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ค าน า 

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินการงานวิจัย 

และงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพโดยได้มีการวางระบบกลไกส าหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่ 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดย ได้มีการ

ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลเป็นประจ าทุกปี มีการแสดงขั้นตอนกระบวนในแต่ละระบบกลไกเพ่ือให้เกิดความ

เชื่อมโยง และ สอดคล้องกับขั้นตอนกระบวนการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

โดยเนื้อในคู่มือ เน้นการให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนกระบวนการท าวิจัยจรรยาบรรณของนักวิ จัย 

จรรยาบรรณในการท าวิจัย  ข้อมูลด้านการจดสิทธิบัตร และข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์ 

บุคคลาการในคณะ และ นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินการ

จัดการวิจัยและงาน สร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะวิทยาการจัดการต่อไป   

คณะวิทยการจัดการ   
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แผนการด าเนินงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการท้องถิ่นและสงัคม 

ที ่ กิจกรรม  ก.ค. 
xx  

ส.ค.
xx 

ก.ย.
xx 

ต.ค.
xx  

พ.ย.
xx 

ธ.ค.
xx  

ม.ค.
xx 

ก.พ.
xx 

มี.ค.
xx 

เม.ย.
xx  

พ.ค.
xx 

1  ประชุมคณะกรรมการวิจัย
และ คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

√  √          

2  การลงพื้นที่เพ่ือท าการ
ส ารวจความต้องการ 
ชุมชน 

 √  √         

3  ประชุมวางแผนก าหนด
ประเด็นการวิจัย  

 √  √         

4  ขออนุมัติจัดการ
งบประมาณ/โครงการ  

  √         

5  ด าเนินการลงพื้นที่เก็บ
รวบรวมข้อมลู  

  √  √  √  √  √  √    

6  ประมวลการจดัรายงาน         √  √   

7  น าเสนอผลงานระดับคณะ          √  √  

8  ประเมินผลงานวิจัย / 
ปรับปรุงผลงานฉบับ 
สมบูรณ์  

         √  √ 

9.  ถ่ายทอดความรูสู้่
ท้องถิ่น / การถอดองค์ 
ความรู้  

          √ 

10.  น าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ  

          √ 
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บทที่ 1 

 กรอบการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ 

        การวิจัยถือเป็นพันธกิจส าคัญของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยการวิจัย ได้มี
บทบาทต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ผ่านมาช่วยท าให้ท้องถิ่นและประเทศ สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้และยังเป็นการสร้างรากฐานของการพัฒนาประเทศให้สามารถเข้าใจปัญหาของ ประเทศและ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนอกจากนั้นการวิจัยถือเป็นกิจกรรมพัฒนาปัญญาเพ่ือ เสริมสร้างความรู้
เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาวิถีการด ารงชีวิตทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและ วัฒนธรรมให้ดีขึ้นจึง
กล่าวได้ว่าการวิจัยสามารถเป็นตัวชี้วัดที่สามารถบอกได้ถึงศักยภาพในการพัฒนา ประเทศและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการของประเทศได้เช่นกัน 

ความส าคัญการวิจัยทางการศึกษา 

        การวิจัยทั่วไปเป็นการน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนการวิจัยทาง การศึกษามี
ลักษณะเช่นเดียวกันแต่เน้นการแก้ปัญหาทางการศึกษาซึ่งมีจุดมุ่งหมายเหมือนกับวิทยาศาสตร์ ทั้งหมดคือเพ่ือ
อธิบายพยากรณ์และหรือควบคุมปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อนึ่งการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกับการวิจัยทางการศึกษากล่าวคือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นรูปธรรมจับต้องได้แต่การวิจัยทางการศึกษาเป็นการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งมี
ความสลับซับซ้อนและมีตัวแปรมากมายซึ่งข้อมูลจากการวิจัยทางการศึกษามี ประโยชน์อย่างมากทั้งต่อผู้เรียน
ผู้สอนสถานศึกษารวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการวิจัยทางการศึกษาจะ ช่วยให้ผู้สอนทราบผลการจัดการ
เรียนการสอนพฤติกรรมของผู้เรียนเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาพัฒนาการ เรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยขยายองค์ความรู้ เทคนิคการสอนและนวัตกรรมด้านการ
เรียนการสอนเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนผู้ปกครองและสังคม ถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาปฏิรูปการศึกษาของคน ในประเทศให้เป็นคนเก่งคนดีอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้การวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสามารถ
น าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เป็น กระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่
เชื่อถือได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบท
ของชั้นเรียนโดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนางานการ จัดการเรียนการสอนของครูลักษณะของการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Active Research) คือเป็น การวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงโดยมีครูเป็นทั้ง
ผู้ผลิตงานวิจัยและผู้บริโภคงานวิจัยหรือกล่าวอีกนัย หนึ่งคือครูเป็นนักวิจัยในชั้นเรียนครูนักวิจัยจะตั้งค าถามที่
มีความหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนแล้วจะวางแผนการปฏิบัติงานวิจัยหลังจากนั้นครูจะ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆกับการ จัดเก็บข้อมูลตามระบบข้อมูลที่ได้วางแผนวิจัยไว้น าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยน าผลการวิจัยไป ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาข้อความรู้



5 
 

ที่ได้นั้นให้มีความถูกต้องเป็นสากลและเป็น ประโยชน์มากยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ของครูให้มีคุณภาพยิ่งๆข้ึนไปจึงกล่าวได้ 

ว่าการวิจัยการศึกษาเป็นปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา วิชาชีพ
เนื่องจากให้ข้อค้นพบที่ได้มาจากกระบวนการสืบค้นที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ท าให้ผู้เรียนเกิดการ พัฒนาการ
เรียนรู้และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาผู้ที่มีส่วนร่วม น าไปสู่การ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักการส าคัญของการวิจัยที่เน้นการสะท้อนผลท าให้การวิจัย ในชั้นเรียน
สามารถช่วยส่งเสริมบรรยากาศการทางานแบบประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และ
ยอมรับในข้อค้นพบร่วมกัน 

ความส าคัญการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่มีความหมายเป็นการพัฒนาที่ยึดพ้ืนที่เป็นศูนย์กลางแต่ในความตรงไปตรงมา นั้นก็มีความ
ซับซ้อนอยู่พอสมควรเพราะว่าพ้ืนที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งย่อมส่งผลต่องานวิจัยและการ พัฒนาด้วยไม่น้อย
ที่เรียกว่าพื้นที่นั้นๆมีองค์ประกอบใหญ่อย่างน้อย 4 ประการด้วยกันได้แก่      

