
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ค าน า 
 

 
คู่มือระบบการบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ฉบับนี้ เป็นเอกสารใช้ประกอบ

เป็นองค์ความรู้ในการบริหารงานวิจัยของบุคลากร คณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพ่ือสนับสนุนให้คณะมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยตามบริบทของแต่ละคณะ และมีความ
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาของแต่ละคณะ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
เชิงพ้ืนที่ โดยเนื้อหาในเอกสารจะประกอบไปด้วยหัวข้อ การวิเคราะห์ SWOT ของการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของ
คณะครุศาสตร์ การด าเนินการตามแผนงาน ระเบียบนโยบายที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์และสังเคราะห์
การบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์  ซึ่งจะให้ความรู้กับผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและ
ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการวิจัย 

 คณะครุศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการวิจัยนี้เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและ
ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการวิจัยต่อไป 

 
                                                        

ฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



 
 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
 

บทที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT ของการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ ๑ 
การวิเคราะห์ SWOT ของการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ ๒ 
แผนการด าเนินงาน ๓ 

บทที่ 2 การด าเนินการตามแผนงาน ๔ 
จุดอ่อน – อุปสรรค เพื่อน ามาจัดโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาและนโยบาย ๔ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์  (4M) ๘ 
แผนการด าเนินงาน ๙ 

บทที่ 3 ระเบียบนโยบายที่เกี่ยวข้อง ๑๑ 
กลยุทธ์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ๑๑ 
เปูาประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ ๑๙ 
นโยบายการบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ ๒๓ 
แผนการด าเนินงาน ๒๓ 

บทที่ 4 วิเคราะห์และสังเคราะห์ ๒๔ 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์การบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ ๒๔ 
Flowchart ของกระบวนการบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ ๒๕ 
แผนการด าเนินงาน ๓๐ 



 
 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หน้า 
๑.๑ แผนการด าเนินงานการวิเคราะห์ SWOT การวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์  ๓ 
๒.๑ แผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุ

ศาสตร์  (4M) 
 

๙ 
๓.๑ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ 

จ าแนกตามเปูาหมายที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัยและการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

 
 

๑๙ 
๓.๒ แผนการด าเนินงานการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุ

ศาสตร์ 
 

๒๓ 
๔.๑ แผนการด าเนินงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์การบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของ

คณะครุศาสตร์ 
 

๓๑ 
๔.๒ การด าเนินการและการวิเคราะห์ผลของการด าเนินการ ๓๒ 
๔.๓ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในการออกแบบระบบบริหารจัดการการวิจัย

เชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ 
 

๓๗ 



 
 

 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที่ หน้า 
๑.๑ ขั้นตอนการพัฒนาคูม่ือระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ตามบริบทของคณะคร ุ 

ศาสตร์ 
๑ 

๒.๑ กรอบแนวคิดการพัฒนาในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะ
ครุศาสตร์ 

 
๗ 

๔.๑ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ ๒๖ 
๔.๒ ขั้นตอนการพัฒนาโจทย์การวิจัย ๒๗ 
๔.๓ ขั้นตอนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ๒๘ 
๔.๔ ขั้นตอนการติดตามและสนับสนุนการวิจัย ๒๙ 
๔.๕ ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ๓๐ 

 



 

บทท่ี ๑ 
การวิเคราะห์ SWOT ของการวิจัยเชิงพ้ืนทีข่องคณะครุศาสตร ์

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ความส าคัญการพัฒนางานวิจัย
เชิงพ้ืนที่ เนื่องจากการวิจัยเชิงพ้ืนที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และยกระดับเศรษฐกิจฐาน
ราก สู่ชุมชนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ภาควิชาการ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยให้
ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย ส าหรับการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะนั้น ถือได้ว่าในอดีต ยังมี
งานวิจัยจ านวนน้อยมาก ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัด โครงการจัดท าคู่มือระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ตามบริบทของคณะขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้แต่ละคณะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย
ตามบริบทของแต่ละคณะ และเพ่ือความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาของแต่ละคณะต่อไป โดยมีขั้นตอน
ในการพัฒนาคู่มือระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ตามบริบทของคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๑.๑ ขั้นตอนการพัฒนาคู่มือระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ตามบริบทของคณะคร ุ 

ศาสตร์ 

สภาพปัจจุบันของระบบบริหารจัดการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ (SWOT Analysis) 

 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ
ตามแนวทางการบริหารจัดการ ๔M 

 

ก าหนดระเบียบนโยบาย/แนวปฏิบัติ 
 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ตามบริบท
ของคณะ 

คู่มือระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ตาม
บริบทของคณะ 



๒ 

 

การวิเคราะห์ SWOT ของการวิจัยเชิงพื้นที่ ของคณะครุศาสตร ์
จากการประชุมของคณะนักวิจัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อันประกอบด้วย ผู้บริหาร และตัวแทนนักวิจัยของแต่ละสาขา เพ่ือวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่
ของคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์ SWOT ดังนี้ 

จุดแข็ง (S = Strength) 
๑. ผู้บริหารของคณะให้ความส าคัญในการสร้างระบบบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
๒. คณะครุศาสตร์มีอาจารย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน 
๓. มีสถานที่ สภาพแวดล้อมและเครื่องมือที่เอ้ืออ านวยในการท างานวิจัย 
๔. หลักสูตรเอื้อต่อการบูรณาการในการท าวิจัย 
๕. มีวารสารรองรับในการเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร 
๖. มีกลไกในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ 
จุดอ่อน (W = Weakness) 
๑. คณะยังไม่เคยมีระบบบริหารจัดการการวิจัยเชิงพ้ืนที่มาก่อน 
๒. นักวิจัยมีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่น้อย 
๓. นักวิจัยมีภาระงานโดยรวมค่อนข้างมากท าให้ไม่มีเวลาในการท าวิจัยเท่าที่ควร 
๔. ขาดการบูรณาการงานวิจัยกับศาสตร์อื่นๆ ในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
๕. การประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ไม่ทั่วถึง 
๖. นโยบายด้านการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ยังไม่ชัดเจน ขาดการก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผล 
๗. ขาดระบบและกลไกท่ีปรึกษาและพ่ีเลี้ยงนักวิจัยที่ต่อเนื่อง 
โอกาส (O = Opportunity) 
๑. สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ชุมชนที่ก่อให้เกิดโจทย์การท าวิจัย 
๒. มีความพร้อมสูงในการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยสนับสนุนต่างๆ  
๓. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ส่งผลให้มีงบประมาณสนับสนุนในการวิจัย 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลางมีจ านวนมาก เป็นโอกาสในการสร้างร่วมมือ หรือสร้าง

เครือข่าย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
๕. ความต้องการผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อชุมชนมีค่อนข้างมาก 
อุปสรรค (T = Threat) 
๑. พ้ืนที่ในการให้บริการทับซ้อนกับหน่วยราชการอ่ืน 
๒. ชุมชนขาดความไว้วางใจ และการให้ความร่วมมือกับนักวิจัย 

