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ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

วทิยาลัยการศกึษา 



 

 

ค าน า 

ฝา่ยวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าคู่มอืการ

ปฏิบัติงานด้านการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการวิจัยของวิทยาลัยการศึกษา

เป็นไปอย่างมรีะบบ และสามารถด าเนินการด้วยความสะดวก รวดเร็ว  
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับอาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับทุนอุดหนุนส าหรับการท างานวิจัย 

เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับการท างานด้านการวิจัยได้ดียิ่งขึน้ 

 

 

ฝา่ยวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 
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บทน า 

 

นโยบาย  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรการในการวิจัย 

 

นโยบาย   

วิทยาลัยการศกึษาใช้นโยบายการวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและได้มกีารประยุกต์ใชใ้ห้

เหมาะสมกับภาระงานของวิทยาลัยฯ เพื่อสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพของการศกึษา ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบการวิจัย 

  โดยน านโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในวิทยาลัยฯ ก ากับ ตดิตาม ควบคุม 

ก าหนดให้มีการวิจัยและมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรใหม้ีทักษะในการท าวิจัยใหด้ีขึน้ 

2. มีกลไกในการวิจัย 

 มีการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ 

รวมถึงเผยแพร่ความรู้และผลการด าเนินงานด้านการวิจัยสู่บุคลากรและสาธารณชน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการศึกษา 

 มีการจัดหา/ประสานผู้เช่ียวชาญที่มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรื่องวิจัยและระบบงานด้านการวิจัย

เข้ามาช่วยวิเคราะห/์ใหค้วามรู ้และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายใหม้ีความรู้ความช านาญด้าน

การวิจัย 

4. สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนด้านการวิจัย 

มีการจัดหา สนับสนุน  ประสานแหล่งทุนวิจัยเพื่อสง่เสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีงบประมาณใน

การท าวิจัย 

 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการศกึษา อย่างตอ่เนื่อง 

2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน 

3. เพื่อขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนาจุดอ่อนและ     

จุดแข็งการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการศกึษา ให้ดียิ่งขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

 

มาตรการ 

1. จัดประชุม/อบรม/หรือเข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ความส าคัญของการวิจัย 

2. ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการวิจัยของวิทยาลัยฯ 
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3. จัดท าแนวปฏิบัติหรอืแนวทางการด าเนินงานงานวิจัยของวิทยาลัยฯ เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน 

4. สนับสนุนและส่งเสริมบรรยากาศในหนว่ยงานให้เอือ้อ านวยต่อการปฏิบัติงานด้านการวิจัย 

5. ก าหนดบทบาทและหน้าที่หลักแก่ผู้รับผดิชอบด้านการวิจัยของหน่วยงานอย่างชัดเจน โดย

เน้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้ 

6. สนับสนุนทุนวิจัยแก่บุคลากรภายในวิทยาลัยการศกึษา โดยใช้เงนิรายได้ของวิทยาลัย

การศกึษา 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยการศึกษา 

กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยใหแ้ก่อาจารย์ บุคลากร และนิสติทุกระดับ 

มาตรการ 1 สนับสนุนทุนวิจัย และสร้างทีมวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ อาจารย์ 

บุคลากร และนิสติ 

  มาตรการ2ส่งเสริม พัฒนา ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุก

ระดับ 

กลยุทธ์ สร้างเครือขา่ยความรว่มมอืด้านการวิจัยกับองค์กรวิชาชีพอื่นๆ เพื่อพัฒนาความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนที่สอดคล้องกับความตอ้งการและการใชป้ระโยชน์ 

มาตรการ 1 พัฒนาโจทย์วิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และหรอืบริการ

วิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรูใ้นศาสตร์ด้านการศกึษา 

  มาตรการ 2 ศึกษาความต้องการและการใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชนโดยใช้ความรว่มมอืของเครือขา่ยองค์กรวิชาชีพอื่นๆในการท าวิจัย 
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ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการวิจัย 

ผูม้ีหน้าที่รับผดิชอบหรอืเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย ประกอบด้วย 

1. บุคคล 

1.1 ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิจัย ฯ ท าหนา้ที่ พิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยประจ า

