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บทคัดยอ 

การวิจัยเปนกระบวนการแสวงหาความรูที่เปนระบบ เปนกิจกรรมทางวิชาการท่ีนาเชื่อถือ เนื่องจาก
มีการดำเนินงานเปนข้ันตอน และอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การวิจัยมีประโยชนตอการพัฒนาองค
ความรูในศาสตรตางๆ ชวยแกไขปญหา ชวยกำหนดนโยบาย วางแผนสูการ พัฒนานวัตกรรม การพัฒนางาน
ชวยใหเกิดความรู แนวคิดใหม การวิจัยจึงเปนกระบวนการแสวงหาความรูที่มีคุณคา การวิจัยเปนกระบวนการ
สำคัญของการ พัฒนางาน โดยเฉพาะการดำเนินงานทางการศึกษาที่มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา โดยเฉพาะสถาบันการผลิตครู คณะศึกษาศาสตร ครุศาสตรจำเปนตองขับเคลื่อนการวิจัยดวย 
การกำหนดกลยุทธ รูปแบบแนวทางการพัฒนางานวิจัยเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา ซึ่งตองอาศัย
กระบวนการทำงานท่ีเนนระบบ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสราง RESEARCH in Education 
Approach ขึ้นเพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 

 
Abstract 

Research is a systematic knowledge searching process and reliable academic activity 
because it is conducted systematically through scientific process. Research is useful for development 
of knowledge base in different fields. It also helps solve problems, set policies and plan to develop 
innovations. The development of research yields knowledge and new concepts. Research is then 
an invaluable searching process. Additionally, it is a vital process of work development especially 

educational operations. Faculty of Education, a teacher training institution, particularly needs to 
encourage research and establish strategies as well as approaches for research development 
toward educational excellence based on systematic processes. Faculty of Education, Silpakorn 

University created RESEARCH in Education Approach in order to promote, support and develop 
research toward educational excellence. 
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บทนำ 
การวิจัย (Research) หากถอดความแบบ

งาย คือ Re = อีกคร้ังหน่ึง Search หมายถึง การคนหา 
การแสวงหา รวมความไดวา การวิจัย คือ การคนหา 
การแสวงหาแลวแสวงหาอีก พจนานุกรมฉบับราช 
บัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หนา 1072 ใหความหมาย
ของการวิจัย คือ การสะสม การรวบรวม การคนควา
เพ่ือหาขอมูลอยางถ่ีถวนตามหลักวิชาและCambridge 
International Dictionary of English (1996 : 1208) 
ใหความหมายของการวิจัยวา การศึกษาอยางละเอียด
เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเพ่ือใหเกิดการคนพบขอมูล
ใหม ความรูความเขาใจใหม ดังน้ันการวิจัยเปน 
กระบวนการศึกษาคนควาหาคำตอบ คำอธิบาย หรือ
ความรู ในเรื่องใด เรื่องหนึ่งอยางเปนระบบ นาเชื่อถือ 
โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรืออาศัย
หลักการของเหตุผล ปจจุบันการวิจัยกลายเปนเคร่ืองมือ
สำคัญในการแสวงหาความรู คิดคน ผลิตองคความรู
ใหมในทุกศาสตร ทุกวงการ คำวา การวิจัย กลาย
เปนกระบวนการที่ยืนยันความม่ันใจใหกับคุณภาพ
ของสิ่งตางๆ ดังคำยึดถือท่ีวา เ ร่ืองนี้ สิ่งน้ี ผาน
กระบวนการวิจัยมาแลว แสดงถึงความถูกตอง ความ
มั่นใจ การยอมรับในคุณภาพการวิจัยเปรียบเสมือน
เครื่องประทับตราคุณภาพ (มาเรียม นิลพันธุ, 2555) 

จากเดิมคนสวนใหญรับรูวาการวิจัยเปนเร่ือง
ของนักวิชาการ นักวิทยาศาสตรที่ใชการวิจัยเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู ประดิษฐคิดคนสิ่ง

ใหมๆ ที่อยูในสถาบันท่ีเก่ียวของกับศาสตรชั้นสูง  
ดูเปนเรื่องที่หางไกลและเขาใจยาก การวิจัยเปน
กิจกรรมทางวิชาการของผูรูเทานั้น หรือเปนการวิจัย