 

 



๓ 

 

แผนการด าเนินงาน 
จากการด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ทางคณะครุศาสตร์ได้มีการวางแผนการ

ด าเนินงานการวิเคราะห์ SWOT การวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ ดังตารางที่ ๑.๑ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑.๑ แผนการด าเนินงานการวิเคราะห์ SWOT การวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลที่ได้รับ 
๑. จัดท าหนังสือเชิญประธานสาขาวิชา
และตัวแทนนักวิจัยแต่ละสาขาเข้าร่วม
ประชุม 

๒๑ มีนาคม 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 

๒. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงการจัดท าคู่มือ
ระบบบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของ
คณะ ซึ่งมีผู้บริหารคณะ และตัวแทน
นักวิจัย ของแต่ละสาขาเข้าร่วมการ
ประชุม 

๑๘ เมษายน 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้บริหารคณะ และตัวแทนนักวิจัย 
ของแต่ละสาขา มีความเข้าใจและ
ให้ความส าคัญในการจัดท าคู่มือ
ระบบบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่
ของคณะ 

๓. การวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการ
วิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ใน
ปัจจุบัน 

๑๘ เมษายน 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผลสรุปส าหรับน าเสนอผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 
 

 
 



 

บทท่ี 2 
การด าเนินการตามแผนงาน 

 

จุดอ่อน – อุปสรรค เพื่อน ามาจัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและนโยบาย 
ในการประชุมของคณะนักวิจัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เพ่ือวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ SWOT 
พบว่า จุดอ่อน และอุปสรรคของระบบบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ในปัจจุบัน มีดังนี ้

จุดอ่อน  
๘. คณะยังไม่เคยมีระบบบริหารจัดการการวิจัยเชิงพ้ืนที่มาก่อน 
๙. นักวิจัยมีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่น้อย 
๑๐. นักวิจัยมีภาระงานโดยรวมค่อนข้างมากท าให้ไม่มีเวลาในการท าวิจัยเท่าที่ควร 
๑๑. ขาดการบูรณาการงานวิจัยกับศาสตร์อื่นๆ ในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
๑๒. การประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ไม่ทั่วถึง 
๑๓. นโยบายด้านการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ยังไม่ชัดเจน ขาดการก ากับ ติดตาม 

และประเมินผล 
๑๔. ขาดระบบและกลไกท่ีปรึกษาและพ่ีเลี้ยงนักวิจัยที่ต่อเนื่อง 
อุปสรรค  
๓. พ้ืนที่ในการให้บริการทับซ้อนกับหน่วยราชการอ่ืน 
๔. ชุมชนขาดความไว้วางใจ และการให้ความร่วมมือกับนักวิจัย 
ซึ่งจากจุดอ่อน และอุปสรรคดังกล่าว คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักวิจัยของแต่ละสาขาได้

ร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการแก้ปัญหาแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 
 

 
เป้าประสงค์ 
๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
๒. คู่มือระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ตามบริบทของคณะ 
แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ศึกษาการจัดท าระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ จากคณะ/หน่วยงาน ที่มี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่มาก่อน 
๒. จัดท า “โครงการจัดท าคู่มือระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ตามบริบทของคณะครุ

ศาสตร์” 

คณะยังไม่เคยมีระบบบริหารจัดการการวิจัยเชิงพื้นที่มาก่อน 



๕ 

 

 
 

 

เป้าประสงค์ 
๑. อาจารย์และบุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่สูงขึ้น 
๒. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยเชิงพ้ืนที่กับหน่วยงาน/คณะอ่ืน 
แนวทางการด าเนินงาน 
๑. เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และศักยภาพการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ให้แก่นักวิจัย เน้นการปฏิบัติ

จริงและการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง 
๒. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
๔. สร้างความร่วมมือทางการวิจัยเชิงพ้ืนที่กับหน่วยงาน/คณะที่มีการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่มาก่อน 

 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
ระบบสารสนเทศงานวิจัย 
แนวทางการด าเนินงาน 
๑. อ านวยความสะดวกในการท างานวิจัย เพ่ือลดเวลาในการหาข้อมูลอ้างอิงต่างๆ 
๒. พัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศส าคัญและเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย 
๓. จัดระบบสารสนเทศ ในการสืบค้นและเก็บข้อมูลทางการวิจัย 

 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
มีการบูรณาการงานวิจัยกับศาสตร์อื่นๆ ในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะ 
๒. สร้างความร่วมมือทางการวิจัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ 
๓. น าผลจากการให้บริการวิชาการมาบูรณาการสู่การวิจัย 
๔. ส่งเสริมงานวิจัยที่มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

 

นักวิจัยมีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัยเชิงพื้นที่น้อย 

นักวิจัยมีภาระงานโดยรวมค่อนข้างมากท าให้ไม่มีเวลาในการท าวิจัยเท่าที่ควร 

ขาดการบูรณาการงานวิจัยกับศาสตร์อื่นๆ ในการท าวิจัยเชิงพื้นที่ 



๖ 

 

 
 

 

 
 

เป้าประสงค์ 
การประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะ 
แนวทางการด าเนินงาน 
๑. เพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการวิจัย เช่น ผ่านระบบ

ออนไลน์ 
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ 

 
 

 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
๑. นโยบายด้านการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ 
๒. ระบบติดตาม ประเมินผล การวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ 
แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยเชิงพ้ืนที่ การก ากับติดตาม และประเมินผลการวิจัยของ

คณะครุศาสตร์ 
๒. พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุ

ศาสตร์ 
 

 
 

 

เป้าประสงค์ 
ระบบและกลไกท่ีปรึกษาและพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 
แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าระบบและกลไกที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 
๒. ช่วยเหลือนักวิจัย โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิจัยอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ 
 

การประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะไม่
ทั่วถึงเท่าที่ควร 

นโยบายด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ของคณะครุศาสตร์ยังไม่ชัดเจน ขาดการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

ขาดระบบและกลไกที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงนักวิจัยที่ต่อเนื่อง 



๗ 

 

 
 

 

เป้าประสงค์ 
อัตลักษณ์ที่แตกต่างจากหน่วยราชการอ่ืน 
แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดในเขตการบริการ ให้

สอดคล้องกับความช านาญของนักวิจัย 
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่คลอบคลุมเนื้อหาท่ีเกิดจากการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
ชุมชนไว้วางใจและให้ความร่วมมือในการวิจัย 
แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยชุมชนและนักวิจัยท้องถิ่น 

 
ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาในการพัฒนา ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑  กรอบแนวคิดการพัฒนาในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะ

ครศุาสตร์ 
 

จากกรอบแนวคิดข้างต้น น าไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะ
ครุศาสตร์ โดยมีแผนงาน ดังนี้ 
 

พื้นที่ในการให้บริการทับซ้อนกับหน่วยราชการอ่ืน 

ชุมชนขาดความไว้วางใจ และการให้ความร่วมมือกับนักวิจัย 

สภาพปัจจุบันของระบบ
บริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่

ของคณะครุศาสตร์ 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยของคณะตาม
แนวทางการบริหารจัดการ 