(1) ด้านภูมิศาสตร์และภูมิทัศน์ของพ้ืนที่นั้นๆและรวมถึงภูมิอากาศ 
(2) ด้านการเมืองการปกครองประเทศแบ่งเป็นเขตปกครองหลายระดับและประเภทตั้งแต่หมู่บ้าน เทศบาล
จังหวัดโดยใช้การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ 
(3) ด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นสิ่งพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับการผลิตการค้าและการลงทุนรวมไปถึงการ ไหลเวียนของ
เงินตราและแรงงานในปัจจุบันการผลิตในชุมชนมีลักษณะใช้เครื่องจักรกลสูงใช้เทคโนโลยีและ พยายามปรับสู่
มาตรฐานการผลิตแบบส ากลให้ท้องถิ่นเชื่อมโยงกับระดับชาติ 
ระดบัภูมิภาคได้แก่ประชาคมอาเซียน 
(4) มิติทางด้านสังคม-วัฒนธรรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกล่าวคือสังคมและวัฒนธรรม ท้องถิ่นชนบท
ไทยได้ก้าวจากการผลิตและการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การผลิตและการเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้ เครื่องจักรกลและ
ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 
      ทั้งนีง้านวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในปัจจุบันจึงยิ่งเพ่ิมความซับซ้อนขึ้นอีกในทางบริบทสังคมโดย ต้องสร้าง
ความสมดุลในหลายมิติตั้งแต่ความสมดุลระหว่างการปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในท้องถิ่นโดย ใช้
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมเข้าด้วยกันแบบมีส่วนร่วมในการท าวิจัยและกา หนดก
รอบการวิจัยและด าเนินงานด้านวิจัยร่วมกัน 

ประเภทงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาการจัดการ 

1.งานวิจัยทางการศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

- เป็นงานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนงานวิจัยและพัฒนาของคณะวิทยาการ จัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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- เป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สอน  
- เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
- เป็นงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชา (Basic Research) หรือเป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied 
Research) ที่สามารถแก้ปัญหาของสังคมและท้องถิ่นและประเทศ 
- เป็นงานวิจัยที่ก่อเกิดองค์ความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่สังคมและท้องถิ่น - เป็นงานวิจัยที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายรวมถึงนักศึกษา 
- ผลงานวิจัยสามารถน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

2.งานวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
- เป็นงานวิจัยที่มีลักษณะบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและน าไปสู่การบริการวิชาการ แก่สังคมใน
ชุมชนท้องถิ่น 
- เป็นโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
เชียงรายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นจังหวัดภูมิภาคและประเทศ 
- มีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงพ้ืนที่โดยมีอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยในรายวิชาที่สอนและนักศึกษาร่วม วิจัยกับตัวแทน
ชุมชนองค์กรในพื้นที่ท่ีเกี่ยวข้องร่วมเป็นผู้วิจัยด้วย 
- เป็นงานวิจัยในลักษณะต่อยอดโดยการน าเอาองค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากงานวิจัยมา สร้างระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อผู้ใช้ประโยชน์ 
- สามารถให้ผู้อื่นต่อยอดองค์ความรู้และขยายผลไปยังชุมชนอื่น 
- เป็นการน าเอาองค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 
- ผลของการวิจัยสามารถท าให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้วยการพ่ึงตนเองของ ชุมชนและท้องถิ่น 

3. งานสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ได้รับการยอมรับและได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ 
- งานสร้างสรรค์ของบุคลากรเช่นผลงานศิลปะตามประเภทของงานศิลปะหรือสิ่งประดิษฐ์ ประเภทต่างๆที่มี
ความเป็นนวัตกรรมโดยมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม 
- งานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่จากหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรวิชาชีพ 
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บทที่ 2 
แผนกลยุทธ์และแผนงานด้านการวิจัย 

ยุทธศาสตร์การวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ที่เป็นประโยซน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และภูมิภาค 
1. เป้าประสงค์  
1.1 ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการน าไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
1.2 เน้นงานวิจัยรับใช้สังคมที่บูรณาการองค์ความรู้ในชั้นเรียนกับท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2. ตัวชี้วัด 
2.1. จ านวนแผนงานและระบบกลไกลที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
2.2.จ านวนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
2.3. จ านวนกิจกรรมที่จัดอบรมพัฒนาทักษะการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย 
2.4 จ านวนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ที่เป็น ประโยชน์
ต่อท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
2.5. จ านวนบทความที่ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการและ/หรือ 
วารสารวิชาการท้ังในและ/หรือต่างประเทศ 
2.6. จ านวนงานวิจัยที่มีการพัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับชุมชมและองค์กรภายนอก มหาวิทยาลัย 
2.7 จ านวนงานวิจัยที่มีการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

3. ค่าเป้าหมาย 
3.1. มีจ านวนแผนงานและระบบกลไกลที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง จ านวน 1 
งานวิจัยต่อปี 
3.2. มีจ านวนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยจ านวน 1 โครงการต่อป ี
3.3. มีจ านวนกิจกรรมที่จัดอบรมพัฒนาทักษะการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย จ านวน 1 
กิจกรรม 
3.4. มีจ านวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ที่เป็น ประโยชน์
ต่อท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงจ านวน 5 วิจัยต่อปี 
3.5. มีจ านวนบทความที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการและ/หรือ 
วารสารวิชาการท้ังในและ/หรือต่างประเทศ จ านวน 5 บทความต่อปี 
3.6. จ านวนงานวิจัยที่มีการพัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับชุมชมและองค์กรภายนอก มหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 งานวิจัยต่อป ี
3.7 จ านวนงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ทั้งในทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ จ านวน 5 งานวิจัยต่อปี 
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4. กลยุทธ์ 
 4.1. พัฒนาระบบและกลไกการวิจัยที่มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

(แนวทางการด าเนินงาน) 
1) สร้างนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

   2) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์ทั้งในระดับประเทศและ/
หรือต่างประเทศให้เพ่ิมข้ึน 

3) พัฒนาทักษะความสามารถในการท าวิจัยของอาจารย์ 
  4.2. เผยแพร่หรือต่อยอดความรู้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน
ท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 (แนวทางการด าเนินงาน) 
   1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานองค์กรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

2) ส่งเสริมให้อาจารย์น ากระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

  3) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตงานวิจัย โดยใช้ความต้องการของชุมชนเป็นฐาน 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย 

คณะกรรมการจัดสรรทุนวิจัยของคณะวิทยาการจัดการจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแก่ โครงการวิจัยด้วย

เกณฑ์ดังนี้ 

1. ลักษณะโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 

1.1 เป็นโครงการวิจัยที่ด าเนินการในประเทศไทย และมีการทบทวนองค์ความรู้และเอกสารที่มี การ

ตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วนและครอบคลุม เป็นการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริงไม่เป็นการวิจัย ซ้ ากับ

องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือถ้าเป็นการวิจัยเพ่ือยืนยันองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องเป็นการวิจัยที่มี ความ

จ าเป็นอย่างแท้จริง 

1.2 มีการนิยามปัญหาและจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนและมีเหตุผลแสดงว่าการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ของ 

โครงการที่เสนอจะเป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนาประเทศ 

1.3 เป็นโครงการวิจัยที่มีการก าหนดโจทย์ปัญหาชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

และ/หรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1.4 เป็นโครงร่างงานวิจัยที่ใช้ศาสตร์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจหรือนิเทศศาสตร์ 1.5 มีความถูกต้อง

ตามระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ 

1.6 ผลผลิตของงานวิจัยสามารถน าไปใช้ชี้น าสังคมตามเอกลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการและ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน  

2.1 เป็นอาจารย์คณะวิทยาการจัดการที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  

2.2 ไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ 

  3. การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล 

3.1 การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเ พ่ือจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอ 

โครงการวิจัยเพ่ือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ ค่าใช้จ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ และ