เพ่ือเล่ือนสถานภาพทางวิชาการ การวิจัยเพ่ือเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญา
เอก การวิจัยขององคกรระดับโลก ระดับชาติ ภาพ
ของการวิจัยจึงเปนกระบวนการซ่ึงเปนกิจกรรมทาง
วิชาการ ทำใหคำวาการวิจัยเปนเร่ืองท่ีหางไกล ยุงยาก 

ซับซอน มีขั้นตอน ตองใชระยะเวลา และเปนเร่ืองของ

นักวิชาการแตในบริบทสังคมปจจุบัน การวิจัยเปน
กิจกรรมทางวิชาการท่ีอยูในวิถีชีวิตประจำวันของผูคน
มากขึ้น เราจะไดยิน ไดเห็น ไดอาน ไดสัมผัส ไดรับรู
เร่ืองราวตางๆ ทั้งโดยตรงและโดยออมผานส่ือตางๆ 
ทุกคนรับรูและสัมผัสไดกับการวิจัยมากขึ้น 

การวิจัยจึงไมใชเรื่องยากที่นากลัว ที่ยุงยาก 
ซับซอน ใชเวลานาน หรือเปนเร่ืองเฉพาะกลุมบุคคล
เทาน้ัน แนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยจึงเปนกิจกรรม
ที่เก่ียวของกับทุกวงการกับชีวิตประจำวัน เก่ียวของ
กับพฤติกรรมของผูคนในสังคมตลอดเวลา การวิจัย
เปนกระบวนการกิจกรรมทางวิชาการที่นำไปสูการ
แกไขปญหา การปรับปรุง การพัฒนา การศึกษาคนควา 
การหาคำตอบ การประดิษฐคิดคนส่ิงใหม การพัฒนา
องคความรูใหมอยูเสมออยางตอเน่ืองและตลอดเวลา 
รวมทั้งใชในการอธิบาย การยืนยัน การรับรองการ
ประกันคุณภาพ การวิจัยจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือ 
แนวคิด วิธีการที่สำคัญของกิจกรรมตางๆ 

การวิจัย เปนพันธกิจหนึ่ ง ท่ีสำคัญของ 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดำเนินการตาม 
พันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
นั้น พิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  
ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางและ 
มีประโยชนสู การนำไปใช โดยใชประโยชน ใน 
เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และการใชประโยชนใน

เชิงพาณิชย สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุด
เนนในเร่ืองการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอม
และความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุก
สถาบันอุดมศึกษาจำเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวนหน่ึง
ของพันธกิจสถาบัน ดังน้ัน จึงตองมีระบบและกลไก

ควบคุมใหสามารถดำเนินการในพันธกิจดานนี้อยาง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของ
แตละสถาบัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี

เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิด
ประโยชนจำเปนตองมีสวนประกอบท่ีสำคัญ 3 ประการ 
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คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก 
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดำเนิน
การไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัย
อยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน และ 
3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตร
ของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง (คูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2555 หนา 32) 

ในเรื่องของการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดใหความสำคัญมาก ดังวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ เนนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำแหงการ
สรางสรรค และวิสัยทัศนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรคือศูนยกลางการบริหารงาน
วิจัยและงานสรางสรรค รวมทั้งคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกำหนดปรัชญาของคณะให
เปน “องคกรแหงความเปนเลิศดานการศึกษา”  
(Excellent Educational Organization) และไดกำหนด
แผนยุทธศาสตรและกลยุทธเพื่อการดำเนินงานใน
ภารกิจดานงานวิจัยและสรางสรรคที่เนนสงเสริมการ
พัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรคในการดำเนินงานใหมี
งานวิจัยเชิงสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาติ 
สงเสริมและสนับสนุนใหมีแนวคิดรูปแบบและวิธีการ
หลากหลาย และสรางสรรคการทำวิจัยเพ่ือสงเสริม
การพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค รวมทั้งไดกำหนด
เปนแผนพัฒนาคณะใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

