
ปรัชญา 

     เปนองคกรเพื่อเสรมิสรางนักวจัิยและงานวจัิยที่มีคุณภาพนําไปสูการใชประโยชน 

วิสัยทัศน 

     เปนองคกรที่พัฒนางานวจัิยเพื่อทองถิ่นสูสากล 

พันธกจิ 

1. พัฒนาศักยภาพนักวจัิย 

2. เสรมิสรางคุณภาพงานวจัิยเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

3. พัฒนาประสทิธภิาพระบบบรหิารจัดการงานวจัิย 

4. สนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยสูสากล 

 

15 ÁÕ¹Ò¤Á 2557 – 15 àÁÉÒÂ¹ 2557  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ไดจัดกิจกรรม ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของสถาบันวิจัย
และพัฒนา เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2557  
 โดยมีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา    
(รศ. อราม อรรถเจดีย และอ.สมภพ จรพิภพ) รวมในการ

ทบทวนดังกลาว และไดมีการนําปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ที่
ปรับปรุงมาเผยแพร สูสาธารณชน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�............................2 
ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ..........................3-6 
ÊÑ§à¤ÃÒÐË�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ.................7-8 



 สถาบันวจิัยและพัฒนาไดจัดทําโครงการวจิัยสัญจร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร ขาวสาร 

แหลงทุนวิจัยตางๆ ข้ันตอนวิธีการดําเนินงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน โดยได

ประชาสัมพันธ ตามคณะตางๆ  

 ซ่ึงครัง้นี้ จัดข้ึนเปนครัง้ที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2557 ระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557 

ในการนี้ จงึขอประชาสัมพันธเชิญชวนคณาจารย และเจาหนาที่ เขารวมกิจกรรม “วิจัยสัญจร” ในวัน

เวลาดังกลาว 

 

 สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชุมวชิาการระดับชาต ิครัง้

ที่ 1 เรื่อง “งานศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร เพื่อพัฒนาทองถิ่นไทย” 1 ทศวรรษ คณะศลิปกรรมศาสตร 

4 ทศวรรษ ศลิปะ-ดนตรี-นาฎศลิป มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 

2557 ณ โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอรกรุงเทพมหานคร 

 จงึขอประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการดังกลาว และเชิญสงบทความวิจัย/ผลงานสรางสรรคโดย

ลงทะเบียนในระบบ online ไดที่ www.rdi.ssru.ac.th/conference 2014 หรือ e-mail: rdi_ssru@ssru.ac.ht 

ตดิตอ คุณชุตมิา ธรีสุวรรณ โทร. 087-1674326, 086-4156100 

 

 

  

         
  วัน - เวลา 9.30 น. - 10.30 น. 10.30 น.-11.30 น. 13.30 น. - 14.30 น. 14.30 น. - 15.30 น. 15.30 น. - 16.30 น. 

7 พ.ค.57 
คณะวิทยาการ
คอมพิวเตอรฯ 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

คณะนิติศาสตร คณะอัญมณีศาสตรฯ คณะวิทยาศาสตรฯ 

8 พ.ค.57 คณะครุศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
คณะนิเทศศาสตร 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ 

กิจกรรม “ วิจัยสัญจร” ไตรมาส 3 ประจําป 2557 
 

งานประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1  
หมดเขตรับสมัครบทความ 1 มิถุนายน 2557 



 

  

               

               เมื่อวันที่ 20 -21  มีนาคม 2557  ที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับกองนโยบายและแผน  
จัดกิจกรรม โครงการจัดการความรู ประจําป 2556 เรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุนสนับสนุน” 
ณ หอประชุมรําไพพรรณี โดยมีทานอธิการบดี ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม รักษาราชการแทนอธิการบดี 
ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด  และไดรับเกียรติจาก ดร.ธรรมชัย เชาวปรีชา ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และคุณธวัช หมัดเตะ ที่ปรึกษาพัฒนาการเปลี่ยนแปลง (Change & Empowering  
Officer) สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส) เปนวิทยากรจัดการความรู   
 