ผลกระทบ โดย “คณะกรรมการ” และใช้ “ผู้ตรวจสอบข้อเสนอ (reviewer)” ภายนอกร่วมด้วย ผล การ

พิจารณาของคณะกรรมการเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอขอรับทุนจะอุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้ งานวิจัย

นั้นต้องไม่เป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ 

3.2 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงการเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า 

ของการด าเนินงานกับเป้าหมายของแผนการด าเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละ 

โครงการวิจัย โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการด าเนินการในรูปแบบต่อไปนี้ 
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- หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการวิจัยด้วยเอกสาร และ

น าเสนอผลงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- จัดประชุมทางวิชาการเพ่ือให้หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนน าเสนอผลงานเมื่อด าเนินงานไป ระยะ

หนึ่ง และมีผลงานก้าวหน้าพอสมควร        

 4. การสมัครและก าหนดเวลาเสนอโครงการ 

ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการของบประมาณสนับสนุนการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการโดย กรอกข้อมูล

ตามรูปแบบที่ก าหนด และแนบไฟล์เอกสารซึ่งเป็นไฟล์ PDF ดังนี้      

 4.1 แบบเสนอโครงการวิจัยซึ่งประกอบด้วยบทคัดย่อ และข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการลงนาม 

จากหน่วยงานต้นสังกัด 

 4.2 ประวัติของนักวิจัยหลักและนักวิจัยร่วม (ถ้ามี) 

   5. กระบวนการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

  5.1 ประกาศและรับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย 

 5.2 คณบดีคณะวิทยาการจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานวิจัยเพ่ือ 

พิจารณาคุณภาพของโครงร่างตามเกณฑ์การพิจารณาฯในข้อที่ 9 

 5.3 คณะกรรมการฯน าเสนอผลการพิจารณาคุณภาพต่อคณะกรรมการบริการวิชาการและการ วิจัย

เพ่ือประกาศผลการพิจารณาต่อไป 

 6. การเบิกจ่ายเงิน 

 ให้เป็นไปตามสัญญาทุนวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

 7. ผลงานที่ส่งมอบ  

 7.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฉบับภาษาไทย 

 7.2 หลักฐานการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่หน่วยงานภายนอกและ 

ชุมชน 

 7.3 ผลการรับรองการตีพิมพ์วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือรายงานสืบเนื่องจากการ 

ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ 

 7.4 หนังสือตอบรับการใช้ประโยชน์จ านวน 2 ฉบับจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนสู่การเรียน การ

สอน ที่มีการรับรองการใช้ประโยชน์ในด้านที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน (เชิงนโยบาย, เชิงสาธารณะ,และเชิงศิลปวัฒนธรรม
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บทที่ 4 

ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 คณะวิทยาการจัดการได้มีการส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือให้คณาจารย์ได้มีจ านวนงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง

คณะวิทยาการจัดการได้มีการก าหนดรายละเอียดขั้นตอนหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยและการขอรับ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 

 คณะวิทยาการจัดการจะจัดท าบันทึกข้อความถึงบุคลากรภายในคณะทราบถึงประก าศการให้ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยและข้อก าหนดการให้ทุนอีกทั้งทางคณะวิทยาการจัดการและพัฒนายังประก าศทาง 

Website ของคณะวิทยาการจัดการคือhttp:/find.cru.in.th หรือติดตามได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของ คณะ

วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงร่างงานวิจัยเสนอขอรับทุน 

บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สนใจท า วิจัยสามารถดู

รายละเอียดพร้อมจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบที่ก าหนดท าบันทึกส่งผ่านประธานโปรแกรมวิชา เพ่ือให้

ทางคณะฯโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ของ

คณะวิทยาการจัดการได้พิจารณาโครงร่างการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 เสนอพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะฯ 

พิจารณา 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมคณะวิทยาการจัดการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยให้ คณะกรรมการ

พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาการ จัดการซึ่งมีหน้าที่

พิจารณากลั่นกรองและตัดสินข้อเสนอโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขปรับปรุงและประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

คณะฯแจ้งแก่นักวิจัยเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามคาแนะนาของคณะกรรมการ บริหารงานวิจัย

และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและแผนปฏิบัติงานวิจัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

เบิกจ่าย 

คณะวิทยาการจัดการและนักวิจัยร่วมท าสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและแผนงบประมาณ เพ่ือขออนุมัติ

งบประมาณเบิกจ่ายกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการท าวิจัยตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 นักวิจัยท าสัญญาข้อตกลงเพ่ือรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุน การวิจัยงวดที่

1 ตามสัญญารับทุนฯ 

6.2 นักวิจัยจัดท ารายงานการเงินตามแบบที่ก าหนดประจ างวดที่1พร้อมส่งรายงานความก้าวหน้า 

6.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ คณะ

วิทยาการจัดการพิจารณารายงานความก้าวหน้า 

6.4 นักวิจัยส่งหลักฐานตามสัญญารับทุนฯเพ่ือขอเบิกงบประมาณสนับสนุนการวิจัยงวดที่2 

6.5 เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยนักวิจัยต้องจัดท ารายงานการเงินและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อม ซีดีรอม

ตามท่ีระบุในสัญญารับทุน 
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ขั้นตอนการขอทุนวิจัยและการด าเนินการวิจัย 

ภายใต้การสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ 

 
แจ้งประกาศทุน 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอโครงร่างวิจัย 

กรรมการวิจัยสถาบันตรวจสอบ  

โครงร่างวิจัย ตามกรอบที่ก าหนด แก้ไข 

ส่งคืนให้นักวิจัย

แก้ไข 

รวบรวมโครงร่างน าเสนอเพื่อ 

พิจารณาอนุมัต ิ

แจ้งผลการอนุมัติให้นักวิจัย 

นักวิจัยด าเนินการเบิกจ่ายงวดแรก =20% 

น าเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ ์

นักวิจัยด าเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 2 = 40% 

รายงานความก้าวหน้า 

นักวิจัยด าเนินการเบิกจ่ายงวดที่เหลือ 40% 

จัดท ารายงานฉบับสมบรูณ์ 3 เล่ม  
และ CD 1 แผ่น พร้อมบทความวิจยั 
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บทที่ 5 

ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งให้ทราบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

 เมื่อคณะวิทยาการจัดการได้รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอกอาทิ  ส านักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือ สังคม 

(สคส.) ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เพ่ือให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางคณะ

วิทยาการจัดการจะด าเนินการท าประกาศแจ้งไปยังบุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการ นอกจากนี้ยังสมารถ

รับทราบข้อมูลทาง web site ของคณะวิทยาการจัดการhttp://ind.crน.in.th เพ่ือเชื่อมต่อกับ Website ของ

แหล่งทุนสนับสนุนภายนอก 

ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงร่างงานวิจัยเสนอขอรับทุน 

บุคลากรที่สนใจในการท าวิจัยเขียนโครงร่างงานวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยของ แหล่งทุนต่างๆ

ซึ่งส ามารถดูได้จาก website ของหน่วยงานต่างๆที่นักวิจัยสนใจ 

ขั้นตอนที่ 3 เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะวิทยาการจัดการรวบรวมโครงการวิจัยที่ท่านได้ส่งมาเพ่ือส่งไปยังแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย  นั้นๆผ่าน

สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ 

ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขปรับปรุง 

เมื่อมีการชี้แจงให้นักวิจัยแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆทางคณะวิทยาการจัดการ จะได้แจ้งแก่

นักวิจัยทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขและจัดส่งไปยังแหล่งทุนอีกครั้งหนึ่ง 

ขั้นตอนที่ 5 อนุมัติท าสัญญา 

โครงร่างงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากแหล่งทุนภายนอกซึ่งทางแหล่งทุนจะท าสัญญาหลักกับ มหาวิทยาลัย

โดยมีอธิการบดีเป็นผู้ลงนามรับทุนส่วนนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการจะต้องมาท าสัญญากับ มหาวิทยาลัยโดย

หักค่าด าเนินการให้กับมหาวิทยาลัยฯในอัตราร้อยละ10 โดยถ้าโครงร่างงานวิจัยผ่านการ พิจารณาและอนุมัติ

ผ่านแล้วก็จะแจ้งประสานไปยังนักวิจัยโดยตรงเพื่อท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

หมายเหตุ 

1. การด าเนินงานวิจัยจะเป็นไปตามระเบียบของแหล่งทุนนั้นๆยกเว้นในกรณีแหล่งทุนมอบหมายให้
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดูแลให้ด า เนินการตามขั้นตอนการรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุก ประการ 
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2. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากแหล่งทุนภายนอกบางแหล่งทุนจะส่งมาให้ทางสถาบันวิจัยและ 
พัฒนาติดต่อประสานงานกับนักวิจัยเพื่อท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
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บทที่ 6 

ระบบเผยแพร่งานวิจัย 

 ระบบเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคมมีรายละเอียดวิธีการด าเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ (อาจด า เนินการโดย 

คณะหรือสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย)  

 ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนด าเนินการ โดยมีวิธีการดังนี้ 

 1.1 ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง ท าหนังสือเชิญผู้เข้าประชุม ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ คณะกรรม การ

ด าเนินงาน แกนน ากลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 

 1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  

 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์โดยมีวิธีการดังนี้ 

 2.1 ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงจากการวิจัยฝ่ายที่มี ส่วน

ส่งเสริมสนับสนุน ฝ่ายนักวิชาการ ผู้บริหารระดับนโยบาย และผู้สนใจ 

 2.2 ประชุมร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามประเภทของ งานวิจัยและ

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การตัดสินใจเชิงนโยบาย การพัฒนา ธุรกิจ เป็น

ต้น  

 ขั้นตอนที่ 3 พิจารณารูปแบบการใช้ประโยชน์โดยมีวิธีการดังนี้ 

 3.1 กรณีไม่ใช่การติดต่อโดยตรงจัดแยกไปพิจารณารูปแบบการเผยแพร่ ซึ่งอาจเป็นการ เผยแพร่โดย

วารสารหรือจัดประชุมวิชาการ 

 3.2 กรณีติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้ประโยชน์ จัดเข้ากลุ่มกิจกรรมเฉพาะที่สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย   

 ขั้นตอนที่ 4 การจัดกิจกรรมใช้ประโยชน์โดยตรงต ามกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวิธีการดังนี้ 

 4.1 ประชุมวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจัย คณะกรรมการด าเนินงาน และกลุ่ม

ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย 

 4.2 ปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์โดยตรงตามแผนที่ก าหนดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

 4.2.1 ส่งผลวิจัยตรงกับผู้ใช้และติดตามผล 4.2.2 จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรก่อนการส่งผลต่อผู้ใช้  

 4.2.3 สังเคราะห์องค์ความรู้ก่อนการน าไปใช้ 

 4.2.4 จัดโครงการขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย 

 ขั้นตอนที่ 5 จัดการความรู้ บันทึกผลเพื่อน าไปใช้โดยมีวิธีการดังนี้ 

 5.1 ประชุมคณะผู้ด าเนินการเสนอผลการประเมินการจัดประชุมเพ่ือน าผลไปใช้ปรับปรุง 

  5.2 จัดการความรู้โดยใช้เทคนิค AAR เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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บทที่ 7 

 จรรยาบรรณนักวิจัย 

 จรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง ข้อก าหนดในเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของความเป็น นัก

วิชาชีพ เพ่ือให้วิชาชีพนั้นมีมาตรฐาน มีศักดิ์ศรี และมีคุณธรรม แต่ละอาชีพต่างก็มีจรรยาบรรณของ ตนเอง 

การมีจรรยาบรรณ คือ การยอมรับวิถีทางปฏิบัติของวิชาชีพนั้น อาชีพนักวิจัยก็ต้องมีจรรยาบรรณ ด้วยเช่นกัน 

และเป็นจรรยาบรรณท่ีต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด เนื่องจากการศึกษาของนักวิจัยเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ของบุคคลอ่ืน ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความลับ เป็นเรื่องส่วนตัว หรือเป็นเรื่องที่เมื่อ เปิดเผยแล้ว อาจน า

ความเดือดร้อนมาสู่ผู้ให้ข้อมูล เช่น อุดมการณ์ทางการเมือง พฤติกรรมเบี่ยงเบน เป็น ต้น นักวิจัยจึงต้องใช้

ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการศึกษาเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนเช่นนี้ ในอดีตนักวิจัย มีความกระหายใคร่รู้

อย่างมากและใช้ทุกวิถีทางในการให้ได้ข้อมูลมา โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อ่ืน ดังนั้น จรรยาบรรณของ

นักวิจัยจึงเป็นประเด็นที่จ าเป็นต้องกล่าวถึงและปลูกฝังในหมู่นักวิจัย 

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2541) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ในด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย 

ดังนี้ 

ข้อ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน 

ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัยและมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับ 

ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะ ท า วิจัย 

การเลือกผู้เข้าร่วมท าวิจัย การด าเนินการวิจัย ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อ่ืน โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความ คิดเห็นที่

น ามาใช้ในงานวิจัย 

 2. นักวิจัยต้องซื้อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 

 2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ โครงการวิจัยเพ่ือ

ขอรับทุน 

 2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน  

 3. นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  

 3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม  

 3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่น าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน 
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ข้อ 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการ

วิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 

 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันอุทิศเวลา 

ท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 

แนวทางปฏิบัติ 

 1. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย 

 1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียด รอบคอบ เพ่ือ ป้องกันความ

ขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในภายหลัง 

 1.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน  

 2. นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย 

 2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการท างานวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่ง ผลงานวิจัย

ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 

 3. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท าวิจัย 

 3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และ ส่งงานตาม ก าหนดเวลา 

ไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 

 3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้ผลอัน เกิดจาการ

วิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 

 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ ความช านาญหรือ มี

ประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องท่ีท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการ วิเคราะห์ 

การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัยอย่าง เพียงพอ

เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 2. นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพ่ือป้องกัน ความ

เสียหายต่อวงการวิชาการ 
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ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 

 นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน 

สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น 

 2. นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยโดยมีจิตส านึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