๔M 

คณะครุศาสตร์มีระบบ
บริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

ที่สามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของพ้ืนที่อย่าง

แท้จริง 



๘ 

 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของคณะครุศาสตร์  (4M) 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์  ใน ๔ ด้าน คือ คน เงิน 

วัสดุ และการจัดการ (Man,  Money,  Material and Management) โดยผ่านกระบวนการ ดังนี้ 
๑. Man  

๑.๑ การแต่งตั้งคณะท างานและการก าหนดกระบวนการท างานที่ชัดเจนระดับคณะ 
๑.๒ กระบวนการสร้างความเข้าใจงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ให้กับผู้บริหารในระดับคณะ  และ

บุคลากรทางการวิจัย 
๑.๓ การพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงพ้ืนที่ให้แก่นักวิจัย 

- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
- กระบวนการพัฒนาโจทย์การวิจัย 
- กระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
- กระบวนพัฒนาการวิจัยร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานในพ้ืนที่ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
- ส่งเสริมการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะ 
- สร้างความร่วมมือทางการวิจัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยชุมชนนักวิจัย

ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ 
- น าผลจากการให้บริการวิชาการมาบูรณาการสู่การวิจัย 
- ส่งเสริมงานวิจัยที่มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

๒. Money  
๒.๑ การบริหารจัดการทุนวิจัยแบบ Matching Fund 
๒.๒ การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงานและให้สอดคล้องตาม TOR ของ

แหล่งให้ทุน 
๓. Material  

๓.๑ คณะครุศาสตร์มีการให้การสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนานักวิจัยและกระบวนการ
สนับสนุนนักวิจัย 

๓.๒ พัฒนาฐานขอ้มูล และสารสนเทศส าคัญและเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย 
๓.๓ จัดระบบสารสนเทศ ในการสืบค้นและเก็บข้อมูลทางการวิจัย 
๓.๔ เพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการวิจัย เช่น ผ่านระบบ

ออนไลน์ 
๓.๕ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ 

๔. Management  
๔.๑ การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 



๙ 

 

- จัดท าแผนบริหารงานวิจัยของคณะ เพ่ือน าไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัย 
เชิงพ้ืนที่ของบุคลากรของคณะฯ  

- ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ 
- ก ากับดูแลการบริหารงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ด้าน

การวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัย  
๔.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงพ้ืนที่  

- ก าหนดโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยในการสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากรภายในคณะ 
ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย  

- จัดหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  
- จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ คอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่นักวิจัยของคณะฯ  

๔.๓ การติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
- ติดตามความก้าวหน้าและช่วยเหลือนักวิจัยของคณะฯ ในการด าเนินโครงการวิจัยให้ 

ประสบผลส าเร็จและมีคุณภาพ  
- จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ คอยตรวจสอบและประเมินผลงานวิจัยของนักวิจัย  

๔.๔ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การวิจัย  
- สนับสนุนส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการของคณะฯ และ

วารสารระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ  

- ประสานงานในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ภายนอกในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ 
คณะฯ เป็นต้น 
 

แผนการด าเนินงาน  
จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์  (4M) คณะได้มีการ

วางแผนการด าเนินงาน ดังตารางที่ ๒.๑ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๑ แผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์  (4M) 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลที่ได้รับ 
๑. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่
ของคณะครุศาสตร์  (4M)  ซึ่งมี
ผู้บริหารคณะ และตัวแทนนักวิจัย ของ
แต่ละสาขาเข้าร่วมการประชุม 

๒๕ เมษายน 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้บริหารคณะ และตัวแทนนักวิจัย 
ของแต่ละสาขา มีความเข้าใจใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์  
(4M) 



๑๐ 

 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลที่ได้รับ 
๒. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานใน
การแก้ปัญหาแต่ละประเด็น ของ
จุดอ่อน และอุปสรรค จากการ
วิเคราะห์ SWOT โดยผู้บริหารคณะ 
และตัวแทนนักวิจัยของแต่ละสาขา 

๒๕ เมษายน 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แนวทางการด าเนินงานในการ
แก้ปัญหา ของจุดอ่อน และอุปสรรค 

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
เชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์  (4M) โดย
ผู้บริหารคณะ และตัวแทนนักวิจัยของ
แต่ละสาขา 

๒๕ เมษายน 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะครุศาสตร์มีระบบบริหาร
จัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ที่สามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

 



 

บทท่ี 3 
ระเบียบนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 
กลยุทธก์ารพัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

คณะครุศาสตร์ ได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนทิศทาง
และแนวโน้มในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ 
ประกอบด้วยเปูาหมายหลัก ๔ ด้าน ดังนี้  

เปูาหมายที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ  

เปูาหมายที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย และการบริการวิชาการให้แก่สังคม  
เปูาหมายที่ ๓ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก สืบสานและเผยแพร่ ภาษา ดนตรีและ

ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล  
เปูาหมายที่ ๔ การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 
เป้าหมายที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ 

กลยุทธ์หลักที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงทางวิชาการ  

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน ที่สนับสนุนให้
บัณฑิตมีคุณภาพสู่สังคม  

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่สนองมาตรฐาน และความโดด
เด่นทางวิชาการ 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  
๑. สร้างและ/หรือปรับหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

สร้างความโดดเด่นทางวิชาการ สอดคล้องตามความต้องการของสังคม ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานทั้งใน 
และต่างประเทศ  

๒. สร้างและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชาที่มีจุดเน้นเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

๓. พัฒนาหลักสูตรในลักษณะความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  



๑๒ 

 

๔. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐาน เป็นหลักสูตรที่เน้นการ
วิจัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

๕. พัฒนาระบบการลงทะเบียน การจัดตารางสอน และก าหนดวันสอบล่วงหน้า
ให้เหมาะสมเอื้อต่อนิสิต  

๖. สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดย
การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒. สร้างระบบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การปฏิบัติจริง 

และจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
๓. บูรณาการอัตลักษณ์ ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะภาษา การสื่อสารกับการเรียน

การสอนอย่างกลมกลืน  
๔. จัดตั้งคลินิกการเรียนรู้ จัดตั้งหน่วยพัฒนาระบบการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ ๓ เร่งรัดการใช้สื่อและนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัยและเร่งสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการ  

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  
๑. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการสอนที่ทันสมัย และห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้  
๒. จัดบรรยากาศห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้และมาตรฐานการศึกษา  
๓. สร้างบรรยากาศวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
๔. จัดท าโครงการพัฒนาสื่อ E-learning  
๕. พัฒนาห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยและจัดท าห้องสมุดระดับคณะ พร้อม

มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมการศึกษา  
กลยุทธ์หลักที่ ๒ การสร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต  

เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคุณลักษณะ ประสบการณ์ คุณธรรม ทักษะภาษา ทักษะชีวิต 
และศักยภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานิสิต นักศึกษาเพ่ือให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และสุขภาพ
แข็งแรง 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  