และกลยุทธของมหาวิทยาลัย ไดแก 1) การสงเสริม

การทำวิจัยของบุคลากรรุนใหมภายในคณะใหมาก
ขึ้น โดยมุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการบูรณาการเพ่ือการนำไปใชประโยชนอยาง
แทจริง 2) การสรางและพัฒนาทีมวิจัยเพื่อจัดทำขอ
เสนอและโครงรางการวิจัยสำหรับเสนอขอรับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 3) การจัดการ
ความรูดานการวิจัย โดยขอความรวมมือจากคณาจารย
ในคณะหรือภายนอกคณะ/ มหาวิทยาลัยท่ีมี 

ความรูความสามารถ มีชื่อเสียงและประสบการณใน
การทำวิจัยในระดับชาติ มาเปนผูถายทอดความรู
และประสบการณแกนักวิจัยรุนใหม 4) จัดสรร
งบประมาณสำหรับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมากข้ึน 5) สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผล
งานวิจัย/ บทความวิจัยในวารสารท่ีไดรับการอางอิง 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ สงเสริมระบบ พี่เลี้ยง 
นักวิจัย (mentor) ในการใหคำแนะนำดานตางๆ ใน
การทำวิจัยหรือเผยแพรผลงานวิจัย หรือจัดใหมีทีม
สนับสนุน/อำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัยของ
คณาจารย เชน ชวยดำเนินการในข้ันตอนตางๆ อาทิ 
ติดตอประสานงานเร่ืองแหลงทุน ติดตอเรื่องการ
เผยแพรตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารตางๆ การจัดทำ
รูปเลมรายงานการวิจัย ฯลฯ เปนตน 6) การจัดสรร
งบประมาณเปนเงินรางวัลสำหรับผูที่มีผลงานวิจัยที่
ไดรับการอางอิงใน refereed journal เพ่ือสรางแรง
จูงใจใหแกผูสรางสรรคผลงานวิจัย และ 7) การรวมมือ
กับสถานศึกษาในพื้นท่ีใหบริการในการจัดอบรมให
ความรูในเรื่องการวิจัย และรวมมือกับครูประจำการ
ในการทำวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
รวมกัน สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันที่มีชื่อ
เสียงทั้งในประเทศและตางประเทศเพ่ือผลิตงานวิจัย 

จากแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ 2555-
2558 (2554) ไดกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 
เพ่ือใหผลการดำเนินงานการวิจัยและสรางสรรค มี
ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ มีผลการดำเนิน

งานตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินตนเองของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อยูในระดับดี

มาก และของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีผลการดำเนินงาน
ดานงานวิจัยและสรางสรรค ในปการศึกษา 2553-
2555 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่นำไปใชประโยชนผลการนำความรู

แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
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และประสบการณจากการใหบริการวิชาการมา 
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยผล
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือองคกรภายนอกอยูในระดับดีมาก ซึ่งสอดคลอง
กับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 – 2559 (2555) โดยมีเปาหมาย
หลักเนนผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ไดรับ
การเผยแพร นำไปใชประโยชน เพ่ือการพัฒนาสังคม 
ประเทศ หรือตอยอดในเชิงพาณิชย สงเสริมการวิจัย
และพัฒนา ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในระดับ
อุดมศึกษา เพื่อสรางสรรคองคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม
และประเทศ พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพ 
ดานการวิจัยและพัฒนาขั้นสูงและเปนไปตาม 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11  

(พ.ศ. 2555-2559) (2556) ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
อาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเช่ียวชาญ  
มืออาชีพใหเปนอาจารยมีกลยุทธพัฒนาอาจารยให
เปนมืออาชีพอยางเปนระบบ พัฒนาคุณภาพอาจารย
ใหมีความแข็งแกรงในการทำวิจัยพัฒนาอาจารยให
เปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปน
อาจารย มีความสามารถในการทำงานวิจัยงาน
สรางสรรคและนวัตกรรม 

 
แนวปฏิบัติที่ดี 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดมีการดำเนินงานดานการวิจัยและสรางสรรค เพื่อ
ใหประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ โดยกำหนด
แนวทางการดำเนินงานดานการวิจัยและสรางสรรค 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (RESEARCH 
in Education Approach) 10 ขั้นตอน ดังนี้  

1. R : Research   
2. E : Enhance 

Knowledge 
   

  
  

3. S : Study 
   . .  

   
4. E : Evaluate    

 
5. A : Advise                

   
6. R : Reward  
7. C : Connect 

Network 
/                            

  
8. H : increase 

Happiness 
  

9. E : Excellent  
10. D : Disseminate    

 

แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
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สรุปเปนแผนภาพท่ี 1 แนวทางการดำเนินงานดานการวิจัยและสรางสรรค คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร RESEARCH in Education  Approach ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
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Disseminate 

 
 
 

Creative Research

 1 
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Networking

Collaboration

knowledge
Coaching Management 
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จากการดำเนินงานตามแนวทางดังกลาว 
ทำใหคณะศึกษาศาสตรมีผลการดำเนินงานตาม  ตัว
บงช้ีและเกณฑประเมินตนเองของสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) ในระดับดีมากแลว สงผลใหเกิดการวิจยัอยาง
สรางสรรค Creative Research ดังนี้ 

1.  Networking  การสรางระบบเครือขาย
ดานงานวิจัยกับสถาบันภายในและสถาบันภายนอก 

2.  Coaching การฝกอบรมมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู โดยการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูดานการ
วิจัย และเชิญผูเช่ียวชาญจากหนวยงานภายนอกระดับ
ศาสตราจารย และ Professor จากตางประเทศมา
รวมใหความรู 

3.  Collaboration  คณาจารยคณะศึกษา
ศาสตรใหความรวมมือและชวยเหลือในการทำวิจัย
ของคณะศึกษาศาสตรโดยการรวมกลุมของคณาจารย
คณะศึกษาศาสตรในการจัดกิจกรรมประชุมรวมกัน
พัฒนาการเขียนชุดโครงการวิจัย และวิจัยเดี่ยว โดยมี
ท้ังคณาจารยท้ังภายในและภายนอกท่ีมีประสบการณ
ในการวิจัย และคณาจารยรุนใหมรวมกันเขียนโครงการ
วิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

4.  Knowledge Management การจัดการ
ความรูคณาจารยคณะศึกษาศาสตรนำความรูดาน

การวิจัยที่ไดรับไปใชดำเนินการวิจัยอยางเปนระบบ  
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานตาง ๆ ดังน้ี 

 1. การจัดสรรงบประมาณของคณะ

ศึกษาศาสตร 
 1.1  ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  คณะศึกษาศาสตร ไดจัดสรร ทุน

สนับสนุนการวิจัยประเภทตางๆ ดังนี้ 
  1.1.1 ทุ น วิ จั ยสำห รับคณาจา รย 

ขาราชการพนักงานสายวิชาการ เพ่ือทำวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ทั้งดานการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต 
การวิจัยและพัฒนา การวิจัยสถาบัน เพื่อสรางองค

ความรู สรางผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นำไป
ใชประโยชน ทุนวิจัย/ทุนงานสรางสรรค ซึ่งทำวิจัย
และนำผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา การบริหาร การดำเนินงาน 
การพัฒนาของคณะศึกษาศาสตร  แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนของสาขาวิชา  
งานวิจัยสถาบันเ พ่ือพัฒนาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือเตรียมความพรอมการกาว
เขาสูประชาคม ASEAN  การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความ
รูทางศึกษาศาสตร/ครุศาสตร และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
โดยสนับสนุนทุนวิจัยดังนี้ 1) ชุดโครงการละไมเกิน 
200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)  2) ทุนโครงการ
ละไมเกิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)  

  1.1.2  ทุนวิจัยสำหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนทำวิจัยการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ทุน
โครงการละไมเกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)  
โดยสามารถแตงตั้งที่ปรึกษางานวิจัย และไดรับใหคา
ตอบแทนท่ีปรึกษางานวิจัย ในวงเงินไมเกินรอยละ 
10 ของทุนวิจัยที่ผูวิจัยไดรับทุน  

  1.1.3  สนับสนุนการเขียนคูมือการ
ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินการ
ใหทุนสนับสนุนการเขียนคูมือการปฏิบัติงานสำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน  

1.2. ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน

วิจัย และตีพิมพผลงานวิจัย 
 คณะศึกษาศาสตรไดจัดสรรทุนสนับสนุน

การนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพผลงานวิจัย โดย
ใชแหลงฐานขอมูลในการเผยแพรผลงานวิจัยท่ี 

ไดรับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปนเกณฑใน
การใหทุนสนับสนุน เพื่อเปนการกระตุนใหคณาจารย