 
 
 
 
 

ดร.ธรรมชัย เชาวปรีชา 

 
 
 
 
 
 

คุณธวัช หมัดเตะ 
             ผูเขารวมโครงการจัดการความรูเปนคณาจารย และบุคลากรจากแตละคณะ/หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย กวา 80 ทาน โดยไดรับฟงการบรรยาย “หลักการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุน
สนับสนุน” ในเบื้องตน หลังจากน้ันไดเขาสูกิจกรรมการทบทวนตนเอง ดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย        
ใน 4 ประเด็น ไดแก  1) การหาประเด็นหรือโจทยวิจัย  2) การระบุท่ีมาและความสําคัญของปญหาวิจัย  
3) การสรางกรอบแนวคิดการวิจัย และ 4) การเขียนงบประมาณการวิจัย ซึ่งถือวาเปน “หัวปลา” สําหรับการ
จัดการความรูในครั้งน้ี โดยไดมาจากการสอบถามจากคณาจารยในเบื้องตน 
              ผูเขารวมโครงการทุกทานไดมีการทบทวนตัวเองและนําขอมูลน้ีมาแบงปน (chairing) ในกลุมกันอยาง
กวางขวาง โดยมีวิทยากรประจํากลุมเปนผูกระตุนใหเกิด “เรื่องเลา เราพลัง” และเปนการดึงความรูและ
ประสบการณในตัวสมาชิกในแตละบุคคลเกี่ยวกับ “ความสําเร็จ” ในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 
(Tacit Knowledge)  

โครงการจัดการความรู ประจําป 2556 

 เรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุนสนับสนุน” 

 

วิทยากรประจํากลุมผูกระตุนใหคณาจารยและบุคลากรในกลุม เกิด “เรื่องเลา เราพลัง” 

แลกเปลี่ยนประสบการณ   ดึงความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 

       เอกชัย กิจเกษาเจริญ 



 
การจัดการความรูดังกลาว ได แนวทางการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุนสนับสนุน มาหลายประเด็นที่

นาสนใจ แตสถาบันวิจัยและพัฒนาขอหยิบยกในบางประเด็นมาแบงปนกันพอสังเขป ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการจัดการความรูครั้งน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาไดหยิบยกมาบางประเด็น ซึ่งบางประเด็นน้ัน เราไดนํามาใช

ประโยชนและพัฒนาการดําเนินงานไดทันที เชน ประเด็นของการเขียนงบประมาณการวิจัย สถาบันวิจัยฯ ไดสืบคนแนวทางการ

เขียนงบประมาณตามเกณฑของ วช. มาเปนขอมูลผานเว็บไซตสถาบันฯ เพื่อใหคณาจารยไดดาวนโหลดมาใชในการเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัยของ วช. เพื่อความถูกตองได ภายหลังการดําเนินงานผูเขารวมโครงการไดสะทอนความคิดเห็นและความพึง

พอใจตอการจัดโครงการวา พึงพอใจ ระดับมาก (87.00%) พรอมเสนอแนะวา ควรมีการจัดโครงการลักษณะน้ีอยางตอเน่ือง    

ประเด็นการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุนสนับสนุน คณาจารย บุคลากร หรือนักศึกษา สามารถรวม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมได โดยมหาวิทยาลัยจะแจงขอมูลชองทางใหทราบในโอกาสตอไป รวมกันแชรความคิดเห็นกัน

นะครับ เพ่ือการพัฒนาดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ของเราครับ….   
  