๑๓ 

 

๑. สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลาย โดยเน้นกิจกรรมการ
สร้างจิตส านึกรักบ้านสมเด็จฯ กิจกรรมกีฬา การส่งเสริมจิตสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม และความรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  

๒. พัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาพที่ดี ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข เรียนรู้อย่างมี
ความสุข  

๓. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิต/นักศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต ทักษะ
ภาษา และการสื่อสารเพ่ือก้าวสู่สังคมอาเซียนและนานาชาติ 

กลยุทธ์หลักที่ ๓ การพัฒนา การผลิต และส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพ
อ่ืนๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

เป้าประสงค์  
๑. มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการตามพันธกิจเพ่ือผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และวิชาชีพอ่ืนๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
๒. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ ในการพัฒนาการผลิตและส่งเสริมครู บุคลากร

ทางการศึกษา และวิชาชีพอ่ืนๆ  
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกในการผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา

และวิชาชีพอ่ืนๆ  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

๑. จัดระบบและกลไกในการผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และ
วิชาชีพอ่ืนๆ  

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิชาชีพอ่ืนๆ พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษาระหว่าง

หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  
๒. ร่วมมือกับสถานศึกษาในท้องถิ่นยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา  

กลยุทธ์หลักที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร  
เป้าประสงค์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมพัฒนาองค์กร  
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ศักยภาพทางวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมของ

อาจารย์และบุคลากร  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

๑. เร่งรัด พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางวิชาการ และความสามารถในการ
สอน สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุนการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  



๑๔ 

 

๒. เร่งรัด พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุก
ระดับ และพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะในการท างาน  

๓. ยกย่อง เชิดชู อาจารย์และบุคลากรผู้เป็นแบบอย่างทั้งด้านคุณภาพการ
ท างาน คุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. สร้างจิตส านึกการให้บริการและความตระหนักในการพัฒนางาน  
๕. ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะทางภาษาที่พร้อมสื่อสารและ

พัฒนางาน  
๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์ อาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า  
๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้เผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

๑. พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์  
๒. จัดระบบสวัสดิการเพ่ือสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร  

 
เป้าหมายที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม  

กลยุทธ์หลักที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการวิจัยที่มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์  

๑. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม  
๒. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

๑. ส่งเสริมงานวิจัยสร้างเครือข่ายสร้างงานวิจัยกับนักวิจัยและองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ  

๒. ปรับระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ให้เอ้ือต่อการท างาน
วิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย  

๓. ส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพัฒนาและการวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาองค์กร/
หน่วยงาน ให้เป็นมหาวิทยาลัยธรรมาภิบาลที่มีความแข็งแกร่งด้านความเป็นผู้น าและการบริหาร  

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศทางวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่ทันสมัย ง่าย
ในการเข้าถึง  

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  
๑. พัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศส าคัญและเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย  



๑๕ 

 

๒. แลกเปลี่ยนฐานข้อมูล และสารสนเทศงานวิจัย กับเครือข่ายต่างมหาวิทยาลัย 
และองค์กรทั้งของไทยและสากล  

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุน สร้างบรรยากาศในการท างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย  

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  
๑. จัดระบบการจัดสรรงบประมาณ ทุนการวิจัยที่เหมาะสมเพียงพอ  
๒. เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และศักยภาพการท าวิจัย เน้นการปฏิบัติจริงและ

การติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง  
๓. จัดคลินิกวิจัยช่วยเหลือนักวิจัย โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิจัยอาวุโสและ

ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๔. สร้างแรงจูงใจ และเชิดชูเกียรตินักวิจัย  

กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

๑. จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดย
เชื่อมโยงสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ  

๒. ประสานงานการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
๓. จัดท าวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ  

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความรู้  
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการท างานวิจัยในลักษณะ

ต่างๆ ทั้งเครือข่ายบุคคล หน่วยงาน และเครือข่ายภายใน และต่างประเทศ  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

๑. สร้างเครือข่ายการท างานวิจัยระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศ  

๒. สร้างเครือข่ายการท างานวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ์หลักที่ ๓ การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และน าผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม  
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ พร้อมให้บริการวิชาการและ

วิชาชีพแก่ท้องถิ่น ชุมชนและสังคม  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  



๑๖ 

 

๑. ผลักดันการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของ
ชุมชน  

๒. เร่งรัดการเชื่อมโยงวิจัยสู่การให้บริการวิชาการและน าผลจากการให้บริการ
วิชาการสู่การวิจัย  

๓. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้จากการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน 
และสังคม  
 
เป้าหมายที่ ๓ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึกสืบสานและเผยแพร่ ภาษา ดนตรี และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ส ากล  

กลยุทธ์หลักที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน สังคม 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

๑. สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งความรู้และฐานข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ชุมชน สังคม  

๒. จัดท าวารสารเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ  
กลยุทธ์หลักที่ ๒ การสร้างความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจที่มีต่อความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม  
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์ สืบทอด ส่งเสริม เผยแพร่ วัฒนธรรมและความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

๑. จัดกิจกรรม อนุรักษ์ สืบทอดมรดก วัฒนธรรม  
กลยุทธ์หลักที่ ๓ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริและหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

๑. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
๒. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน และเผยแพร่กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ  
กลยุทธ์หลักที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน  



๑๗ 

 

เป้าประสงค์  
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน  
๒. เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน  

กลยุทธ์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

๑. ส่งเสริม กระตุ้น และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรม
ชุมชน  

๒. เป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  
 
เป้าหมายที่ ๔ การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์หลักท่ี ๑ การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
การให้บริการและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการสื่อสาร  
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายใน – ภายนอกองค์กร  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

๑. สร้างภาพลักษณ์ เผยแพร่ความโดดเด่นสู่สังคม  
๒. สื่อสารเชิงรุกท่ัวทั้งองค์กร  
๓. พัฒนาศูนย์สื่อสาระองค์กร  

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และบริการที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร  

เป้าประสงค์ บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
กลยุทธ์ที่ ๑ บริหารจัดการพ้ืนที่ ปรับภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัยให้

สะดวกปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

๑. บริหารจัดการพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
๒. พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม 

ปลอดภัย งดงามและเอ้ือต่อคุณภาพการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษา  
๓. สร้างพ้ืนที่สีเขียว และปรับภูมิทัศน์ภายใน และโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
๔. ขยายพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและการจัดการศึกษาในมิติ

ใหม ่ 



๑๘ 

 

กลยุทธ์หลักที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ  

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพ  
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

๑. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
๒. บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติ งาน

สู่การปฏิบัติงานประจ า  
๓. เตรียมความพร้อมสู่การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดาเนินการที่เป็น

เลิศ (EdPeX) ในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก

องค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับนานาชาติ 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
๒. สร้างเครือข่ายการท างานประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพ่ือเตรียม

ความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับอาเซียน  
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 



๑๙ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ  
เป้าหมายที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม  

 
ตารางที่ ๓.๑ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ จ าแนกตามเปูาหมายที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัยและการบริการ

วิชาการแก่สังคม  
 

ประเด็นกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ 
มาตรการ/โครงการ 

/กิจกรรม 
งาน/โครงการ ระยะเวลา 

ประเด็นกลยุทธ์
หลัก 

๑. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
วิจัยที่มีคุณภาพ  

๑ พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการการ
วิจัยให้มีประสิทธิภาพ  

๑.ส่งเสริมงานวิจัยสร้างเครือข่าย
สร้างงานวิจัยกับนักวิจัยและ
องค์กรทั้งในและต่างประเทศ  
๒. ปรับระบบบริหารจัดการ
ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ให้
เอ้ือต่อการทางานวิจัยและการ
เผยแพร่งานวิจัย  
๓. ส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพัฒนา
และการวิจัยสถาบันเพ่ือการ
พัฒนาองค์กร / หน่วยงาน ให้
เป็นมหาวิทยาลัยธรรมาภิบาลที่มี
ความแข็งแกร่งด้านความเป็น
ผู้น าและการบริหาร  

๑. ปรับปรุงห้องสืบค้น และ
บริการสารสนเทศส าหรับ
การทาวิจัย  
๒. พัฒนางานวิจัยและการ
ท าผลงานวิจัย  
๓. สนับสนุนอาจารย์/นิสิต
เข้าร่วมอบรมวิจัย  
๔. โครงการน าเสนอ
ผลงานวิจัยอาจารย์/นิสิต  

ปี ๒๕๕๗  
ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑  
ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑  
ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑  

-คณะ  
-สาขาวิชา  



๒๐ 

 

ประเด็นกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ 
มาตรการ/โครงการ 

/กิจกรรม 
งาน/โครงการ ระยะเวลา 

ประเด็นกลยุทธ์
หลัก 

 ๒. พัฒนาฐานข้อมูลและ
สารสนเทศทางวิจัยและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่
ทันสมัยง่ายในการเข้าถึง  

๑. พัฒนาฐานข้อมูลและ
สารสนเทศส าคัญและเพ่ือ
สนับสนุนการทาวิจัย  
๒. แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลและ
สารสนเทศงานวิจัย กับเครือข่าย
ต่างมหาวิทยาลัยและองค์กรทั้ง
ของไทยและสากล  

๑. จัดท าเว็บไซด์ฐานข้อมูล
วิจัยเพื่อเผยแผ่งานวิจัย  

ปี ๒๕๕๗  -คณะ  
-สาขาวิชา  

 ๓. ส่งเสริมสนับสนุน 
สร้างบรรยากาศในการทา
งานวิจัยและพัฒนา
คุณภาพผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัย  

๑. จัดระบบการจัดสรรงบประมาณ 
ทุนการวิจัยที่เหมาะสมเพียงพอ  
๒. เสริมสร้างความรู้ ทักษะและ
ศักยภาพการท าวิจัย เน้นการ
ปฏิบัติจริงและการติดตามผลงาน
อย่างต่อเนื่อง  
๓. จัดคลินิกวิจัยช่วยเหลือ
นักวิจัย โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากนักวิจัยอาวุโสและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
 

๑. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การสนับสนุนการท าวิจัย  

ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑  -คณะ  
-สาขาวิชา  



๒๑ 

 

ประเด็นกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ 
มาตรการ/โครงการ 

/กิจกรรม 
งาน/โครงการ ระยะเวลา 

ประเด็นกลยุทธ์
หลัก 

๔. สร้างแรงจูงใจ และเชิดชู
เกียรตินักวิจัย  

 ๔. สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย  

๑. จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการ
ท าวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยโดยเชื่อมโยงสู่การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  
๒. ประสานงานการจัดประชุม
ทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ  
๓. จัดทาวารสารทางวิชาการที่มี
คุณภาพ  

๑. จัดตั้งฝุายวิจัยและ
วารสารเผยแพร่งานวิจัย  

ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑  -คณะ  
-สาขาวิชา  

๒. การสร้างเครือข่าย
การวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ายความร่วมมือใน
การท างานวิจัยในลักษณะ
ต่างๆ ทั้งเครือข่ายบุคคล 
หน่วยงาน และเครือข่าย
ภายใน และต่างประเทศ  

๑. สร้างเครือข่ายการท างานวิจัย
ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ  
๒. สร้างเครือข่ายการท างานวิจัย
และการแลกเปลี่ยนนักวิจัย
ระหว่างองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ  

๑. สนับสนุนการทาวิจัย  
๒. การเข้าร่วมการอบรม
เกี่ยวกับการวิจัยหรือด าเนิน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพ่ือสร้างองค์ความรู้  

ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑  
ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑  

-คณะ  
-สาขาวิชา  



๒๒ 

 

ประเด็นกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ 
มาตรการ/โครงการ 

/กิจกรรม 
งาน/โครงการ ระยะเวลา 

ประเด็นกลยุทธ์
หลัก 

๓. การสร้างองค์ความรู้
เพ่ือการบริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่นชุมชน และ
สังคม เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และน าผล
มาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย  

๑. พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ 
พร้อมให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่ท้องถิ่น 
ชุมชนและสังคม  

๑. ผลักดันการบริการวิชาการแก่
ชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ
ศักยภาพของชุมชน  
๒. เร่งรัดการเชื่อมโยงวิจัยสู่การ
ให้บริการวิชาการและน าผลจาก
การให้บริการวิชาการสู่การวิจัย  
๓. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
ความรู้จากการให้บริการแก่
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม  

๑. โครงการบริการวิชาการ
ชุมชน  
๒. โครงการพัฒนาครู  

ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑  
ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑  

-คณะ  
-สาขาวิชา  

 



๒๓ 

 

นโยบายการบริหารจัดการวิจัยเชิงพื้นที่ของคณะครุศาสตร์ 
1. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ท าการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ที่เชื่อมโยงการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการแก่ท้องถิ่นตลอดจนสามารถน าผลงานวิจัยไปพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. สนับสนุนการท างานเป็นทีมระหว่างนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัย รุ่นใหม่ และ

นักศึกษา เพ่ือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาทีมงานวิจัยที่เข้มแข็ง 
3. สนับสนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติและงานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น ชุมชน 

โดยการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานและชุมชนภายนอก 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ โดยเชื่อมโยงกับเครือข่าย

นักวิจัย นักวิชาการ และชุมชน 
5. เร่งรัดให้มีการพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพขององค์กร บุคลากร และระบบประสาน

งานวิจัยในคณะฯ ให้มีความพร้อมต่อการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ภายในคณะฯ ด าเนินการวิจัย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ตลอดจนบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
7. พัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจัยให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในคณะ 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
จากการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์) คณะได้มีการวาง

แผนการด าเนินงาน ดังตารางที่ ๓.๒ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๓.๒ แผนการด าเนินงานการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลที่ได้รับ 
๑. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงการก าหนด
นโยบายการบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่
ของคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีผู้บริหารคณะ 
และตัวแทนนักวิจัย ของแต่ละสาขา
เข้าร่วมการประชุม 