 3. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาและ สังคม 

ข้อ 5. นักวิจยัต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 

 นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ เพ่ือน

มนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่ 

หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอม ให้

ท าการวิจัย 

  2. นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่ค านึงถึงแต่ 

ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

  3. นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ ทดลอง 

ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของ 

 การท าวิจัย 

 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจ ส่งผล

ให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

แนวทางปฏิบัติ 

 1. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ  

 2. นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิซาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเก่ียวข้อง 

 3. นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง ประโยชน์

ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 
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ข้อ 7. นักวิจัยจึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 

 นักวิจัยจึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิน ความ

เป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. นักวิจัยจึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 2. นักวิจัยจึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคมไม่ เผยแพร่ ผลงานวิจัย

เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง 

 3. นักวิจัยจึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ ตรวจสอบ 

ยืนยันในทางวิชาการ 

 

ข้อ 8. นักวิจัยจึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 

 นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผล 

ทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน งานวิจัยกับ

เพ่ือนร่วมงานและนักวิชาการอ่ืน ๆ 

 2. นักวิจัยจึงยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าที่ดีเพ่ือ สร้างความรู้

ที่ถูกต้องและสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อ 9. นักวิจัยจึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

 นักวิจัยจึงมีจิตส านึกที่จะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือความ 

เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. นักวิจัยจึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท าการวิจัยด้วยจิตส านึกที่จะ อุทิศ

ก าลังปัญญาของตนเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ สังคม 

 2. นักวิจัยจึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสังคม ไม่ท าการ วิจัยที่ขัด

กับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 3. นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา น้ า ใจ กระท าการ ส่งเสริม

พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 
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บทที่ 8 

 การจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา  

การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 
รวบรวมโดย คณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

 สิทธิบัตรคืออะไร 

 สิทธิบัตร คือ หนังสือส าคัญที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์การ 

ประดิษฐ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ์ : โครงสร้าง กลไก หรือส่วนที่ประกอบกันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งส่วนผสม 

ทางเคม ี

 2. กรรมวิธี : วิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ผลงาน

สร้างสรรค์เก่ียวกับลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ 

เอกสารที่ต้องใช้การยื่นขอสิทธิบัตร 

 1. แบบพิมพ์ค าขอ (สป / สผ/ อสป / 001-ก)  

 2. รายละเอียดการประดิษฐ์ หรือค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี 

 3. ข้อถือสิทธิ  

 4. รูปเขียน (กรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ภาพถ่ายได้)  

 5. บทสรุปการประดิษฐ์ (เฉพาะกรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์)  

 6. เอกสารประกอบค าขอ เช่น 

 เอกสารหลักฐานการแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร  

 หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ หรือการออกแบบแล้วแต่กรณี  

 หนังสือมอบอ านาจ  

 เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ (การประดิษฐ์เกี่ยวกับจุลชีพ)  

 เอกสารการขอนับวันยื่นค าขอในต่างประเทศ เป็นวันยื่นค าขอในประเทศไทย 

 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นขอ  

 กรณีเป็นนิติบุคคล กรณียื่นหลายค าขอในวันเดียวกัน ใช้ต้นฉบับและส าเนาหนังสือรับรองโดยรับรอง

ส าเนา ถูกต้อง 
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ค่าธรรมเนียม 

- ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 1,000 บาท  

- แก้ไขเพ่ิมเติม 100 บาท  

- ประกาศโฆษณา 500 บาท  

- ตรวจสอบการประดิษฐ์ 500 บาท 

- ออกสิทธิบัตร 1,000 บาท 

 โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับแต่วันยื่นขอ 

การช าระค่าธรรมเนียมรายปี 

 ผู้ทรงสิทธิบัตร ต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปโดยให้ช าระภายใน 60วัน หลังจาก

สิ้นปีที่ 4 

 หากการออกสิทธิบัตรใช้ระยะเวลาเกินกว่า 4 ปี ให้ช าระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน 60 วัน นับแต่ 

วันที่มีการออกสิทธิบัตรให้ 

 หมายเหตุ สิ่งประดิษฐ์ หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาขอรับสิทธิบัตร จะต้องไม่เคยเปิดเผย 

สาระส าคัญมาก่อน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการแสดงผลงานในที่หน่วยราชการจัดขึ้น 

หรือในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ แม้จะได้แต่ต้องมายื่นขอรับสิทธิบัตรภายใน 12 เดือน มิฉะนั้น ท่าน

อาจไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร 

สถานที่ย่ืนค าขอ 

 ส่วนบริหารงานจดทะเบียน ส านักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 0-2547-4710 หรือ 

 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาของคณะวิทยาการจัดการ 

 รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ ได้แก่  

1. การท าสัญญาวิจัย 

- สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (Sponsored Research)  

- สัญญารับจ้างวิจัย (Commission Research)  

- สัญญาร่วมวิจัย (Collaborative Research)  

- สัญญาให้สารหรือวัสดุเพื่อการวิจัย (Research Materials Transfer) 

- สัญญาการให้ค าปรึกษา (Research Consultancies)  
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รายละเอียด 

 งานวิจัยที่ด าเนินการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสัญญาวิจัย ซึ่ง

เป็นเสมือนข้อตกลงในประเด็นต่างๆ ในการด าเนินงานวิจัยระหว่างผู้ให้ทุนและผู้ท าวิจัย รูปแบบสัญญา วิจัยจึง

เป็นไปตามลักษณะการด าเนินงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 

 - สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (Sponsored Research) 

 -สัญญารับจ้างวิจัย (Commission Research) 

 - สัญญาร่วมวิจัย (Collaborative Research)  

 - สัญญาให้สารหรือวัสดุเพื่อการวิจัย (Research Materials Transfer)  

 - สัญญาการให้ค าปรึกษา (Research Consultancies) 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะมีหน้าที่ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

เจรจาต่อรองเงื่อนไขสัญญา หาแหล่งเงินทุนเพ่ือพัฒนางานวิจัย ร่างสัญญาร่วมวิจัย 

2. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) 

 รายละเอียด 

 การอนุญาตให้ใช้สิทธิคือการอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิได้ใช้สิทธิใดๆ เช่น ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอ 

ขาย หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร จากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งเป็นเจ้าของสิทธินั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนความ 

เป็นเจ้าของโดยทั่วไป การอนุญาตให้ใช้สิทธิจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ 

 - ให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)  

 - ให้ใช้สิทธิโดยไม่จ ากัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive Licensing) 

 - ให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่จ ากัดเจ้าของสิทธิ (Sole Licensing)  

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการวิจัยของคณะมีหน้าที่ 

 - ประเมินมูลค่าเทคโนโลยี  

 - ศึกษาและวิเคราะห์การตลาดของทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์  

 - ประสานงานและเจรจาต่อรองกับภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม  

 - ร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

 - ติดตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
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บทที่ 9 

การจัดท าโครงการบริการวิชาการและกระบวนการถอดบทเรียน 

 

เกณฑ์การให้บริการทางวิชาการ 

1.งานที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการท่ีคณะรับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ 

2.งานที่ส่งเสริมและไม่เป็นอุปสรรคต่องานประจ า 

3.งานที่ได้รับค่าบริการเพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่ได้รับค่าบริการเลย 

 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ ควรมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 

2. วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ 

3. ระยะเวลาของโครงการ 

4. วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 

5. คณะผู้ด าเนินการ 

6. งบประมาณ 

ในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยบริการวิชาการกรณีอ่ืนตามความเหมาะสมให้มีหัวข้อต่อไปนี้เพ่ิมเติม 

7. วิธีการจ่ายงวดเงินจากผู้ให้ทุน 

8. วิธีเสนอรายงาน (ระบุเวลาที่จะเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์) ในกรณีที่เป็น 

โครงการประเภทอบรม-สัมมนา ให้มีหัวข้อต่อไปนี้เพ่ิมด้วย 

9. สถานที่จัดอบรมสัมมนา 

 

การเสนอของบประมาณ / การยืมเงิน / การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน 

 ให้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบเกณฑ์การเสนอของบประมาณการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล 

1. แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ ที่ระบุโครงการที่ต้องด าเนินการ

ครบถ้วน 

2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพ

สู่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 

3. หลักฐานการด าเนินงานตามแผน / โครงการ / กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน เช่น ภาพถ่าย เอกสารการอนุมัติ

โครงการ เป็นต้น 
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4. รายงานการประเมินผลโครงการหรือหลักฐานที่สรุปผลการด าเนินโครงการซึ่งแสดงที่มาของร้อยละความรู้

ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ตามผลที่รายงานมาทุกโครงการตามชุด

โครงการนั้นๆ 

5. หลักฐานเชิงประจักษ์ และ / หรือตัวอย่างหลักฐานที่ใช้จริงที่แสดงถึงการเก็บข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจ 

ความพึงพอใจ และการน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ตามผลที่รายงานมา เช่น แบบสอบถาม  

    การด าเนินกิจกรรมโครงการ 

1. โครงการ/ กิจกรรม ต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ 

2. โครงการ / กิจกรรม ต้องเสนอผ่านหัวหน้างาน เห็นชอบโครงการและเสนอต่อ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ 

3. ประชุมคณะกรรมการท างานโครงการ / กิจกรรมเพ่ือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

4. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่และเสนอผู้อธิการบดีเพ่ือลงนาม 

5. จัดเตรียมโครงการด้านต่างๆ 

 5.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 5.2 ยืมเงินส ารองจ่าย ตามระเบียบของทางราชการ 

 5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการอบรม 

 5.4 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 

 5.5 จัดเตรียมสถานที่ในการอบรม 

 5.6 จัดเตรียมการประเมินผล 

6. ก าหนดตารางกิจกรรม 

7. ด าเนินการให้บริการวิชาการตามตารางที่ก าหนด 

8. สรุประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

– การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

– ค่าใช้จ่ายในโครงการ 

– ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง 3 มิต ิ

9. ส่งหลักฐานการยืมเงิน และค่าใช้จ่ายในโครงการกับเจ้าหน้าที่การเงิน 

10. สรุปการเรียนรู้และการน าไปพัฒนา 

11. จัดท าสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นไปอย่างเป็นระบบ มี 

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด า  

เนินการโครงการ ควรด าเนินการใน 2 กระบวนการ คือ กระบวนการที่ 1 คือ ด าเนินโครงการตาม

กระบวนการPDCA กระบวนการที่ 2 คือ ด าเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามกระบวนการ PDCA 

 เพ่ือให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

หัวหน้า โครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการโครงการ ควรด าเนินการตามกระบวนการ PDCA โดย

การเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรียมการ (PLAN) 

 ในขั้นนี้ หัวหน้าโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการโครงการ เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ

ประกอบด้วย 1. โครงการที่ได้รับอนุมัติ 2. ก าหนดการโครงการ/กิจกรรม 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ

การแบ่งงาน 

ขั้นที่ 2 ขั้นการด าเนินงาน (DO) 

ในขั้นนี้ หัวหน้าโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการโครงการ เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ 

ประกอบด้วย 1. ก าหนดการโครงการ/กิจกรรม(ที่จัดท าผ่านการอนุมัติแล้ว) 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและการแบ่งงาน 4. ภาพถ่ายกิจกรรม(ตามล าดับขั้นตอนการด าเนิน

งาน) 

ขั้นที่ 3 ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล (CHECK) 

ในขั้นนี้ หัวหน้าโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการโครงการ เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ 

ประกอบด้วย 1. แบบประเมินครงการ/กิจกรรม 2. สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นที่ 4 ขั้นการรายงานผลการด าเนินงาน ( ACT) 

ในขั้นนี้ หัวหน้าโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการโครงการ เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ 

ประกอบด้วย 1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 

แนวคิดและเป้าหมาย 

การถอดบทเรียนหรือการถอดความรู้ คือ การได้ความรู้ ความเข้าใจ ที่จะน ามาใช้ในการปรับปรุง การท างาน 

หรือการสื่อสารกับคนอ่ืนๆ ที่สนใจ และท าให้สามารถท างานได้ดีขึ้น ท าได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ได้ผลมากขึ้นและ

เหนื่อยน้อยลง 
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 เป้าหมายของการถอดความรู้ คือ การน าความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆเพ่ือให้กลุ่มคนหรือ

องค์กรท าภาระกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเทคนิคการถอดบทเรียน¹ 

การเลือกใช้เทคนิคต่างๆ นั้นจะต้องค านึงถึง “ช่วงเวลาที่เหมาะสม” ในการด าเนินการและ “วัตถุประสงค์” 

ในการถอดบทเรียน ว่าต้องการรู้ หรือเข้าใจเรื่องใด และซับซ้อนเพียงใด 

เทคนิคการถอดความรู้ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มี 4 วิธี คือ 

1) การทบทวนระหว่างการปฏิบัติ (After Action Review technique : AAR) 

2) เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบัติ (Retrospective technique) 

3) เทคนิคการประเมินประสิทธิผลการท างาน (Performance Measurement : PM) 

4) เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping : OM)² 

(เทคนิคที่ 3 และ 4 ประยุกต์มาจาก ทฤษฎีการประเมินผลโครงการ) 

 

    กระบวนการถอดบทเรียน 

เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว กระบวนการถอดบทเรียนในแต่ละเทคนิคอาจแบ่งขั้นตอนได้เป็น 6 ขั้นตอน ขั้น 

ที่ 1 และ 2 อาจเรียกว่า ขั้นเตรียมการ ส่วนตั้งแต่ขั้นท่ี3 เป็นต้นไปคือ ขั้นด าเนินการถอดบทเรียน ดังนี้ 

1. เตรียมความพร้อม 

มี 3 ส่วนที่ต้องด าเนินการก็คือ 

o เตรียมกระบวนการ (ออกแบบ) เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

o เตรียมบรรยากาศให้สงบ และผ่อนคลาย ไม่มีสิ่งรบกวนการคิด 

o เตรียมตัวผู้เข้าร่วมให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีเรื่องกังวล อาจใช้การนั่งสมาธิหรือการพูดคุยกันในเรื่อง

ต่างๆ ก่อนเริ่มด าเนินกิจกรรม 

2. เตรียมความเข้าใจ 

คือการท าความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย กระบวนการ บทบาทของผู้เข้าร่วมก่อนที่จะเริ่มกระบวนการถอด

