถตำมไปดำเนินกำรคดีกับต่ำงชำติที่นำของไทยไปได้
(๓) ฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย กระจัดกระจำยอยู่ที่หน่วยงำนต่ำงๆมีควำมซ้ำซ้อน คำบเกี่ยว
และอยู่ในรูปแบบต่ำงๆทั้งที่เป็นเอกสำร และเป็นเพียงคำบอกเล่ำที่ไม่มีกำรบันทึกไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร
(๔) ยังไม่มีหน่วยงำนที่กำกับดูแลเรื่องกำรคุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่นในภำพรวม แต่ละหน่วยงำน
ดูแลเฉพำะเรื่องที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ ทั้งนี้เนื่องจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นมีขอบเขตกว้ำงและข้อมูลแต่ละเรื่องเป็น
เรื่องเทคนิคเฉพำะด้ำน ต้องใช้ผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์สูงในกำรทำควำมเข้ำใจและรวบรวมฐำนข้อมูล เมื่อ
มีปัญหำเกิดขึ้นมักประสบปัญหำในกำรพิสูจน์ว่ำภูมิปัญญำนั้นๆเป็นของไทย มีหลักฐำนควำมเป็นมำอย่ำงไร เป็น
ต้น
๔. การดาเนินการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
(๑) ในขณะนี้ ยั งไม่มีห น่ วยงำนที่กำกับ ดูแลเรื่องกำรคุ้มครองภูมิปัญ ญำท้องถิ่นในภำพรวมเมื่อมี
ประเด็นปัญหำเกิดขึ้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนจะประสำนงำนแก้ไขปัญหำเป็นกรณีๆอย่ำงไร
ก็ดี ในปัจจุบันมีกำรประสำนงำนกันอย่ำงใกล้ชิด มีกำรประชุมระหว่ำงหน่วยงำนกันอย่ำงต่อเนื่อง
(๒) ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่ำนมำ กรมทรัพย์สินทำงปัญญำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับประเทศ
กำลังพัฒนำอื่นๆ ผลักดันกำรเจรจำจัดทำมำตรฐำนระหว่ำงประเทศด้ำนกำรคุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่น ในเวที
ต่ ำ งๆ เช่ น องค์ ก ำรค้ ำ โลก(World Trade Organization-WTO) องค์ ก ำรทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำโลก(World
Intellectual Property Organization-WIPO) ตลอดจนในกำรเจรจำสองฝ่ำยกับประเทศคู่ค้ำต่ำงๆทั้งนี้ เพื่อให้มี
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๕๗
พันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ชัดเจนให้ประเทศต่ำงๆที่ใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญำของไทยรับรองสิทธิในภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของไทย
(๓) เรียกร้องให้ประเทศที่ต้องกำรใช้ภูมิปัญญำของไทยมำทำสัญญำ/ขออนุญำตจำกไทยก่อน
(๔) เฝ้ำระวังไม่ให้มีกำรลักลอบนำออกไปนอกประเทศ ขอควำมร่วมมือจำกประเทศต่ำงๆในกำร
ติดตำมผู้ลักลอบนำออกไปใช้ประโยชน์
(๕) ใช้กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำที่มีอยู่ เช่น ใช้กฎหมำยคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ในกำร
คุ้มครองบำงแง่มุม เช่น ห้ำมใช้สื่อทำงภูมิศำสตร์ของไทยไปเรียกสินค้ำที่ผลิตจำกประเทศอื่นเป็นต้น แต่กฎหมำย
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ก็ยังไม่สำมำรถคุ้มครองตัวองค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำรซึ่งเป็นหัวใจของภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นได้
(๖) กรมทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำได้ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆเช่ น กระทรวงวั ฒ น ธรรม กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงต่ำงประเทศ กำหนดประเด็นที่จะนำไปร่ำง
กฎหมำยตำมแนวโน้มมำตรฐำนกำรคุ้มครองที่อยู่ระหว่ำงจัดทำภำยใต้องค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก จัดประชุม
ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน สมำคม ชมรมที่เป็นเจ้ำของหรือเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นสำขำต่ำงๆและมีแผนที่จะเสนอร่ำงกฎหมำยคุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่นภำยในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น
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๕๘

กระบวนการวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสังคม

สำรวจข้อมูล สถำนกำรณ์
ควำมต้องกำรของชุมชน
กำหนดโจทย์วิจยั

นำเสนอโครงร่ำงวิจัย
เพื่อเสนอของบประมำณ
งบประมำณภำยใน
มหำวิทยำลัย

งบประมำณภำยนอก
มหำวิทยำลัย

ไม่ได้รับอนุมัติ
ได้รับอนุมัติ
ดำเนินกำรวิจยั ตำม
แผนกระบวนกำรวิจัย
สรุปผลและถ่ำยโอน
ควำมรู้กลับสู่ชุมชน

เกิดงำนวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม

นำผลกำรวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติ
และนำนำชำติ

เกิดงำนวิจัยที่ต่อยอดจำก
งำนวิจัยชิ้นเดิม

แผนภำพ ๑๔ กระบวนกำรวิจัยบนพื้นฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและสังคม

คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง

๕๙

บทที่ ๑๑
จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
นักวิจัย หมำยถึง ผู้ที่ดำเนินกำรค้นคว้ำหำควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมีระเบียบ
วิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศำสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้ งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีกำรที่ใช้ในกำรรวบรวม
และวิเครำะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมำยถึง หลักควำมประพฤติอันเหมำะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรประกอบ
อำชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสำขำวิชำชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมำชิกในสำขำวิชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อ
รักษำชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสำขำวิชำชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมำยถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้กำรดำเนินงำน
วิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของจริยธรรมและหลักวิชำกำรที่เหมำะสม ตลอดจนประกันมำตรฐำนของกำรศึกษำค้นคว้ำ
ให้เป็นไปอย่ำงสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้อ ๑. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตน ไม่ ลอกเลียนงำนของผู้อื่น ต้อง
ให้เกียรติและอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลที่นำมำใช้ในงำนวิจัย ต้องซื่อตรงต่อกำรแสวงหำทุนวิจัยและมี
ควำมเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ นักวิจัยต้องมีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
- นักวิจัยต้องมีควำมซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรวิจัย ตั้งแต่กำรเลือกเรื่องที่จะทำวิจัย กำร
เลือกผู้เข้ำร่วมทำวิจัย กำรดำเนินกำรวิจัย ตลอดจนกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
- นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยกำรอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลและควำมคิดเห็นที่นำมำใช้ใน
งำนวิจัย
๑.๒ นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อกำรแสวงหำทุนวิจัย
- นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่ำงเปิดเผยและตรงมำในกำรเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุน
- นักวิจัยต้องเสนอโครงกำรวิจัยด้วยควำมซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุน ซ้ำซ้อน
๑.๓ นักวิจัยต้องมีควำมเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัย
- นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงำนวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่ำงยุติธรรม
- นักวิจัยต้องเสนอผลงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยไม่นำผลงำนของผู้อื่นมำอ้ำงว่ำเป็นของตน
ข้อ ๒. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย
และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตำมพันธกรณีและข้อตกลงกำรวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับ ร่วมกัน อุทิศเวลำ
ทำงำนวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตำมกำหนดเวลำ มีควำมรับผิดชอบไม่ละทิ้งงำนระหว่ำงดำเนินกำร
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๖๐
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในกำรทำวิจัย
- นักวิจัยต้องศึกษำเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้ำของทุนอย่ำงละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันควำม
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภำยหลัง
- นักวิจัยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตำมข้อตกลงอย่ำงครบถ้วน
๒.๒ นักวิจัยต้องอุทิศเวลำทำงำนวิจัย
- นักวิจัยต้องทุ่มเทควำมรู้ ควำมสำมำรถและเวลำให้กับกำรทำงำนวิจัย เพื่อให้ได้มำซึ่งผลงำนวิจัยที่มี
คุณภำพและเป็นประโยชน์
๒.๓ นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรทำวิจัย
- นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงำนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และส่งงำนตำมกำหนดเวลำ ไม่ทำ
ผิดสัญญำข้อตกลงจนก่อให้เกิดควำมเสียหำย
- นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผลอันเกิดจำกกำรวิจัย
ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ ๓. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
- นักวิจัยต้องมีพื้นฐำนควำมรู้ในสำขำวิชำกำรที่ทำวิจัยอย่ำงเพียงพอและมีควำมรู้ควำมชำนำญหรือมี
ประสบกำรณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทำวิจัย เพื่อนำไปสู่งำนวิจัยที่มีคุณภำพ และเพื่อป้องกันปัญหำกำรวิเครำะห์
กำรตีควำม หรือกำรสรุปที่ผิดพลำด อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่องำนวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ นักวิจัยต้องมีพื้นฐำนควำมรู้ ควำมชำนำญหรือประสบกำรณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทำวิจัยอย่ำงเพียงพอเพื่อ