๒๕ เมษายน 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้บริหารคณะ และตัวแทนนักวิจัย 
ของแต่ละสาขา มีความเข้าใจในการ
ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ
วิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ 

๒. ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ
วิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ โดย
ผู้บริหารคณะ และตัวแทนนักวิจัยของ
แต่ละสาขา 

๒๕ เมษายน 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นโยบายการบริหารจัดการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ 



 

บทท่ี ๔ 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์การบริหารจัดการวิจัยเชิงพื้นที่ของคณะครุศาสตร์ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์  ใน ๔ ด้าน คือ คน เงิน 

วัสดุ และการจัดการ (Man,  Money,  Material and Management) สามารถสังเคราะห์การบริหาร
จัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

๑. การเตรียมความพร้อมในการท าวิจัยเชิงพื้นที่ 
๑.๑ การแต่งตั้งคณะท างานและการก าหนดกระบวนการท างานที่ชัดเจนระดับคณะ 
๑.๒ กระบวนการสร้างความเข้าใจงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ให้กับผู้บริหารในระดับคณะ  และ

บุคลากรทางการวิจัย 
๑.๓ การพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงพ้ืนที่ให้แก่นักวิจัย 

๒. การพัฒนาโจทย์การวิจัย 
๒.๑ ทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัย 
๒.๒ ก าหนดกรอบประเด็นปัญหาการวิจัย 
๒.๓ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วม 
๒.๔ ตรวจสอบพื้นท่ี (ประเด็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น)  
๒.๕ ประเมินความเป็นไปได ้(ประเด็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น) 
๒.๖ สรุปขอบเขตประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัย 

๓. การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
๓.๑ วางแผนปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
๓.๒ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
๓.๓ ตรวจสอบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
๓.๔ เสนอแหล่งทุนพิจารณาโครงการ 
๓.๕ พิจารณาทุน 
๓.๖ จัดท าสัญญารับทุน (กรณีโครงการวิจัยผ่าน) 

๔. การติดตามและสนับสนุนการวิจัย 
๔.๑ ประชุมวางแผนติดตามสนับสนุน 
๔.๒ ประชุมน าเสนอความกา้วหน้าผลงานวิจัย 
๔.๓ เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานจริง (ในกรณีท่ีงานวิจัยมีปัญหา หรือไม่มีความก้าวหน้า) 

๔.๓.๑ ประสานทีมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องก่อนเยี่ยมติดตามโครงการเพ่ือยืนยันการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดหรือมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



๒๕ 

 

๔.๓.๒ ใช้ผลจากการเยี่ยมติดตาม เสนอแนะนักวิจัยกรณีมีปัญหาไม่มากให้ด าเนินงาน
ต่อ กรณีมีปัญหามากให้ติดต่อหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือแกไขปัญหา 

๔.๔ ประเมินความสมบูรณ์ของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตาม TOR  
๔.๕ รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อแหล่งทุน 

๕. การเผยแพร่ผลงานวิจัยสูก่ารใช้ประโยชน์ 
๕.๑ ประชุมวางแผนด าเนินการ 
๕.๒ วิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ 
๕.๓ พิจารณารูปแบบการใช้ประโยชน์ 

๕.๓.๑ กรณีไม่ใช่การติดต่อ โดยตรงจัดแยกไปพิจารณารูปแบบการเผยแพร่ ซึ่งอาจ
เป็น การเผยแพร่ โดยวารสารหรือจัดประชุมวิชาการ 

๕.๓.๒ กรณีติดต่อ โดยตรงกบผู้ใช้ประโยชน์ จัดเข้ากลุ่มกิจกรรมเฉพาะที่สอดคล้อง
กับกลุ่มเปาูหมาย 

๕.๔ การจัดกิจกรรมใช้ประโยชน์โดยตรง ตามกลุ่มเปูาหมาย 
๕.๔.๑ ประชุมวางแผนปฏิบัติงานร่วมกบผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจัย คณะกรรมการ

ด าเนินงาน และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย 
๕.๔.๒ ปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์โดยตรงตามแผนที่ก าหนดในรูปแบบต่างๆ เช่น 

- ส่งผลวิจัยตรงกบผู้ใช้และติดตามผล  
- จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรก่อนการส่งผลต่อผู้ใช้ 
- สังเคราะห์องค์ความรู้ก่อนการน าไปใช้ 
- จัดโครงการขยายผลสู่กลุ่มเปูาหมาย 

๕.๕ จัดการความรู้บันทึกผลเพ่ือน าไปใช้ 
 

Flowchart ของกระบวนการบริหารจัดการวิจัยเชิงพื้นที่ของคณะครุศาสตร์ 
กระบวนการบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์  สามารถสรุปเป็นแผงผังการ

ด าเนินงานได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

     

                                         

                                             

                                

         

                  

       
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

 



๒๗ 

 

     

                       

                              

               

       

                                               

                    

    

       

                                   

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ ขั้นตอนการพัฒนาโจทย์การวิจัย 



๒๘ 

 

     

                                        

                        

            

       

          
       

       

              

       
        

        

    

    

 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ ขั้นตอนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
 



๒๙ 

 

     

                             

                                   

                            

       

                      

           TQR

                            

               /
                                   

 
 

แผนภาพที ่๔.๔ ขั้นตอนการติดตามและสนับสนุนการวิจัย 
 
 
 
 



๓๐ 

 

     

                      

                             

                                        

       

                        

                   

   

      
                            
-                            
-               
-                 

      

          
           

           

 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
 

แผนการด าเนินงาน 
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์การบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ และจัดท า 

Flowchart ของกระบวนการบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์  คณะได้มีการวางแผนการ
ด าเนินงาน ดังตารางที่ ๔.๑ ดังนี้ 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ตารางที่ ๔.๑ แผนการด าเนินงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์การบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุ  
ศาสตร์ 

 
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลที่ได้รับ 

๑. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงการวิเคราะห์
และสังเคราะห์การบริหารจัดการวิจัย
เชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์  ซึ่งมี
ผู้บริหารคณะ และตัวแทนนักวิจัย ของ
แต่ละสาขาเข้าร่วมการประชุม 

๓ พฤษภาคม 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้บริหารคณะ และตัวแทนนักวิจัย 
ของแต่ละสาขา มีความเข้าใจใน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์การ
บริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของ
คณะครุศาสตร์   

๒. วิเคราะห์และสังเคราะห์การบริหาร
จัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ 
โดยผู้บริหารคณะ และตัวแทนนักวิจัย
ของแต่ละสาขา 

๓ พฤษภาคม 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของ
คณะครุศาสตร์ 

๓. จัดท า Flowchart ของกระบวนการ
บริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุ
ศาสตร์ โดยผู้บริหารคณะ และตัวแทน
นักวิจัยของแต่ละสาขา 

๓ พฤษภาคม 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

Flowchart ของกระบวนการบริหาร
จัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุ
ศาสตร์ 