เผยแพรงานวิจัยเพ่ิมขึ้น สวนการนำเสนอผลงาน 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ไดมีการประกาศใหทุน
สนับสนุน คนละไมเกิน 50,000 บาท โดยใชเงินกองทุน

แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
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วิจัยและสรางสรรคในคณะศึกษาศาสตร ทั้งน้ีการให
ทุนสนับสนุนการวิจัยมิไดใหการสนับสนุนเฉพาะ
คณาจารย ขาราชการพนักงานสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนเทานั้น แตยังใหทุนสนับสนุน
การเผยแพรผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาดวย นอกจากน้ี ยังใหการเผยแพร
บทความวิจัยของคณาจารยผานทาง website คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ www.educ.
su.ac.th ดวยอีกชองทางหนึ่ง 

1.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  คณะศึกษาศาสตรไดสนับสนุนทุนระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ซึง่มกีารกำหนดอัตราการ
จายเงินทุนตามประเภทของการนำเสนอตามแหลง
ฐานขอมูลท่ีไดรับการยอมรับจากสกอ. และสมศ.เปน
เกณฑในการใหทนุสนบัสนนุและคณะศึกษาศาสตรได
สนับสนุนทุนใหนั กศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เปนผูชวยนกัวจิยั (Research Assistant: RA) 

2. การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

  คณะศึกษาศาสตร ไดพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยจัดโครงการ
ขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
คณะศึกษาศาสตร และการขับเคล่ือนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรการ

กีฬา ภายใตโครงการดังกลาวไดจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูยอยๆ จำนวน 4 คร้ัง คือ 1) การพัฒนาหัวขอ
การวิจัยในชั้นเรียน 2) การพัฒนาเครื่องมือ การหา

คุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห
ขอมูล  3) การเสนอผล การเขียนรายงานการวิจัย   
4) การเขียนบทความวิจัย และการนำเสนอผลงาน
วิจัย และสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษา
ศาสตรไดจัดโครงการใหความรูบุคลากรสายสนับสนุน

ในเรื่องการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ โดยจัด

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการ คณะศึกษา
ศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และมีการจัดอบรมใหความรูยอย เก่ียวกับกระบวนการ
ทำวิจัย 

นอกจากน้ี คณะฯ ไดจัดกิจกรรม Research 
Zone ซ่ึงเปนการเสวนาทางการวิจัยต้ังแต ป พ.ศ.2554- 
พ.ศ.2556 โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทย 
และชาวตางประเทศเพ่ือใหความรูแกอาจารยประจำ
คณะศึกษาศาสตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
และผูสนใจจากหนวยงานภายนอกเขารวมโครงการ
ตาง ๆ ไดแก 

- การเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพใน
วารสาร 

- การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางการ
ศึกษา เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ 

- การเขียนชุดโครงการวิจัยทางดานการ
ศึกษา และสังคมศาสตร 

- เขยีนบทความวิจยักาวไกลสูระดบันานาชาติ 
- การวิจัย เ พ่ือพัฒนาการศึกษาอยาง

สรางสรรค: กระบวนทัศนใหมในศตวรรษที่ 21 
- การอบรม เ ร่ืองนวัตกรรม คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน 

- โครงการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

และวิทยานิพนธ สาขาการศึกษาและสาขาท่ีเก่ียวของ
ทุกป วิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ือง “งานวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี  Mixed Methods Research” 

- โครงการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
และวิทยานิพนธ สาขาการศึกษาและสาขาท่ีเก่ียวของ

ทุกป บรรยายพิเศษเร่ือง ASEAN กับการวิจัยสรางสรรค
เพื่อความเปนเลิศ 

- การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง Research 
in Curriculum, Instruction and Supervision in the  
21st  Century 

แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
มาเรียม นิลพันธุ 
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3. การ จัด เว ทีนำ เสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

  คณะศึกษาศาสตรไดเล็งเห็นความสำคัญ
ในการเผยแพรผลงานวิจัย โดยในป พ.ศ.2554 ไดจัด
เวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรจากหนวยงาน
ภายนอกตาม “โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
และวิทยานิพนธระดับชาติ สาขาการศึกษา และสาขา
วิชาท่ีเก่ียวของ” ซึ่งเปนโครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ โดยมีผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการตาม
สัดสวนรอยละ 25 และมีบทความวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอกประกอบ ตามสัดสวนรอยละ 25   