นำไปสู่งำนวิจัยที่มีคุณภำพ
๓.๒ นักวิจัยต้องรักษำมำตรฐำนและคุณภำพของงำนวิจัยในสำขำวิชำกำรนั้นๆ เพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อ
วงกำรวิชำกำร
ข้อ ๔. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในกำรทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์
พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกและมีปณิธำนที่ จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
๔.๑ กำรใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่ำงทดลอง ต้องทำในกรณีที่ไม่มีทำงเลือกอื่นเท่ำนั้น
๔.๒ นักวิจัยต้องดำเนินกำรวิจัยโดยมีจิตสำนึกที่จะไม่ก่อควำมเสียหำยต่อคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม
๔.๓ นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำและสังคม
ข้อ ๕. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลย และขำดควำมเคำรพในศักดิ์ศรีของเพื่อน
มนุษย์ต้องถือเป็นภำระหน้ำที่ที่จะอธิบำย จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง โดยไม่หลอกลวง
หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
๕.๑ นักวิจัยต้องมีควำมเคำรพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในกำรทดลองโดยต้องได้รับควำมยินยอมก่อนทำกำรวิจัย
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๖๑
๕.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในกำรทดลองด้วยควำมเมตตำ ไม่คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ทำง
วิชำกำรจนเกิดควำมเสียหำยที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
๕.๓ นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษำควำมลับของกลุ่ม ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรทดลอง
ข้อ ๖. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทำงควำมคิด ต้องตระหนักว่ำ อคติส่วนตนหรือควำมลำเอียงทำงวิชำกำร อำจส่งผลให้
มีกำรบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทำงวิชำกำร อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหำยต่องำนวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
๖.๑ นักวิจัยต้องมีอิสระทำงควำมคิด ไม่ทำงำนวิจัยด้วยควำมเกรงใจ
๖.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติงำนวิจัยโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมำเกี่ยวข้อง
๖.๓ นักวิจัยต้องเสนอผลงำนวิจัยตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลกำรวิจัย โดยหวังประโยชน์ส่วนตน
หรือต้องกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น
ข้อ ๗. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงำนวิจัยเพื่อประโยชน์ทำงวิชำกำรและสังคมไม่ขยำยผลข้อค้นพบจนเกินควำมเป็น
จริง และไม่ใช้ผลงำนวิจัยไปในทำงมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
๗.๑ นักวิจัยพึงมีควำมรับผิดชอบและรอบคอบในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
๗.๒ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงำนวิจัยโดยคำนึงถึงประโยชน์ทำงวิชำกำร และสังคม ไม่เผยแพร่ผลงำนวิจัยเกิน
ควำมเป็นจริง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
๗.๓ นักวิจัยพึงเสนอผลงำนวิจัยตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยผลข้อค้นพบโดยปรำศจำกกำรตรวจสอบ ยืนยัน
ในทำงวิชำกำร
ข้อ ๘. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจัยพึงมีใจกว้ำง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนกำรวิจัยยอมรับฟังควำมคิดเห็นและเหตุผลทำง
วิชำกำรของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงำนวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
๘.๑ นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และสร้ำงควำมเข้ำใจในงำนวิจัยกับเพื่อน
ร่วมงำนและนักวิชำกำรอื่นๆ
๘.๒ นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขกำรทำวิจัยและกำรเสนอผลงำนวิจัยตำมข้อแนะนำที่ดี เพื่อสร้ำงควำมรู้ที่
ถูกต้องและสำมำรถนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ ๙. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยพึงมีจิตสำนึกที่จะอุทิศกำลังสติปัญญำในกำรทำวิจัย เพื่อควำมก้ำวหน้ำทำง วิชำกำรเพื่อควำม
เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษย์ชำติ
แนวทางปฏิบัติ
๙.๑ นักวิจัยพึงไตร่ตรองหำหัวข้อกำรวิจัยด้วยควำมรอบคอบและทำกำรวิจัยด้วยจิตสำนึกที่จะอุทิศกำลังปัญญำ
ของตน เพื่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร เพื่อควำมเจริญของสถำบันและประโยชน์สุขต่อสังคม
๙.๒ นักวิจัยพึงรับผิดชอบในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำรเพื่อควำมเจริญของสังคม ไม่ทำกำรวิจัยที่ขัดกับ
กฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน
๙.๓ นักวิจัยพึงพัฒนำบทบำทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลำ น้ำใจ กระทำกำรส่งเสริมพัฒนำ
ควำมรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้ำงสรรค์ควำมรู้แก่สังคมสืบไป
คู่มือวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
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๖๒
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