บทเรียนในขั้นถัดไป 

3. เตรียมความทรงจ า 

เพ่ือให้เห็นและเข้าใจที่มาที่ไปของการท างานร่วมกันและตรงกันทั้งแรงจูงใจที่มาท าโครงการร่วมกัน เป้าหมาย

ที่ต้องการ กิจกรรมที่ท า ผลที่เกิดขึ้น ฯลฯ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์

บทเรียนในขั้นต่อๆไป โดยเฉพาะการถอดบทเรียนทั้งโครงการหรือหลังด าเนิน งานโครงการเสร็จสิ้นซึ่งมี

ข้อเท็จจริงต่างๆค่อนข้างมาก ขั้นตอนนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง อาจใช้ เครื่องมือที่เรียกว่า เส้นแบ่งเวลา 

เป็นเครื่องมือช่วยทบทวนความทรงจ าได้ หากงานหรือโครงการมี ความซับซ้อนมาก ก็อาจจะจัดการพูดคุยขึ้น

ก่อนจะมีการถอดบทเรียนจริง เพ่ือเตรียมตัวผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนก่อนก็ได้ 
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4. วิเคราะห์ความส าเร็จ 

เป็นการวิเคราะห์ผลงานที่เกิดขึ้นจริง และเปรียบเทียบกับผลที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์ หรือตามตัวชี้วัดที่มี

อยู่ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ได้มานั้นมีอะไรเกิดขึ้น มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ ที่คาดหวังไว้หรือไม่ สิ่งที่

วิเคราะห์ได้ต้องเป็นข้อมูลตาม “สภาพการณ์ที่ปรากฏขึ้นจริง” ไม่ใช่ความคิด การคาดเดา หรือความรู้สึก 

5. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นขั้นของการวิเคราะห์ว่า ผลงานที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ว่าจะได้มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับที่คาดหวังไว้นั้น 

เกิดขึ้นได้อย่างไร มีอะไรที่หนุน เสริม หรือขัดขวางในขั้นนี้ ควรวิเคราะห์ให้เห็นทั้ง ปัจจัยภายในและภายนอก

โครงการหรือองค์กร ทั้งที่เกี่ยวกับการวางแผน กระบวนการท างาน กิจกรรม และเป้าหมายตลอดจนบริบท

ของพ้ืนที่หรือสังคม 

6. สังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอแนะ 

หลังจากที่ทราบเหตุผลแล้วว่า ผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะอะไร จึงพูดคุยสู่ข้อ สรุปว่าได้บทเรียน

อะไรบ้าง ทั้งท่ีเกี่ยวกับการวางแผน กระบวนการท างาน กิจกรรมและเป้าหมาย ตลอดจนบริบทของพ้ืนที่หรือ

สังคมที่ต้องให้ความส าคัญ และควรต้องทราบว่า ควรท าสิ่งใดต่อไป สิ่ง ใดไม่ควรท าต่อ สิ่งใดที่จ าเป็นต้องท า

แต่ต้องปรับปรุงวิธีการด าเนินการ ใครบ้างต้องท าสิ่งใด และจะท าได้อย่างไร 

 

ตัวอย่างค าถามในการถอดบทเรียน “โครงการ” 

 ค าถามต่อไปนี้ เป็นชุดค าถาม “เบื้องต้น” เท่านั้น ซึ่งเป็นค าถามกลางๆ ที่ผู้ใช้สามารถปรับใช้เพ่ือเพ่ิม

ความลึกของเนื้อหาในการพูดคุยให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ สภาพการท างานหรือเป้าหมายของ

การถอดบทเรียน 

ค าถามชุดท่ี 1 เพื่อเตรียมความทรงจ าและข้อมูล 

เป็นชุดค าถามเพ่ือทบทวนที่มาที่ไปของโครงการ และตัวผู้ปฏิบัติ ตลอดจนสิ่งที่ได้ท าลงไป และผลที่เกิดขึ้นใน

ทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เห็นภาพที่เกิดขึ้น เป็นภาพเดียวร่วมกัน การให้ภาพต่างๆ ควรยกเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ประกอบเพื่อความชัดเจน 

ตัวอย่างค าถามในชุดนี้ เช่น 

1. ท าไมท่านถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ 

2. โครงการนี้มุ่งหวังจะท าให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง (สภาพ” ความส าเร็จที่คาดหวัง) 

3. โครงการนี้ มีโครงสร้างการท างาน บทบาทหน้าที่กันอย่างไร ใครรับผิดชอบอะไรบ้าง 

4. โครงการนี้ได้ด าเนินกิจกรรมอะไรไปบ้าง และได้ผลอะไรบ้าง 

ค าถามชุดท่ี2 เพื่อค้นหาความส าเร็จที่เกิดขึ้น 

เป็นชุดค าถามเพ่ือการวิเคราะห์ แยกแยะให้เห็นความส าเร็จที่เกิดข้ึนจริง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และ 
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ผลงาน 

1. ความส าเร็จอะไรที่ได้ “ตาม” ความคาดหวัง และสภาพความส าเร็จที่ว่าเป็นอย่างไร 

2. ความส าเร็จอะไรที่ได้ “มากกว่า” ความคาดหวัง และสภาพความส าเร็จที่ว่ามากกว่าเป็นอย่างไร 

3. ความส าเร็จอะไรที่ได้ “น้อยกว่า” ความคาดหวัง และสภาพความส าเร็จที่ว่าน้อยกว่าเป็นอย่างไร 

ค าถามชุดท่ี3 ค้นหาปัจจัยท่ีส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ 

เป็นชุดค าถามเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุว่า “เหตุใด” ผลการด าเนินงานจึงได้มากกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดหวัง 

โดยให้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งโครงสร้างการท างาน กระบวนการท างาน กิจกรรม วิธีการท างาน 

ทีมงาน 

กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆว่าอะไร เป็นเหตุให้ผลการด าเนินงานเป็นเช่นนั้น 

ในชุดนี้ ต้องเน้นที่ค าถามว่า “ท าไม” ให้ลงลึกไปเรื่อยๆ และควรให้เวลากับค าถามชุดนี้ให้มาก 

ตัวอย่างค าถามในชุดนี้ เช่น 

1. “อะไร” ที่ท าให้เราท างานได้ผล “ตาม” ความคาดหวัง “ท าไม” จึงเป็นอย่างนั้น 

2. “อะไร” ที่ท าให้เราท างานได้ผล “มากกว่า” ความคาดหวัง “ท าไม” จึงเป็นอย่างนั้น 

3. “อะไร” ที่ท าให้เราท างานได้ผล “น้อยกว่า” ความคาดหวัง “ท าไม” จึงเป็นอย่างนั้น 

ค าถามชุดที่ 4 เพื่อค้นหา “บทเรียน” จากการท างาน 

เป็นชุดค าถามเพ่ือสังเคราะห์ว่า เราได้เรียนรู้บทเรียนอะไรจากการท างานที่ได้ผลอย่างนั้น และรู้ว่ามี 

เงื่อนไขปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อความส าเร็จการท างาน เพ่ือพัฒนากระบวนการ วิธีการท างาน รวมทั้งการบริหาร 

