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บทที่ 1 

การวิเคราะห SWOT การวิจัยเชิงพ้ืนที่และแผนการดําเนินงานวิทยาลัยการดนตรี 

 

 

1.1 การวิเคราะห SWOT การวิจัยเชิงพ้ืนท่ีวิทยาลัยการดนตร ี

วทิยาลัยการดนตรี มหาวิทยลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดรับการประกาศใหมีการจัดต้ัง

เปนวิทยาลัยซ่ึงมีสถานะภาพเทียบเทาคณะเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยเปนการรวมหลักสูตรท่ีมี

การจัดการเรียนการสอนดานดนตรีของมหาวิทยาลัย ไดแก หลักสูตรดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ หลักสูตร

ดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตรดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร และ

ปจจุบันไดมีการปรับปรุงหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญและความตองการของกลุมเปาหมาย โดยแบง

ออกเปน 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ไดแก 1) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดนตรีไทย และสาขาวิชาดนตรีตะวันตก 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 

และสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา และ 1 หลักสูตรในระดับมหาบัณฑิต คือ หลักสูตรดนตรีตะวันตก รวม

คณาจารยท้ังสิ้นจํานวน 39 คน  

ดานการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี เนื่องจากโดยพ้ืนฐานและความเชี่ยวชาญของบุคลากรจะเนนหนักไปใน

ดานการปฏิบัติทักษะและเนนหนักในศาสตรดานสุนทรียภาพทางดนตรี ตลอดรวมถึงศาสตรดานดนตรีใน

แขนงอ่ืนๆ ท่ีบุคลากรมีความเชี่ยวขาญ เชน ดนตรีวิทยา ดนตรีศึกษา มานุษยวิทยาดนตรี และดนตรี

ปฏิบัติ และมีคณาจารยบางสวนแตก็เปนสวนนอยท่ีเคยมีประสบการณดานการทํางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีจาก

การเขารวมเปนเครือขายการวิจัยกับหนวยงานอ่ืนภายนอก ดังนั้น ดวยการเล็งเห็นถึงความสําคัญและ

นโยบายหลักของมหาวิทยาลัยในการวางแผนและพัฒนาศักยภาพใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหมี

ความเขาใจและเกิดผลงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการดนตรี นํา

โดยคณบดีและผูชวยคณบดีฝายวิจัย จึงไดมีการวางแผนและจัดทําเปนโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพ่ือ

กระตุนใหบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรีไดทําความรูจักกับการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี และไดรับการสนับสนุนจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา แหงมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในการเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญ

ในการดําเนินการในครั้งนี้ 

การจัดทําคูมือระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีตามบริบทของวิทยาลัยการดนตรีในครั้งนี้ 

เกิดข้ึนจากการทบทวนผลงานการวิจัยของบุคลากรในวิทยาลัยการดนตรีท่ีเคยดําเนินการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีซ่ึง

มีอยูจํานวนนอย ดังนั้นจึงไดนําขอมูลท่ีคาดวามีประโยชนจากความเชี่ยวชาญดานดนตรีท่ีมีผลตอการ
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นําไปใชในการจัดทําคูมือการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีในครั้งนี้รวมอยูดวย ท้ังนี้ ในการจัดทําคูมือระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีสามารถวิเคราะห SWOT ไดแก จุดเดน จุดออน โอกาส และอุปสรรค ไดดังนี้  

 1.1.1 จุดแข็ง (S = Strength) 

๑) ผูบริหารของวิทยาลัยการดนตรีใหการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการท่ีมุงเนนดาน

การทําวิจัยเชิงพ้ืนท่ีแกบุคลากรท่ีสนใจ 

๒) วิทยาลัยการดนตรีมีอาจารยและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญดานดนตรีท่ีหลาก

หลายหลาก 

๓) ศาสตรดานดนตรีเปนศาสตรท่ีมีความเฉพาะตัวและนาสนใจในการนําไปใชใน

การดําเนินงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

๔) มีการวางแผนและพัฒนาระบบกลไกดานการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย 

 1.1.2 จุดออน (W = Weakness) 

๑) บุคลากรขาดความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทําวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

๒) บุคลากรขาดความรูดานการบูรณาการความเชี่ยวชาญของตนกับการวิจัยเชิง

พ้ืนท่ี 

๓) บุคลากรยังไมเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

๔) บุคลากรมีภารกิจหลักท่ีไมสอดคลองกับรูปแบบของการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