วิทยาลัยการศกึษา 

1.2 คณะกรรมการวิจัยประจ าวิทยาลัยการศึกษา ท าหน้าที่ ก าหนดทิศทางการวิจัยของ

วิทยาลัยการศึกษา ก าหนดแนวทางการพิจารณาให้ค าปรึกษาและสนับสนุนงานวิจัยของวิทยาลัย

การศึกษาเพื่อช่วยให้การท าวิจัยมีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ

วิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับ

ทุนอุดหนุนของวิทยาลัยการศึกษา ประเมินงานวิจัยเพื่อให้การอนุมัติงวดเงิน และให้ความเห็นทางด้าน

คุณภาพในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญของวิทยาลัยการศกึษา 

 

2. หนว่ยงาน 

งานวิจัย ท าหน้าที่ ก ากับและดูแลความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนด และระเบียบการที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในเรื่องดังต่อไปนี้ บุคคล 

ทรัพยากร แหล่งเงินทุน การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ระบบฐานข้อมูล การเผยแพร่

ผลงานวิจัย จัดสัมมนา ฝึกอบรมเกี่ยวกับการสนับสนุนงานวิจัย ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์

ให้บุคลากรท าวิจัย 
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คณะกรรมการประจ าวทิยาลัยการศกึษา 

1. คณบดีวิทยาลัยการศกึษา    ประธานกรรมการ 

  2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

  3. รองคณบดีฝา่ยบริหาร    กรรมการ 

  4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต    กรรมการ   

  5. ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ    กรรมการ 

  6. ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์    กรรมการ 

  7. นางสาวกัญญาภัทร  วิมลสุต    เลขานุการ 

  8. นางยลดา อนิเปรีย้ว     ผูช่้วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการวจิัยประจ าวทิยาลัยการศึกษา 

1. คณบดีวิทยาลัยการศกึษา    ประธานกรรมการ 

  2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

  3. รองคณบดีฝา่ยบริหาร    กรรมการ 

  4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต    กรรมการ 

  5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

  6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ    กรรมการ 

  7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

  8. นายวิทวัส  ธิวัย     เลขานุการ  
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ระบบและกลไกการพฒันาทรัพยากรบุคคลด้านงานวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดระบบและกลไกการบรหิารทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 

 โดยวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากร และทุนสนับสนุนการท าวิจัย การ

จัดท าแผนทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย และก าหนดกฎเกณฑ/์แนวทางสง่เสริมให้บุคลากรท าวิจัย  

 

 

  

วทิยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณการพัฒนา

บุคลากรและทุนสนับสนุนการวจิัย 

นักวจิัยขออนุญาตเข้ารว่มอบรม 

ประชุมสัมมนาแสดงผลงาน/เสนอผลงาน 

- วทิยาลัยฯ หรอื ร่วมกับหนว่ยงานภายนอก 

จัดอบรม/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/

ประชุมสัมมนา 

- ส่งบุคลากรเข้าอบรม ประชุม สัมมนา 

- จัดนิทรรศการ/งานวชิาการ ให้นักวิจัย

น าเสนอผลงานวจิัย 

- วทิยาลัยฯ ยกยอ่ง ใหผ้ลตอบแทนและหรือ

รางวัลแก่นักวิจัยท่ีมีผลงานดีเด่น 

 

 

งานวจิัยและประกันฯ พจิารณาให้ความเห็น

เสนอตอ่วิทยาลัยฯ 

วทิยาลัยฯ พิจารณาให้การสนับสนุนและแจ้ง

ให้นักวิจัยทราบ 

นักวจิัยเข้าอบรม/ประชุม แสดงผลงาน/เสนอ

ผลงาน 
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ระบบและกลไกการสรรหาแหล่งทุนวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดระบบและกลไกการสรรหาแหล่งทุนวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 โดยฝ่ายพัฒนาและวิจัยเป็นศูนย์กลางในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัยฯทราบ เพื่อ

จัดท าขอ้เสนอโครงการวจิัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

แหลง่ทุน 

ภายในมหาวทิยาลัย ภายนอกมหาวทิยาลัย 

 