 

การหาประเด็นหรือโจทยวิจัย 

การระบุที่มาและความสําคัญของปญหา 

การสรางกรอบแนวคิดการวิจัย 

การเขียนงบประมาณการวิจัย 

“การคํานึงถึงการจัดการทรัพยสินทางปญญา เชน การ

นําไปสูการจดแจงอนุสิทธิบัตร ชวยพัฒนาโจทยวิจัยได” 

หรือ 

“โจทยวิจัยสามารถไดมาจากปญหาที่เกิดขึ้นในระหวาง

กระบวนการทําวิจัย”  

“ยึดการเขียนงบประมาณตามเกณฑการของบประมาณจาก
แหลงทุนน้ันๆ พิจารณาจําแนกหมวดเงินใหชัดเจน เชน 

หมวดคาตอบแทน คาใชสอย ฯลฯ” 

“พิจารณาและคนหาตัวแปร  ทั้งตวัแปรตน และตัวแปรตาม
ใหสัมพันธ และตรงกับโจทยการทําวิจัย” 

 

“เขียนที่มาและความสําคัญของปญหา โดยเพิ่มรายละเอียด
ผูใชประโยชนที่ชัดเจน” 

หรือ 

“อยาพลาดการสอดแทรกปญหาที่เชื่อมโยงตามยุทธศาสตร 

ของหนวยงาน แหลงทุนน้ัน ๆ” 

หัวปลา 

แนวทางที่นาสนใจ 



 

  

บรรยากาศการลงทะเบยีนเขารวมโครงการ  

วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 

พิธีเปดโครงการการจัดการความรู โดยผศ.ไวกูณฑ ทองอราม  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

บรรยากาศกจิกรรมโครงการ

จัดการความรู 

ผูเขารวมโครงการรวมแสดงความ

คิดเห็น จากโจทยที่วทิยากรกําหนด 

ภาพบรรยากาศโครงการจัดการความรู ประจําป 2556 

 เรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุนสนับสนุน” 

 



   

ภาพบรรยากาศ วิทยากรประจํากลุมผูกระตุนใหผูเขารวมโครงการ เกดิการ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ และดงึความรูในตัวบุคคล 

ตัวแทนแตละกลุม นําเสนอความรู และประสบการณ ในการเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 

ผูเขารวมโครงการ แสดงความคิดเห็น 
และซักถามขอสงสัย 

 

วิทยากรและผูเขารวมโครงการ
ถายภาพรวมกัน 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

สถาบันวจิัยและพัฒนามีบทสังเคราะหงานวจิัยในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่นาสนใจมาฝากสําหรับ

ฉบับนี้ โดยงานวิจัยนี้เกี่ยวของกับ “การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา” ซ่ึงคงปฏิเสธไมไดวา

ภาวการณปจจุบันนี้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ เนื่องจาก

ปจจัยภายในและภายนอกหลายประการ เชน ความ ทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการ

การศึกษาขามพรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค

อาเซียน ซ่ึงทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย            

นางสาวกรรณิกา สุขสมัย ตลอดจนผูบรหิารและบุคลากรในหนวยงาน จึงทําการศึกษาความคิดเห็นของคณาจารย

และบุคลากรมหาวทิยาลัยที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพการศกึษาของหนวยงานโดยตรง ตอการดําเนินงาน

ดานการประกันคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีประจําป 2556 

การดําเนนิการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยทําการศึกษากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาใน 4 ข้ันตอน (PDCA) 

และการสนับสนุนอ่ืน ๆ ไดแก ดานผูบริหาร ดานการสนับสนุน และดานการมี สวนรวม โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือ เพื่อใหทราบปญหาหรอืสภาพการดําเนนิงานที่ผานมา และเพื่อการวางแผนการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพใหมีประสทิธภิาพยิ่งข้ึน  

ผลการวจิัย พบวา บุคลากรผูใหขอมูล ทัง้สิ้นจํานวน 136 คน มีความคิดเห็นตอการดําเนนิงานดานการประกัน

คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยในภาพรวมดานตาง ๆ ไดแก ดานการดําเนนิงานตามกระบวนการ PDCA ดานการ

ใหความสําคัญจากผูบรหิาร ดานการมีสวนรวม และดานการสนับสนุนอ่ืน ๆ ในระดับมาก (72.60%) แตเม่ือพิจารณา