๕) ขาดการบูรณาการงานวิจัยกับศาสตรอ่ืนๆ ในการทําวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

 1.1.3 โอกาส (O = Opportunity) 

๑)  พ้ืนท่ีในการรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมีความนาสนใจและสามารถนําไปใชใน

การวิจัยเชิงพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี 

๒) ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินการวิจัยเชิง

พ้ืนท่ี 

๓) มีเครือขายการพัฒนาท้ังภายในและภายนอกจํานวนมากท่ีดําเนินงานวิจัยเชิง

พ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถสรางเปนเครือขายการพัฒนา พ่ีเลี้ยง และท่ีปรึกษาได 

๔) นักวิจัยท่ีเคยมีประสบการณดานการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีมีเครือขายในการดําเนินงาน

วิจัย 

๕) แหลงในการเผยแพรผลงานและนําผลการวิจัยไปใชประโยชนมีจํานวนมาก  
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 1.1.4 อุปสรรค (T = Threat) 

๑) ศาสตรดานดนตรีซ่ึงเปนความเชี่ยวชาญของบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรีไม

สอดคลองกับนโยบาย/เปาหมายเทาท่ีควร 

๒) ผลงานการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีในศาสตรดานดนตรีท่ีจะนํามาใชเปนตัวอยางมีจํานวน

นอย 

 

1.2 แผนการดําเนินงานวิจัยเชิงพ้ืนที่วิทยาลัยการดนตรี 

 จากการวิเคราะห SWOT เก่ียวกับการดําเนินงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีของวิทยาลยัการดนตรีในเบื้องตน

จากผลงานการวิจัย ประสบการณและความเก่ียวเนื่องในศาสตรดานดนตรีท่ีมีตอการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

วิทยาลัยการดนตรีจึงไดนําขอมูลดังกลาวไปสูการวางแผนการดําเนินงาน เพ่ือสรางระบบกลไกการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรวิทยาลัยการดนตรีใหมีความรูความสามารถดานการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีในมิติตางๆ ดังนี ้

  1) จัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือกระตุน 

สรางความสนใจ และมุงเนนใหบุคลากรเล็งเห็นถึงความสําคัญและสรางเสริมความเขาใจของบุคลากรให

เขาใจถึงลักษณะของการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

  2) ประสานงานกับเครือขายการพัฒนาท่ีมีประสบการณดานการวิจัยในศาสตรดาน

ดนตรีท่ี ซ่ีงไดนําไปใชในการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือมาเปนพ่ีเลี้ยง ท่ีปรึกษา สําหรับบุคลากรท่ีสนใจการทํางาน

วิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

  3) จัดหาบุคลากรท่ีมีความพรอมในการเปนแกนนําเพ่ือดําเนินการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีสําหรับ

ใชเปนตัวอยางใหแกบุคลากรอ่ืนๆ ในวิทยาลัยการดนตรี 

  4) จัดหาขอมูล แหลงรวมขอมูล และผลงานตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับการวิจัยเชิง

พ้ืนท่ี และประชาสัมพันธใหกับบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรีอยางสมํ่าเสมอ   
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บทที่ 2 

การดําเนินการตามแผนและการพัฒนาดาน 4M 

 

 

2.1 แผนการดําเนินงาน 

 จากการวิเคราะห SWOT เก่ียวกับการดําเนินงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีของวิทยาลยัการดนตรีในเบื้องตน

จากผลงานการวิจัย ประสบการณและความเก่ียวเนื่องในศาสตรดานดนตรีท่ีมีตอการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

วิทยาลัยการดนตรีจึงไดนําขอมูลดังกลาวไปสูการวางแผนการดําเนินงาน เพ่ือสรางระบบกลไกการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรวิทยาลัยการดนตรีใหมีความรูความสามารถดานการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีในมิติตางๆ ดังนี้ 

๑) จัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ี มีความเก่ียวของกับการวิจัยเชิงพ้ืน ท่ี  

เพ่ือกระตุน สรางความสนใจ และมุงเนนใหบุคลากรเล็งเห็นถึงความสําคัญ 

และสรางเสริมความเขาใจของบุคลากรใหเขาใจถึงลักษณะของการวิจัยเชิง

พ้ืนท่ี 

๒) ประสานงานกับเครือขายการพัฒนาท่ีมีประสบการณดานการวิจัยในศาสตร

ดานดนตรีท่ี ซ่ีงไดนําไปใชในการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือมาเปนพ่ีเลี้ยง ท่ีปรึกษา 