วทิยาลัยฯ แจ้ง/ประกาศทุนดา้นวจิัย  

(จ านวนทุน/งบประมาณ/แหลง่ทุน/หัวขอ้วิจัย) 

อาจารย์/บุคลากร รับทราบและเสนอโครง

ร่างงานวจิัย 

ประกาศผลผูไ้ด้รับการจัดสรรทุน 

ท าสัญญารับทุน และด าเนินการวจิัย 

เสนอรายงานวจิัยตอ่แหล่งทุน 

เสนอผลการวจิัยตอ่วิทยาลัยฯ 
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การเสนอขอรับทุนส าหรับอาจารย์และบุคลากร 

 ให้นักวิจัยจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม แบบ ว-1ด เพื่อเสนอขอรับทุนตาม

ระยะเวลาที่วิทยาลัยฯ ประกาศ 

 

ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวจิัยจัดท าข้อเสนอโครงการวจิัยตามแบบฟอร์ม  

แบบ ว-1ด เพื่อเสนอผ่านคณะกรรมการวจิัยประจ าวิทยาลัย

การศึกษา 

ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพรวบรวมขอ้เสนอ

โครงการวจิัยเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการวจิัย 

คณะกรรมการวจิัย พจิารณาขอ้เสนอ

โครงการ 

ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพแจง้ผลการ

พจิารณาโครงการวจิัย 

นักวจิัยท าสัญญารับทุนและด าเนนิงาน

โครงการตามสัญญารับทุน 

ปรับแก้ข้อเสนอโครงการวจิัยแลว้น าเสนอ

เพื่อขอรับทุนในครัง้ตอ่ไป 

อนุมัต ิ ไมอ่นุมัต ิ
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การเสนอขอรับทุนส าหรับนสิิต 

 ให้นิสิตส่งใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์  เพื่อเสนอขอรับทุนตามระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศ 

 

ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นสิิตส่งใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานพินธ์            

เพื่อเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศึกษา 

ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพรวบรวมใบสมัคร

เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการประจ าวทิยาลัย

การศึกษา 

คณะกรรมการประจ าพิจารณาข้อเสนอ

โครงการ 

ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพรวบรวมใบสมัคร 

เสนอตอ่มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก



 

 

 

แบบเสนอโครงการวจิัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 

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

ชื่อโครงการวิจัย  

(ภาษาไทย) ...................................................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................... 

พื้นที่ หรอืชุมชนเป้าหมาย (ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด)............................................................... 
ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

บูรณาการกับการเรียนการสอน (โปรดระบุหลักสูตรหรือรายวิชา)  

บูรณาการกับการบริการวิชาการ (โปรดระบุชื่อโครงการ) 

บูรณาการกับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม (โปรดระบุชื่อโครงการ) 
 

ส่วน  ข: องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  

  1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนที่ท าการวิจัย (%)] 

และหนว่ยงาน ประกอบด้วย หนว่ยงานหลักและหนว่ยงานสนับสนุน 

2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 1) 

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวชิาที่ท าการวิจัย (ผนวก 1) 

4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง  

10. เอกสารอ้างองิของโครงการวิจัย 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์/กลุ่มเป้าหมาย 

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรอืผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

13. วิธีการด าเนินการวจิัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 

15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย,โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการ

เพิ่มเติม 

 

16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

แบบ ว-1ด 



 

 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจ าแนกตามงบประเภทต่างๆ [ปีงบประมาณที่เสนอขอ

(ผนวก 2)] 

17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 

18. ค าช้ีแจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 

19. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Miss, Mrs, Rank 

  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  

3. ต าแหน่งปัจจุบัน 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศกึษา) ระบุสาขาวิชาการ 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ

ผลงานวิจัย  

7.1 ผูอ้ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 

7.2 หัวหนา้โครงการวิจัย : ชื่อโครงการวจิัย 

7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที ่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ

มากกว่า 1 เรื่อง) 

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท า

การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ: 

 1. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการ

ประเมินผล 

 2. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์และมนุษย์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์และจริยธรรมใน

มนุษย์และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มของหน่วยพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์และ

จริยธรรมในมนุษย์  

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  