จําแนกในแตละประเด็นเรยีงอันดับ พบวา อันดับหนึ่งคือ ดานผูบริหาร (75.60%) ดานการมีสวนรวม (74.00%) ดาน

กระบวนการ (PDCA) (72.80%)  และดานการสนับสนุน (68.88%) ตามลําดับ แตขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่นาสนใจจาก

งานวจิัยครัง้นี้เพื่อการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัย แบงเปนประเด็นหลัก ๆ พบวา  

 

 

 

 

กรรณิกา สุขสมัย   

สถาบันวจัิยและพัฒนา 



 

 

          มหาวทิยาลัยควรสรางความตระหนัก ช้ีใหเห็นประโยชน

สําคัญของการประกันคุณภาพการศกึษาแกคณาจารยและบุคลากร

วาการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของหนาที่ เปนหัวใจสําคัญ

เพ่ือการพัฒนา และเพ่ิมเตมิ การใหความรูแก นักศกึษา 
           

            มหาวิทยาลัยควรใหความรูดานการประกันคุณภาพ

อยางสมํ่าเสมอจนถือเปนวัฒนธรรมองคกร ในรูปแบบตาง ๆ เชน 

การจัดการความรู (KM) ในประเด็นที่เกี่ยวของ 

           หนวยงานประกันคุณภาพฯ ตองเปนหนวยงานหลักที่มี

บทบาทสําคัญตอการดําเนินงานประกันคุณภาพใหครบถวนทุกดาน 

นอกจากจะใหขอมูลแนวปฏิบัตแิละรูปแบบการดําเนินงานแลว   ควร

เปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการประสานขอมูลและนําผลมาวิเคราะห 

สังเคราะหในภาพรวมของมหาวทิยาลัย ซ่ึงจะชวยใหเห็นภาพรวมการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพทั้งหมดที่ชัดเจนข้ึน ตลอดจนตองเปนผูที่

เช่ียวชาญสามารถใหคําปรกึษาในแตละตัวช้ีวัด หรอืตัวบงช้ีได 

 

 
 
 
 
 
 

 

           มหาวทิยาลัยควรสรางขวัญและกําลังใจและใหการสนับสนุน

ในรูปแบบตาง ๆ  เชน การคํานงึถงึภาระงานเพ่ิมเตมิของผูตรวจประเมิน

และผูปฏิบัติหนาที่ด านการประกันคุณภาพ และการสนับสนุน

งบประมาณเพื่อการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพใหมีความ

คลองตัวข้ึน   

 

ผลการวิจัยนี้นอกจากผูวิจัยจะนําไปเผยแพรตอในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

กลุมศรอียุธยาครัง้ที ่4 และการประชุมวชิาการระดับชาต ิ“ราชนครนิทรวชิาการและวจิัยครัง้ที ่7” ภายใตหัวขอ “การวิจัย

เพื่อพัฒนาทองถิ่นมุงสูประชาคมอาเซียน” วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2557 แลว คณะผูวจิัยไดนําเสนอผลการวจิัยใหแก

หนวยงานประกันคุณภาพเพื่อการนําไปปฏิบัต ิจัดกจิกรรมอีกทางหนึ่งเพื่อใหการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา

เกดิประสทิธภิาพอยางสูงสุด  

---------------------------------------- 

ขอขอบคุณขอมูลดดี ีมปีระโยชนจาก 

นางสาวกรรณิกา สุขสมัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (หัวหนาโครงการวจัิย)  

วาที่เรอืโทเอกชัย กิจเกศาเจริญ, นางสาวบุศรา สาระเกษ, นางสาวชุลรีัตน ผดุงสนิ, นางสาวนติยา ตนสาย, 

นางสาวชุตมิา พมิลภาพ, นางสาว ปยาภรณ กระจางศร,ี นางสาวอุไรวรรณ แสนเขยีววงศ (คณะวจัิย)  

  

 
 


