แนวปฏิบัติที่ดี ด้านวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. ชื่อเรื่อง การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของคณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. คณะทางาน
1. อาจารย์ ดร. สุชาดา แสงดวงดี
2. อาจารย์ วีรศักดิ์ นาชัยดี
3. อาจารย์ ขวัญยุพา ศรีสว่าง
4. อาจารย์ กนกพัชร กอประเสริฐ
4. บทสรุปโครงการ
การก้ าวสู่ ก ารเป็ น มหาวิท ยาลั ย ที่ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยการสร้ างงานวิจั ย ที่ ต้ อ งสามารถ
แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงนั้นกระบวนที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญ คือ การพัฒนานักวิจัยที่มีความ
เข้าใจและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้องมี
ระบบการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดแนวทางโดยกาหนด
กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อพัฒนาสู่ความสาเร็จ ดังปรัชญาที่กล่าวว่า “มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย พัฒนา
ท้องถิ่น” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะวิทยาการจัดการมุ่งมั่นเป็นองค์การเรียนรู้ทางานควบคู่ท้องถิ่นส่งเสริม
บัณฑิตนักปฏิบัติบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาองค์ ก รแบบองค์ ร วมจะน าไปสู่ ก ารบรรลุ เป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ใช้กระบวนการ PDCA มาใช้ในการวางแผนการดาเนินงานนามาสู่การลง
มือปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามแผนที่กาหนดเป้าหมายไว้หลังจากนั้นทาการตรวจสอบการดาเนินงาน
และแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
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5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
สิ่งสาคัญลาดับแรกในการกาหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยคือการศึกษากรอบแนวคิด นโยบาย
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ทิศทางการสนับ สนุนงานวิจัยของหน่วยงานให้ชัดเจนซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยจากความต้องการของชุมชนโดยการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการกับ
การเรียนการสอนเป็น การส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนให้กับนักศึกษานาไปสู่การเป็นบัณ ฑิตนักปฏิบัติ
แนวทางการสร้างองค์ความรู้และการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อตอบสนองปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการส่งเสริมและ
สนับ สนุ นการพัฒ นานั กวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยดาเนินการวิจัยที่มีเป้าหมายร่วมกัน โดยการรวมกลุ่มกันยื่น
ข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติทุนการวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากนักวิจัยรุ่นกลางไปจนถึงรุ่นอาวุโสที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยที่มากด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ หากแต่การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ยังมี
น้อยอีกทั้งยังขาดการเชื่อมต่อการพัฒนาที่เป็นระบบและการสร้างเครือข่ายสาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ด้วยเหตุนี้
ในปี 2559 คณะวิทยาการจัดการ จึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย โดยเริ่มจากการจัดตั้งคลีนิคนักวิจัยและจัดตั้งทีมนักนักวิจัย พี่เลี้ยงเพื่อเปิดรับ
นักวิจัยรุ่น ใหม่ที่มุ่งพัฒนาตัวเองสู่การเป็นนักวิจัยที่มีความเป็นเลิศในการทางานวิจัยเพื่อพัฒ นาท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถผลิตผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์และบูรณาการเรียนการสอนสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับชุมชน
จึงมีการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ เพื่อสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ของแต่ละ
สาขาวิชาเพื่อกาหนดทิศทางที่ชัดเจนในการดาเนินการวิจัย โดยสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ พร้อมไป
ด้วยศักยภาพในการทางาน ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริ มการพัฒ นานักวิจัยรุ่นใหม่และการสร้าง
เครือข่ายนักวิจัยด้วยการจัดกิจกรรมที่มีกระบวนการสนับสนุนให้แก่นักวิจัยอย่างเป็นระบบสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติบูรณาการกับการเรียนการสอนและก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและผลักดันอาจารย์ให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