จัดการโครงการให้ดีขึ้น 

ตัวอย่างค าถามที่ใช้เพื่อพูดคุยในชุดนี้ เช่น 

1. “อะไร” ที่คิดว่าดี ท าแล้วได้ผล ควรท าต่อ ท าไม 

2. “อะไร” ที่คิดว่ายังสามารถท าได้ แต่ต้อง “ปรับปรุง” จะปรับปรุงอย่างไร 

3. “อะไร” ที่คิดว่าท าแล้ว “ไม่ด”ี ไม่ควรท าต่อ ท าไม 

4. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานโครงการต่อไปอย่างไรบ้าง 

ทั้งนี้ ค าตอบที่ควรได้มา ควรเป็นบทเรียนและข้อเสนอที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมให้เห็นแนวปฏิบัติที่น า ไปใช้ได้ 

ต้องไม่ใช่หลักการ หรือค าตอบกว้างๆ 

เช่น ไมค่วรตอบว่า เราต้องประสานงานให้ดีขึ้น แต่ให้ระบุเลยว่า เราจะต้องประสานงานยังไง เพ่ือให้ได้ผลงาน

ที่ดี หรือ เราสามารถ “สื่อสาร” ข้อมูลได้ดี ช่วยงานได้มาก แต่ควรเป็นว่า การใช้ “วิทยุชุมชน”เล่าข้อมูลให้

ชาวบ้านฟังทุกวัน ท าให้ชาวบ้านรับรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวโครงการและเข้ามาร่วม เป็นต้นตัวอย่างค าถาม

ในการถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น “การเลือกภาคีร่วมด าเนินงาน”ค าว่า “ภาคี” ในที่นี้หมายถึงทุกคนที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องและถูกอ้างถึงในโครงการ ทั้งคนที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย และคนที่ถูกเรียกว่าภาคีร่วมงาน 
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ประเด็นปัญหาที่พบคือ การไม่ให้ความร่วมมือ ไม่มีเวลาให้ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้นเป้าหมายในการพูดคุยก็

คือ ต้องท าให้เกิดความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรม 

ชุดค าถามที่ 1 เพ่ือท าความเข้าใจกับสิ่งที่มุ่งหวัง เข้าใจตนเอง และการเลือกภาคีที่เหมาะสมที่จะตอบสนอง

ความมุ่งหวังนั้นๆ 

1. สิ่งที่เรามุ่งหวังจะท าให้ "เกิดข้ึน" คืออะไร (ตอนที่ทบทวนกันกับโครงการ มุ่งเน้นที่เป้าหมายโครงการ มี 

ระยะเวลาก ากับชัดเจน) ระบุเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ 

2. "ภาคีท่ีเราเลือก" มีคุณสมบัติอะไร ที่จะท าให้เกิด หรือน าไปสู่สิ่งที่เรามุ่งหวัง 

3. "ตัวเรา" มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างไรที่จะท างานกับภาคีที่เราเลือก ที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวัง 

* ประสบการณ์ท่ีพบคือ เราอาจจะมีการวิเคราะห์คุณสมบัติภาคี แต่ไม่เคยวิเคราะห์ว่าตนเองมีคุณสมบัติ 

ที่เหมาะสมพอที่จะท างานกับภาคีนั้นหรือไม่ 

ชุดค าถามที่2 เพ่ือทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในการท างานกับภาคีในช่วงที่ผ่านมา 

1. "คาดหวัง" อะไรกับภาคีที่เลือกมาร่วมงานบ้าง ระบุรูปธรรมพฤติกรรมของสิ่งที่เราคาดหวังให้ชัดเจน 

2. "สิ่งที่ได้รับ" จากการท างานร่วมกับภาคีจริงๆ คืออะไร ระบุรูปธรรมของสิ่งที่เกิดขึ้น 

3. "ความแตกต่าง" ของ "ความคาดหวัง" และ "สิ่งที่ได้รับจริง" คืออะไร ทั้งท่ีเป็นด้านดี (ได้มากกว่าที่คิดท่ี 

หวัง) และไม่ดี (ได้น้อยกว่าที่คิดที่หวัง) 

ชุดค าถามที่ 3 เพ่ือทบทวนเงื่อนไขปัจจัยที่ท าให้เกิดสิ่งที่ดี และไม่ดี จากการท างานที่ผ่านมา และพัฒนา

แนวทางท างานต่อ (ถ้ายังต้องการท างานกับภาคีนั้นต่อ) 

1. ท าไมถึงเกิดความแตกต่างเหล่านั้น (แยกเป็นทีละด้าน ดี – ไม่ดี) เขาเป็นอย่างไร เราท าอย่างไร 

2. จะท าให้สิ่งดีๆ ที่เกิดในครั้งนี้ คงอยู่ต่อไปได้ยังไง 

3. จะท ายังไงไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีข้ึนอีก 

 

ประเด็นการถอดบทเรียน 9 ประเด็น คือ 

1. ทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา ว่าเป็นอย่างไร ท าได้แค่ไหน 

2. ทบทวน แผนงานและกระบวนการ ที่ด าเนินงานของเรา ว่าเป็นอย่างไร กระบวนการตรงไหนที่ไม่เป็นไป

ตามแผน หรือตามที่คาดหวังบ้าง เพราะอะไร 

3. สิ่งที่คิดว่าเราท าได้ดี เป็นที่เชิดหน้าชูตา มีอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดท าให้ท าได้ดี 

4. ท าอย่างไร จึงจะท าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ต้องการเครื่องมือ และกลไก การหนุนช่วยอะไรบ้าง และอย่างไร 

5. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดที่พบมีอะไรบ้าง ทั้งภายในและภายนอกและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมีอะไร สิ่งเหล่านั้น

ท าให้เป็นข้อจ ากัด ท าให้งานติดขัดตรงไหน เพราะอะไร 

6. ข้อเสนอแนะ ที่ควรต้องจัดการ ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง /ปรับปรุง 
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7. สิ่งที่คิดว่าควรจะต้องท า /จ าเป็นต้องท า /อยากจะท า เพ่ือท าให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน คืออะไรบ้าง 

8. ความพึงพอใจต่อการท างาน เป็นอย่างไร 

9. ข้อพิจารณา ต่อบทเรียนในการด าเนินงานของเราที่คิดว่าสามารถน าไปใช้ได้ คืออะไรบ้าง 
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แบบฟอร์มการถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

1. ชื่อโครงการ 
 
 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ  

3. ลักษณะโครงการ 
 
 

4. 
 
ประโยชน์ของโครงการ 
 

 
 

5. 
หน่วยงาน/ชุมชน/องค์กรที่
ใช้ประโยชน์ 

 

6. วัน/เดือนปีที่ด าเนินงาน  
 
 

7. จุดเด่นของโครงการ (Project Highlights) * (สามารถใส่ได้หลายข้อ) 
  1) 4) 
  2) 5) 
  3) 6) 

8. ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ (Key Success Factor) * (สามารถใส่ได้หลายข้อ) 
  1) 4) 
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  2) 5) 
  3) 6) 

9. 

 
 
 
 
 
รูปภาพโครงการ (ถ้ามี) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. สถานะของโครงการ  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปัจจุบัน/ต าแหน่ง   

ผู้รายงาน/ต าแหน่ง  

 เบอร์โทรศัพท์   เบอร์โทรศัพท์    
 วันที่รายงาน   
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