 
คณะครุศาสตร์ได้มีการด าเนินการและมีการวิเคราะห์ผลของการด าเนินการแสดงในตารางที่ 

๔.๒ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในการออกแบบระบบบริหารจัดการการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของ
คณะครุศาสตร์ แสดงในตารางที่ ๔.๓ ตามล าดับ 

 
 
 



๓๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๒ การด าเนินการและการวิเคราะห์ผลของการด าเนินการ 
  

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลที่ได้รับ 
กระบวนการจัดประชุม

และเครื่องมือที่ใช้ 
ผลของกิจกรรม ปัญหาที่พบ 

๑ .  การ พัฒนาคู่ มื อร ะบบบริหา ร
งานวิจัยเ พ่ือการพัฒนาพ้ืนที่  ของ
มหาวิทยาลัย 

๑.๑ การวิเคราะห์ระบบบริหาร
จัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์
ในปัจจุบันและจัดท าบทสรุปของ
ผู้บริหาร 

๑.๒ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานในการแก้ปัญหาแต่ละ
ประเด็น ของจุดอ่อน และอุปสรรค 
จากการวิเคราะห์ SWOT  

๑.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์  
(4M)  

๑.๔ ก าหนดนโยบายการบริหาร
จัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์  

๑.๕ จัดท า Flowchart ของ
กระบวนการบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่
ของคณะครุศาสตร์ 

๒๑ มีนาคม, 
๑๘, ๒๕,  เมษายน, 

๓ พฤษภาคม 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คู่มือระบบบริหารงานวิจัย
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่  ของ
มหาวิทยาลัย 

๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารงานวิจัยเชิงพ้ืนที่
ระหว่างผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัย 
๒. การวิเคราะห์ SWOT 
ของระบบปัจจุบัน 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าคู่ มื อระบบบริหาร
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะ 

คู่ มื อระบบบริหา ร
ง า น วิ จั ย เ พ่ื อ ก า ร
พั ฒ น า พ้ื น ที่  ข อ ง
มหาวิทยาลัย  และ
ได้ ผ ลส รุ ป ส า หรั บ
น า เ สน อผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย 
 

 



๓๓ 

 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลที่ได้รับ 
กระบวนการจัดประชุม

และเครื่องมือที่ใช้ 
ผลของกิจกรรม ปัญหาที่พบ 

๒. ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ผลักดันให้
เกิดการด าเนินการเชิงพ้ืนที่ โดย 

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
คณะ 

๒.๒ จัดประชุมเพ่ือชี้แจงสร้างความ
เข้าใจและกระบวนการท างานวิจัยลง
พ้ืนที่โดยคณะผู้บริหาร ซึ่งมีผู้บริหาร 
นักวิจัยของแต่ละสาขา และหน่วยงาน
เข้าร่วมการประชุม 

๒.๓ ผู้บริหาร อาจารย์ของคณะร่วม
ประชุมกับภาคีเครือข่ายผู้แทนชุมชน
และหน่วยงานใน พ้ืนที่ เ พ่ือ พัฒนา
ข้อเสนอการวิจัยร่วมกัน 

มิถุนายน  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

๑. ผู้บริหารของคณะและ
นักวิจัยมีความเข้าใจและให้
ความส าคัญในการท างาน
วิจัยเชิงพ้ืนที่มากขึ้น 
๒. ภาคีในพื้นที่รู้จัก
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น 
๓ .  คณะ ได้ โ จทย์ วิ จั ย ที่
เป็นไปตามความต้องการ
ข อ ง พ้ื น ที่ แ ล ะ ส า ม า ร ถ
น าไปใช้ได้จริงโดยพื้นที ่

กระบวนจัดเวทีในการระดม
ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 

  

๓. คณะพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย
เชิงพ้ืนที่ให้กับนักวิจัย 

๓.๑ การสนับสนุนด้านบุคลากร 
๓.๒ การพัฒนาทักษะการวิจัยเชิง

พ้ืนที่ให้แก่นักวิจัย 

มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะมีการสนับสนุนการลง
พ้ืนที่ของนักวิจัย ตลอดจนมี
กระบวนพัฒนาทักษะการ
วิจัยเชิงพ้ืนที่ ที่จ าเป็นให้แก่
นักวิจัย 

คณะจัดล าดับความส าคัญ
ของระบบสนับสนุนที่นักวิจัย
ต้องการและพิจารณา
ด าเนินการในระบบที่ส าคัญ
และเป็นไปได้ก่อน 

  

๔. ประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการ
วิจัยและบริการวิชาการ  

มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดท าโครงการ
บูรณาการวิจัยและบริการ

การชี้แจงนโยบายโดยคณะ   



๓๔ 

 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลที่ได้รับ 
กระบวนการจัดประชุม

และเครื่องมือที่ใช้ 
ผลของกิจกรรม ปัญหาที่พบ 

วิชาการ และมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในแนวคิดและ
กระบวนการท าวิจัยเชิง
พ้ืนที่ที่ถูกต้อง 

๕. ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ
บูรณาการวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งมี
ผู้บริหาร นักวิจัยของแต่ละสาขาและ
หน่วยงานเข้าร่วมการประชุม  

มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดท าโครงการ
บูรณาการวิจัยและและ
บริการวิชาการ และมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
แนวคิดและกระบวนการท า
วิจัยเชิงพ้ืนที่ที่ถูกต้อง 

การชี้แจงนโยบายโดยคณะ   

๖. ร่างโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่  
โดยนักวิจัย  

กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ได้ร่างข้อเสนอโครงการวิจัย
เชิงพ้ืนที่ เพื่อน ามาพัฒนา
ต่อไป ส าหรับการเตรียม
น าเสนอต่อแหล่งงบประมาณ 
ในปีงบประมาณต่อไป 

   

๗. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
 

สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. มีนักวิจัยที่ส่งร่าง
โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
๒. เข้าร่วมโครงการเพื่อ
พัฒนาแนวคิดและ
กระบวนการท าวิจัยเชิง

การอบรมและฝึกปฏิบัติ   



๓๕ 

 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลที่ได้รับ 
กระบวนการจัดประชุม

และเครื่องมือที่ใช้ 
ผลของกิจกรรม ปัญหาที่พบ 

พ้ืนที่ที่ถูกต้อง และสามารถ
พัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

๘. นักวิจัยปรับข้อเสนอโครงการ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ข้อเสนอโครงการวิจัย
เสนอขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 

นักวิจัยปรับปรุงข้อเสนอ
โครงการ โดยผ่านการ
ตรวจสอบการปรับแก้ โดยผู้
ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัย
ตั้งขึ้น 

  

๙. ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอ
งบประมาณแผ่นดิน ๒๕๖๓ 
 

กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มียื่นข้อเสนอโครงการเพื่อ
ของบประมาณแผ่นดิน 
๒๕๖๓ เพ่ิมมากขึ้น 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน
การพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

  