ในป พ.ศ.2556  คณะไดจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติตาม ”โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  International Conference “Excellent 
Innovation for Educational  Research and IT 
Learning  in the 21st  Century” (ICE 1) และปจจุบัน
กำลังจัด “โครงการ International Conference on 
Education: Achieving Excellence in Innovation 
and Research for ASEAN Collaboration (ICE 2)” 
ซึ่งทั้ง 2 โครงการไดรับงบประมาณดำเนินการจาก
เงินงบประมาณแผนดิน และไดรับทุนสนับสนุนเพ่ิมเติม
จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย สำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแก โครงการประชุม
นำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ สาขา
การศึกษา และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ ป พ.ศ.2556  
และโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

International Conference “Excellent Innovation 
for Educational Research and IT Learning in the 
21st Century” (ICE 1)   

4. การติดตามงานวิจัยของคณาจารย
คณะศึกษาศาสตรที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

 คณะศึกษาศาสตรมีระบบการติดตาม
งานวิจัยจากคณาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากคณะศึกษาศาสตร อยางตอเน่ือง ตั้งแตป พ.ศ. 
2554 –2556 โดยมีบันทึกติดตามงานวิจัย ปละ  
3 ครั้ง พรอมเชิญผูวิจัยที่คางสงงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ประชุมปละ 1 คร้ัง เพ่ือรวมขับเคล่ือนงานวิจัย และ
ในป พ.ศ. 2556 ไดจัดทำโครงการขับเคลื่อนงานวิจัย
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
เชิญประชุมผูวิจัยท่ีคางสงงานวิจัยฉบับสมบูรณ เพ่ือ
สอบถามปญหาความตองการท่ีจะใหคณะฯชวยเหลือ 
การขอขยายระยะเวลาการวิจัย การปรับเปล่ียนประเด็น
การวิจัย เพ่ือเปนการกระตุนใหสามารถดำเนินการ
วิจัยใหเสร็จสมบูรณตอไป 

5. การเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณชน 
และการนำงานวิจัยไปใชประโยชน 

  คณะศึกษาศาสตร ไดเผยแพรงานวิจัย 
ฉบับสมบูรณสงใหหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของซึ่ง 
บางหนวยงานไดนำผลจากการวิจัยไปใชประโยชน 
และไดสงแบบรับรองการใชประโยชนจากงานวิจัย
กลับมายังคณะศึกษาศาสตร โดยในปจจุบันมี 
แบบตอบรับการรับรองการใชประโยชนจาก งานวิจัย
เพ่ิมข้ึนทุกป นอกจากนี้ มีการเผยแพรงานวิจัยฉบับ
สมบูรณผาน website คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท่ี www.educ.su.ac.th และในป พ.ศ.2554 – 
2555 ไดเชิญผูวิจัยท่ีดำเนินงานวิจัยเสร็จสมบูรณ
เผยแพรงานวิจัยผานรายการโทรทัศนนครปฐมเคเบิ้ล

ทีวี และใน ป พ.ศ.2556 ไดจัดโครงการประชาสัมพันธ
และเผยแพรองคความรู และถอดองคความรูจากงาน
วิจัยและงานบริการวิชาการสูสาธารณชน คณะศึกษา

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยขอความอนุเคราะห
จากภาควิชาตางๆ และคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ  สงตัวแทนคณาจารยบันทึกรายการโทรทัศน
เรื่องการถอดบทเรียน และพัฒนาองคความรูดาน
การวิจัยและบริการวิชาการของภาควิชาตางๆผาน

รายการโทรทัศน โดยมีกำหนดการบันทึกรายการ
โทรทัศนเผยแพรองคความรูอยางตอเนื่อง และใน
ปจจุบันคณะศึกษาศาสตรจัดทำ “ราง”ประกาศ

แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
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คุณสมบัติ หลักเกณฑโครงการวิจัยท่ีตองขอรับรอง
ดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่ง 

 5.1 การเผยแพรถอดบทเรยีนจากงานวจิยั
เผยแพรงานผานรายการโทรทัศนนครปฐมเคเบิ้ลทีวี
เก่ียวกับ “การกำหนดยุทธศาสตรและกลยุทธของการ
วิจัย และการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศลิปากร”, “เผยแพรงานวจิยั  และการใช
ประโยชนจากงานวจิยั” และ “การวิจยัอยางสรางสรรค
เพือ่พฒันาการเรยีนรูของผูเรียนในศตวรรษใหม” 