2. เพื่อสร้างกระบวนการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของคณะวิทยาการ
จัดการ
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7.แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/ประบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA Process)
แผนงาน (Approach) แผนการดาเนินงานของการจัดกิจกรรมในแต่ละปีของกิจกรรมการพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ ในปี พ.ศ. 2559-2560
ลาดับที่
การดาเนินการ
1
ผู้บริหารและอาจารย์ประชุมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลวางแผนการดาเนินงานและติดต่อ
ประสานงานนักวิจัยพี่เลี้ยง
2
เชิญอาจารย์ในคณะฯร่วมประชุมหารือ ครั้งที่ 1 ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่และแนวทางการดาเนินงาน กระบวนการขั้นตอนและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับ
สมัครอาจารย์ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
การปฏิบัติตามแผนงาน Practices
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มุ่งเน้นกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อส่งเสริมและผลักดัน
อาจารย์รุ่นใหม่ให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
วางแผน จัดประชุมคณะทางานโครงการคลีนิคนักวิจัย และโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยทีมงาน
(Plan) นั ก วิ จั ย พี่ เลี้ ย งที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ มอบหมายหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและขอบเขตการ
ดาเนินงานเพื่อวางแผนรูปแบบกิจกรรม
ปฏิบัติ 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
(Do)
- เชิญคณาจารย์กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่
- ให้ข้อมูล/รายละเอียดโครงการคลีนิคนักวิจัยรุ่นใหม่และการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
2. ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง
3. เชิญอาจารย์ร่วมประชุมหารือเพื่อสรุปประเด็นการลงพื้นที่และการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย
ตามกรอบความต้องการของแหล่งทุนภายใต้การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลีนิคนักวิจัยรุ่นใหม่
และโครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการ(Workshop)พัฒ นาโครงร่างงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปฏิบัติ 4. นั กวิจัยรุ่นใหม่เสนอโครงร่างงานวิจัยต่อนักวิจัยพี่เลี้ยงและผู้ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอกเพื่อให้
(Do) ข้อเสนอแนะสาหรับโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในการยื่นขอจากแหล่งทุนทั้งภายในและ
ภายนอก
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5. เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนเรียบร้อยคณะผู้วิจัยร่วมกันดาเนินงานตามกรอบงานวิจัย
ระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยงอีกทั้งระหว่างการดาเนินงานวิจัยมีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เมื่อดาเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นมีกระบวนการชี้แนะ
การเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้บทความที่สามารถตีพิมพ์กับเครือข่ายวารสารงานวิจัยที่ทาง
คณะได้ทา MOU ไว้ เช่น วารสารวิจัยด้านสั งคมศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาหรับ
โครงร่ างงานวิ จั ย ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ทุ น จะได้ รั บ การยกย่ อ งและเสริ ม ก าลั งใจแก่ นั ก วิ จั ย เช่ น
ประกาศในเว็บไซต์ ในที่ประชุม ตีพิมพ์ในนิตยสารจากคณะฯ
ตรวจสอบ - ประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปผลการยื่นเสนอโครงร่างงานวิจัยที่ยื่นขอจากแหล่งทุน และ
(Check) นามาเปรียบเทียบกับแนวโน้มกับเป้าหมายที่วางไว้
- ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์โครงร่างงานวิจัยที่ไม่ผ่าน
การขอทุนเพื่อหาจุดบกพร่อง
แก้ไข - ปรับปรุงโครงร่างงานวิจัยจากจุดบกพร่องที่พบโดยวิธีการระดมสมองและประชุมกลุ่มย่อย
(Action) ร่วมกันระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจั ยพี่เลี้ยง และลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นหาโจทย์วิจัยเพื่อ
พัฒนาโครงร่างงานวิจัยใหม่อย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกิจกรรมรูปแบบใหม่และแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ตามผลการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