๑๐. ขั้นตอนการด าเนินงานติดตาม 
๑๐.๑ ติดตามความก้าวหน้าของ

งานวิจัย โดยน าเสนอผลการด าเนินงาน
และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
เทียบเคียงกับวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย  

๑๐.๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

๑๐.๓ ตรวจสอบและประเมินผล
งานวิจัยของนักวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ 

พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มีโครงการที่เข้าร่วม ได้
ทราบปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาจากนักวิจัย 

ประชุมกลุ่มและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

  



๓๖ 

 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลที่ได้รับ 
กระบวนการจัดประชุม

และเครื่องมือที่ใช้ 
ผลของกิจกรรม ปัญหาที่พบ 

๑๒. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การวิจัย  

๑๒.๑ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการ
น าผลงานวิจัยเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการของคณะฯ และ
วารสารระดับนานาชาติ  

๑๒.๒ ประสานงานในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ภายนอกใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ คณะฯ 
เป็นต้น 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

บทความวิจัยเชิงพ้ืนที่ จัดประชุมรายงาน
ผลงานวิจัยของนักวิจัย 

  



๓๗ 

 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในการออกแบบระบบบริหารจัดการการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของ
คณะครุศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาการวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่สามารถแก้ไขปัญหาและเป็นตามความต้องการของพ้ืนที่ได้ 
ดังแสดงในตารางที่ ๔.๓ 
 
ตารางที่ ๔.๓ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในการออกแบบระบบบริหารจัดการการวิจัยเชิงพ้ืนที่

ของคณะครุศาสตร์ 
 

สาระส าคัญ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หลักฐาน เงื่อนไขความส าเร็จ 
จุดมุ่งหมาย (Goal) 
คณะครุศาสตร์มีระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย
เชิงพ้ืนที่ เพื่อให้เกิด
งานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
พ้ืนที่ 

 
ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของ
คณะครุศาสตร์ 

 
รายงานรูปแบบบริหาร
จัดการงานวิจัย 

 
กา รมี ส่ ว น ร่ ว มขอ ง
ผู้บริหารคณะ ตัวแทน
นักวิจัยของแต่ละสาขา 
และชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
(Purposes)  
๑. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิ จั ย เชิ ง
พ้ืนที ่

 
 
๑. เกิดคณะท างานการ
บริหารจัดการงานวิจัยที่
เชิงพ้ืนที่ 
๒. มีการจัดท าแผนงาน
โครงการและ
งบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ 

 
 
๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะ 
ท างานจัดการงานวิจัย
เชิงพ้ืนที่ 
๒. รายงานผลสรุปการ
ด าเนินการของโครงการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
๓. รายงานสรุปแผนงาน
โครงการที่ได้ด าเนินการ
แล้ว 

 
 
ความร่วมมือทาง
นโยบายและจัดระบบ
การสนับสนุนในระดับ
คณะที่เป็นรูปธรรม 
 
 

ผลงานของโครงการ 
(Outputs) 
๑. คณะมีระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยเชิง
พ้ืนที่ 
๒. คณะมีงานวิจัยเชิง

 
๑. เกิดระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย 
๒. จ านวนงานวิจัยเชิง
พ้ืนที่ที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้จริงและ

 
๑. รายงานการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
๒.รายงานการประชุม
พิจารณาข้อเสนอการ

 
การผลักดันของคณะ
ในเชิ งนโยบายและ
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่
ชัดเจน 



๓๘ 

 

สาระส าคัญ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หลักฐาน เงื่อนไขความส าเร็จ 
พ้ืนที่ที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้จริงและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึน 
๓. นักบริหารจัดการ
งานวิจัย อย่างน้อย 
๑๒ คน 

สอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึน 
๓. เกิดนักบริหารจัดการ
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ ที่
สามารถบริหารงานวิจัย
ได้ตัง้แต่ต้นน้ าถึงปลาย
น้ า 

วิจัยเชิงพ้ืนที่ 
๓. หัวหน้าโครงการที่
ผ่านกระบวนการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

กิจกรรมตามโครงการ 
(Activities) 
๑. การก าหนดคณะ 
กรรมการด าเนินการ 
๒. คณะท างานร่วมกัน
ก าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ของคณะครุ
ศาสตร์ 
๓. โครงการสนับสนุน
การพัฒนาโจทย์วิจัย
เชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วน
ร่วมระหว่างนักวิจัย
และชุมชน 
 

 
 
๑. มีคณะกรรมการ
ด าเนินการระดับ
มหาวิทยาลัย 
๒ ผลประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
๓. ไดน้โยบายการ
บริหารจัดการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์
ที่สอดคล้องกับชุมชน 
๔.จ านวนโครงการวิจัย
ที่พัฒนาขึ้น 

 
 
๑. ค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
ประกอบด้วย คณะ 
และตัวแทนนักวิจัยของ
แต่ละสาขา 
๑. รายงานการประชุม
คณะกรรมการ  
๓.ข้อเสนอโครงการเชิง
พ้ืนที่ที่พัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย
และชุมชน 

 
 
ความร่วมมือทาง
นโยบายและจัดระบบ
การสนับสนุนของ
ผู้บริหารในคณะ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
๑. ทรัพยากรบุคคล 

๑.๑ ผู้บริหาร
ระดับคณะ 

๑.๒ อาจารย์ที่เป็น
นักวิจัย 
 
 
 

 
๑.๑ ผู้บริหารระดับ
คณะให้การสนับสนุน
และผลักดันการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ 
๑.๒ อาจารย์ที่เป็น
นักวิจัยสามารถพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เชิงพ้ืนที่ตลอดจนมี

 
๑. รายชื่อผู้บริหารที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
๑.๒ จ านวนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้
จริงและสอดคล้องกับ

 
๑. ผู้บริหาร อาจารย์ 
และบุคลากร มีความ
เข้าใจอย่างชัดเจน 
และมีเปูาหมายที่
ชัดเจนในการ
พัฒนาการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ 
 



๓๙ 

 

สาระส าคัญ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หลักฐาน เงื่อนไขความส าเร็จ 
 
 
๒. งบประมาณ 
 
 
 
๓. ทรัพยากรสนับสนุน
อ่ืนๆ 
 

ทักษะในกระบวน การ
วิจัย 
๒. มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนในการพัฒนา
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
๓. คณะมีการสนับสนุน
และอ านวยความสะดวก
ในการใช้ทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการลงพ้ืนที่
กับนักวิจัย 

ความต้องการของพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึน 
๒. รายละเอียดการสรุป
การใช้จ่ายงบประมาณ
ในการด าเนินการ 
 
๓. เอกสารทางราชการ
ที่เก่ียวข้องกับการ
สนับสนุนทรัพยากร
ต่างๆ อาทิ หนังสือขอ
ความร่วมมือ หนังสือ
เชิญภาคี  

๒. คณะมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในรูปแบบ
คณะกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการพิจารณา
จัดสรรปัจจัยน าเข้าที่
เป็นการสนับสนุน 
ตลอดจนก ากับติดตาม
และประเมินผล 
ความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 