สําหรับบุคลากรท่ีสนใจการทํางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

๓) จัดหาบุคลากรท่ีมีความพรอมในการเปนแกนนําเพ่ือดําเนินการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี

สําหรับใชเปนตัวอยางใหแกบุคลากรอ่ืนๆ ในวิทยาลัยการดนตรี 

๔) จัดหาขอมูล แหลงรวมขอมูล และผลงานตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับการวิจัย

เชิงพ้ืนท่ี และประชาสัมพันธให กับบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรีอยาง

สมํ่าเสมอ   

 จากขอมูลในเบื้องตนคณะดําเนินงานจึงไดนําไปสูการกําหนดกิจกรรมเพ่ือการดําเนินการตาม

แผนงาน สําหรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ดังนี้ 
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แผนการดําเนนิงานการทําวิจัยเชิงพ้ืนท่ีวิทยาลัยการดนตรี 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป ผลท่ีไดรับ 

1) จัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีมีความ

เก่ียวของกับการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือกระตุน 

สรางความสนใจ และมุงเนนใหบุคลากร

เล็งเห็นถึงความสําคัญและสรางเสริมความ

เขาใจของบุคลากรใหเขาใจถึงลักษณะของ

การวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

 

 

 

กรกฎาคม 60 

มิถุนายน 61 

 

 

 

 

 

 

 

- เกิดโครงการ/กิจกรรมในการ

สนับสนุนความรูความเขาใจและ

ศักยภาพของบุคลากรวิทยาลัยการ

ดนตรี ใหมีความรูความเขาใจดาน

การวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

- แลกเปลี่ยนความรูระหวาง

บุคลากรท่ีเคยดําเนินการวิจัยกับ

บุคลากรผูสนใจท่ียังไมเคยมี

ประสบการณดานการทําวิจัยเชิง

พ้ืนท่ี  

2) ประสานงานกับเครือขายการพัฒนาท่ีมี

ประสบการณดานการวิจัยในศาสตรดาน

ดนตรีท่ี ซ่ีงไดนําไปใชในการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือ

มาเปนพ่ีเลี้ยง ท่ีปรึกษา สําหรับบุคลากรท่ี

สนใจการทํางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

มกราคม 61 - เกิดเครือขายการพัฒนาดานการ

วิจัยเชิงพ้ืนท่ีจากหนวยงานอ่ืนๆ 

ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

3) จัดหาบุคลากรท่ีมีความพรอมในการเปนแกน

นําเพ่ือดําเนินการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีสําหรับใชเปน

ตัวอยางใหแกบุคลากรอ่ืนๆ ในวิทยาลัยการ

ดนตรี 

พฤษภาคม 61 

 

- นักวิจัยเขารวมเปนแกนนําในการ

วิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

 

4) จัดหาขอมูล แหลงรวมขอมูล และผลงาน

ตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

และประชาสัม พันธ ให กับบุ คลากรของ

วิทยาลัยการดนตรีอยางสมํ่าเสมอ   

สิงหาคม 60 - เกิดขอมูลและแหลงขอมูลดาน

การศึกษา วิจัย และผลงานตางๆ 

ดานการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีใหกับ 

- ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการ

ตางๆ ใหแกบุคลากรท่ีสนใจ 
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2.2 การพัฒนาดาน 4M 

 วิทยาลัยการดนตรี ไดดําเนินการบริหารทรัพยากรใน 4 องคประกอบ ไดแก Money,  Man,  

Material and Management (4M) เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตามกระบวนการและ

ข้ันตอน ดังนี้ 

 2.2.1 M1 งบประมาณ (Money) 

๑) สนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินงานดานการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีจาก

มหาวิทยาลัย ภายใตระเบียบขอบังคับของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

๒) สนับสนุนทุนสําหรับการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยการดนตรี 

สําหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย งานสรางสรรค และงานวิจัย

เชิงพ้ืนท่ี ตามความตองการของบุคลากร 

๓) สนับสนุนงบประมาณสําหรับการเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถดาน

การวิจัย งานสรางสรรค และการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือเปนท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ในการ