Page | 4

แผนภาพที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
1. มีระบบและกลไกการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
2. มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
3. นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ผู้บริหารและคณาจารย์มีความร่วมมือ กระตือรือร้นในการทางานวิจัยอย่างแพร่หลายมีการสร้าง
เครือข่ายสร้างความเข็มแข็งในงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
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ตารางที่ 2 กระบวนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (PDCA Process)
กระบวนการ
กระบวนการที่มีอยู่เดิม กระบวนการพัฒนา
ระยะเริ่มต้นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
2555 2556 2557 2558 2559 2560
 

1 ผู้บริหารและทีมงานคลีนิควิจัยคณะวิทยาการ
จัดการประชุมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูล
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขต
การดาเนินงาน เพื่อวางแผนการรูปแบบกิจกรรม
 

2. เชิญนักวิจัยกลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมหารือ
ชี้แจงเกีย่ วกับแนวทางการจัดโครงการคลีนิค
เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
 

3. ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง
 

4. เชิญอาจารย์ร่วมประชุมหารือเพื่อสรุปประเด็น
การลงพื้นที่และการพัฒนาข้อเสนอโครงร่าง
งานวิจัย
 

5. นักวิจัยรุ่นใหม่ข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อ
นักวิจัยพี่เลี้ยงและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ
ระยะดาเนินการ
 

 

6. กลุ่มนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยกับ
คณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัย
ระยะสิ้นสุด
 

 

7. รอการพิจารณาข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยจาก
แหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
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กระบวนการ
ระยะเริ่มต้นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
8. ติดตามประเมินผลโครงร่างงานวิจัยที่ได้รับ
อนุมัติทุนและที่ไม่ได้อนุมัติทุน
9. ประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย
ต่อนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อสรุปงานและวางแผนการ
การดาเนินงานเสนอโครงร่างวิจัยในอนาคต

กระบวนการที่มีอยู่เดิม กระบวนการพัฒนา
2555 2556 2557 2558 2559 2560
 



วิจยั คณะวิทยาการจัดการ





นักวิจยั คณะวิทยาการจัดการ

40

30

30

20

20

10

10
0

0
2557

2558
งานวิจยั

2559

2560

นักวิจยั

กราฟที่ 1 จานวนนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ

2557

2558
นักวิจยั เก่า

2559

2560

นักวิจยั รุ่ นใหม่

กราฟที่ 2 จานวนนักวิจัยรุ่นใหม่คณะวิทยาการจัดการ

จากกระบวนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะวิทยาการจัดการก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
คือ ทาให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะฯเพิ่มจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายนักวิจัยโดยมี
เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนางานวิจัยที่แก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจ จัยแห่งความสาเร็จ การพัฒ นานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อพัฒ นาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของคณะวิทยาการ
จัดการ ซึ่งเกิดจากการนางานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนและบูรณาการการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. Active Learning การมุ่งเน้นการพัฒนาโจทย์วิจัยสู่การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการนาไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยการลงพื้นที่ชุมชนทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง
2. Good Practices แนวทางการปฏิบัติการทาการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนจาก
แหล่ งเรี ย นรู้ ในท้ องถิ่น ทั้งในห้ องเรี ย นและนอกห้ องเรียนก่อ ให้ เกิด งานวิจัยและการบริการวิช าการที่ เกิ ด
ประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืน
3. Participation เกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน คือ ภาค
การศึกษาและภาคประชาชนร่วมกันในการวางแผนศึกษาปัญหาในพื้นที่ โดยหาแนวทางในการแก้ไข เป็นการ
กาหนดเป้าหมายและทางานร่วมกันในการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการและประยุกต์ความรู้นาไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตจริง
4. Happiness การสร้างความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวเองเป็นแรงขับเคลื่อนสู่แรงผลักดันของกลุ่มที่
นาไปสู่องค์กรที่มีความสุข สร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เกิดการทากิจกรรมร่วมกันระหว่าง นักวิจัย คณาจารย์
นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตรมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีกิจกรรมร่วมด้วย
ช่วยกันทาให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสุขและสนุกในการทางานวิจัย การเรียนการสอนและชุมชนมี
ความสุขจากการได้รับการบริการวิชาการที่ตรงความต้องการที่แท้จริง
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แผนภาพที่ 2 ปัจจัยแห่งความสาเร็จการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ของคณะวิทยาการจัดการ
10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ข้อจากัดด้านเวลา เนื่องจากอาจารย์มีภาระการสอนและงานอื่นมากส่งผลต่อการทางานวิจัย
11. แนวทางในการจัดการความรู้ (ถ้ามี)
การจัดการความรู้ด้านการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่เป็นการบูรณาการหลาย
ศาสตร์ มีศักยภาพการเผยแพร่งานวิจัยโดยนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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ภาคผนวก
กระบวนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (PDCA Process)
กระบวนการ
ภาพประกอบ
การวางแผน (Planning)
ประชุมวางแผนชี้แจงนโยบายการพัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่และแนวทางการดาเนินงาน กระบวนการ
ขั้นตอนและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การปฏิบัติการ (Do)
การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง

การตรวจสอบ (Check)
ประชุมประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปผลการยื่น
เสนอโครงร่างงานวิจัยที่ยื่นขอจากแหล่งทุนและ
นามาเปรียบเทียบกับแนวโน้มกับเป้าหมายที่กาหนด

แก้ไข (Action)
ประชุมเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อให้เกิดกิจกรรมรูปแบบใหม่และแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคตามผลการประเมินเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
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