พิจารณาผลงานของบุคลากรวิทยาลัยการดนตรี 

๔) สนับสนุนงบประมาณสํารองสําหรับการจัดทําผลงาน การเผยแพรผลงาน 

สําหรับบุคลากร 

๕) ประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับการรับขอเสนอการวิจัยจากหนวยงานตางๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการใชชองทางสื่อสารท่ีเปนแหลงรวม

ของบุคลากร 

2.2.2 M2 บุคคล (Man) 

๑) แตงตั้งผูรับผิดชอบและคณะกรรมการดําเนินงานดานการวิจัยของวิทยาลัยการ

ดนตรี 

๒) สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรผูมีผลงานดานการวิจัย ท้ังในการไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณการวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย และการไดรับรางวัล

ตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับการวิจัย 

๓) จัดกิจกรรม/โครงการสําหรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงาน

สรางสรรคทางดนตรีใหกับบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรีอยางสมํ่าเสมอ 
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๔) มีการกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยของบุคลากรเปนระยะ โดยพ่ีเลี้ยง/ท่ี

ปรึกษา 

๕) จัดหองสําหรับการบริหารงานดานการวิจัยของวิทยาลัยการดนตรี เพ่ือเปนพ้ืนท่ี

ศูนยรวมในการหารือ วางแผน และดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานการวิจัยแก

บุคลากร 

2.2.3 M3 วัสดุอุปกรณ (Material) 

๑) วิทยาลัยการดนตรีมอบหมายใหผูรับผิดชอบดานการวิจัยของวิทยาลัยการ

ดนตรี เอ้ืออํานวยวัสดุอุปกรณดานการวิจัยของบุคลากร  

๒) พัฒนาระบบสารสนเทศและแหลงจัดเก็บขอมูลดานการวิจัยของวิทยาลัยการ

ดนตรี 

๓) บุคลากรใชวัสดุอุปกรณตางๆ ในการดําเนินงานวิจัยโดยสวนตัว 

 2.2.4 M4 การบริหารจัดการ (Management) 

๑) แตงตั้งผูรับผิดชอบและดูแลการบริหารงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีของวิทยาลัยการดนตรี

ให เปนไปตามแผนยุทธศาสตรดานการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัย และแหลงทุน 

๒) จัดทําคูมือและเอกสารตางๆ เก่ียวกับการวิจัย งานสรางสรรคใหแกบุคลากร

ของวิทยาลัยการดนตรี 

๓) จัดทําคูมือการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีใหแกบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรี 
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บทที่ 3 

ระเบียบและนโยบาย 

 

 
3.1 กรอบแนวคิดของแผนกลยุทธดานวิจัยและผลงานสรางสรรควิทยาลัยการดนตร ี 

แผนการดําเนินงานดานการวิจัยและผลงานสรางสรรค วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจาพระยา ไดดําเนินการจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานจากขอเท็จจริงของวิทยาลัยการดนตรีและ

มหาวิทยาลัย ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ท่ีวิทยาลัยการดนตรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไดนํามาใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานดานการวิจัยและผลงานสรางสรรค โดยขอมูลของการจัดทําเปนการวิเคราะหถึงสภาพความ

เปนจริงท้ังในดานจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภาวะคุกคามท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการดานการวิจัยและ

ผลงานสรางสรรค ท้ังนี้ แผนกลยุทธดานการวิจัยและผลงานสรางสรรคนี้ เปนหนึ่งในพันธกิจของวิทยาลัย

การดนตรี ท่ีจะตองมีระบบกลไกการบริหารจัดการ การกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การปรับปรุง

กระบวนการเพ่ือใหเกิดความสอดคลองท้ังในดานความเชี่ยวชาญของบุคลากร ความตองการของชุมชน 

และนโยบายการวิจัยและผลงานสรางสรรคของประเทศ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนแผนกล

ยุทธดานการวิจัยและผลงานสรางสรรคในดานตางๆ ท่ีวิทยาลัยการดนตรีและมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว 

ไดแก  

๑) ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ  

๒) ดานการสงเสริม พัฒนาและเผยแพรองคความรูจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคทาง

ดนตรี  

๓) ดานการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคทางดนตรีสูการนําไปใชประโยชน  

นอกจากนั้นแลวยังสอดคลองกับการประกันคุณภาพในระดับวิทยาลัยท้ัง 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้

ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรค และตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ซ่ึงจะได

นําไปสูการสรางสรรคผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทางดนตรีท่ีเกิดประโยชน ใหแกกลุมเปาหมายของ

การวิจัย การบูรณาการความรูท่ีไดจากการวิจัยและผลงานสรางสรรคไปสูการเรียนการสอน และการ

ผ ลิ ต ผ ล ง าน ท า งวิ ช า ก า ร ด น ต รี ท่ี มี คุ ณ ภ า พ  ได รั บ ก า ร ย อ ม รั บ จ าก สั ง ค ม ใน ว งก ว า ง  

เพ่ือตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป          
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3.2 นโยบายการบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีวิทยาลัยการดนตรี 

 จากการดําเนินการวิเคราะห SWOT ของวิทยาลัยการดนตรี พบวาปจจัยท่ีสําคัญในการทํางาน

วิจัยเชิงพ้ืนท่ีใหประสบความสําเร็จจะประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 

  1) กําหนดนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจดานการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีเปนของวิทยาลัยการ

ดนตรีอยางเปนรูปธรรม ท่ีสอดคลองกับศาสตรดานดนตรี ความชํานาญการของบุคลากร นโยบายของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ (แหลงทุน) 

  2) แตงตั้งผูรับผิดชอบและคณะกรรมการดําเนินงานดานการวิจัย งานสรางสรรค และ

การวิจัยเชิงพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม 

  3) ประชุม หารือ วางแผนการเพ่ือการดําเนินงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีอยางสมํ่าเสมอ  

  4) จัดหาท่ีปรึกษา พ่ีเลี้ยง หรือผูทรงคุณวุฒิผูมีประสบการณในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี  

  5) จัดกิจกรรม/โครงการท่ีกระตุนใหบุคลากรมีความรูความเขาใจและเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีในมิติตางๆ  

  6) เอ้ืออํานวยในดานตางๆ แกบุคลากรและนักวิจัยท่ีสนใจและดําเนินการทํางานวิจัยเชิง

พ้ืนท่ี 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหและสังเคราะหการบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่วิทยาลัยการดนตรี 

 

 

 การวิเคราะหและสังเคราะหการบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีวิทยาลัยการดนตรี เพ่ือใหเกิดการ

ดําเนินงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค สามารถวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือการ

พัฒนา ดังนี้ 

 1) การบริหารจัดการ 

- การสนับสนุนจากผูบริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

- การสนับสนุนจากผูบริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการดนตรี 

- การกําหนดนโยบาย ระเบียบ กฏเกณฑ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการวิจัยเชิง

พ้ืนท่ีของวิทยาลัยการดนตรี 

- กําหนด/แตงตั้งผูรับผิดชอบและบทบาทดานการดําเนินงานดานการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

 2) การหาคนทํางานวิจัย 

- สรางแรงกระตุนใหกับบุคลากร 

- สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ทีมสห

สาขาวิจัยเชิงพ้ืนท่ี) 

 3) การเสริมสรางความรู 

- จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเอ้ืออํานวยตอการสรางสิ่งแวดลอมหรือบริบทท่ีมีผลตอการ

สนับสนุน/กระตุนการทํางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

- จัดหาท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยงท่ีมีประสบการณดานการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีใหการดูแลตลอด

ระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 

- สรรหากระบวนการทํางาน/ระเบียบวิธวีิจัยในเชิงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีความสอดคลองกับ

ศาสตรดานดนตรีและความเชี่ยวชาญของบุคลากร เชน ดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา 

มานุษยวิทยาดนตรี หรือดนตรีปฏิบัติ 

 

 

 4) การเอ้ืออํานวย 

 



11 

- กํากับติดตามอยางสมํ่าเสมอเปนระยะๆ อยางมีทิศทางท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการ

วิจัย 

- สนับสนุนและเอ้ืออํานวยนักวิจัยในดานตางๆ อยางเหมาะสม  

 5) การเผยแพร 

- พัฒนา/สงเสริมชองทางการเผยแพรท่ีหลากหลาย 

- นําไปสูการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 6) การนําไปใชประโยชน 

- นํางานวิจัยไปใชประโยชนท้ังกลุมเปาหมายหลักในพ้ืนท่ีและผูไดรับผลกระทบอ่ืนๆ 

(output + outcome) 

- เกิดผลงานทางวิชาการเพ่ือนําไปสูการขอตําแหนงทางวิชาการและผลงาน 

 