 5.2 เผยแพรงานวิจัยผานทางวารสาร
วิชาการของสถาบันตางๆ ที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูล 
TCI และฐานขอมูลวารสารท่ี สกอ.และ สมศ. ยอมรับ 
การเผยแพรวารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร  
และวารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย เผยแพรผาน
ทางเว็บคณะศึกษาศาสตร www.educ.su.ac.th และ
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย  ยังมีการเผยแพร
การตีพิมพบทความวิจัยผานทาง http://www.tci-thaijo
.org อีกดวย 

6.  ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสราง
คุณคา 

การดำเนินงานตามรูปแบบการดำเนินงาน
ดานการวิจัยและสรางสรรค คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร RESEARCH in Education  
Model ดังกลาว ทำใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชน

หรือสรางคุณคาดังนี้ 
 6.1 ผานการประกันคุณภาพของ สมศ.

และ สกอ. 

 6.2 จำนวนงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน
จากหนวยงานภายในและภายนอกเพ่ิมขึ้น 

 6.3 จำนวนงบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงานภายในและภายนอกเพ่ิมขึ้น 

 6.4 มีจำนวนชุดโครงการวิจัยท่ีไดรับทุน

สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกทุกป 
 6.5 มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน

การสอนและการบริการวิชาการ 

 6.6 มีการเผยแพรงานวิจัยในลักษณะตี
พิมพในวารสารวิชาการท่ีไดการยอมรับจาก TCI สกอ. 
และสมศ. และในฐานขอมูลสากลระดับนานาชาติ 
และการนำเสนองานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 6.7 มีการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ในหนวยงานภายนอกท่ัวประเทศ และหนวยงาน
ภายนอกไดสงแบบรับรองการใชประโยชนกลับมายัง
คณะศึกษาศาสตร ทำใหคณะฯ ไดทราบวาในแตละ
ปหนวยงานภายนอกท่ีใดบางไดนำงานวิจัยเรื่องใด
ไปใชประโยชน 

 6.8 มีการถอดบทเ รียนดานการวิจัย 
สังเคราะหงานวิจัย และพัฒนาองคความรูดานการ
วิจัยสูสาธารณชน ชุมชน ผูเก่ียวของ ผานทางเคเบ้ิล
ทีวีนครปฐม (Cable TV) 

7. ปจจัยแหงความสำเร็จ 
 การดำเนินงานตามแนวทางการดำเนิน

งานดานการวิจัยและสรางสรรค คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร RESEARCH in Education  
Approach ดังกลาว มีปจจัยแหงความสำเร็จดังนี้ 

 7.1 นโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยของผู
บริหารระดับคณะ /ภาควิชา /สาขาวิชาและสาย
สนับสนุน 

 7.2 ความรวมมือของบุคลากรในคณะ
ศึกษาศาสตร 

 7.3 การใหคำแนะนำปรึกษาชวยเหลือ 
 7.4 การใหความสำคัญตอผูวิจัยท่ีไดรับ

ทุนสนับสนุนจากคณะโดยเชิญผูวิจัยมารวมพูดคุย 
สอบถามความกาวหนา ปญหา/อุปสรรค เพื่อติดตาม

งานวิจัยทำใหงานวิจัยดำเนินการเปนไปอยางเรียบรอย 
 7.5 การรวมกลุมของคณาจารยในการจัด

กิจกรรมประชุมรวมกันพัฒนาการเขียนชุดโครงการ

วิจัย และวิจัยเด่ียว โดยมีท้ังคณาจารยท่ีมีประสบการณ
ในการวิจัย และคณาจารยรุนใหมรวมกันเขียนโครงการ
วิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 

แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
มาเรียม นิลพันธุ 



39

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

    
1. 

  

 

 1)  200,000   2)  
 75,000   20    

 
2.  

 
   

 4  

  10   
3. 

 1  

 
 6  

4. 
  

 
  5 

  
5. 

   
 

 
 

 
 

8. ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข 

บทสรุป 
การวิจัยเปน บทบาทท่ีสำคัญประการหน่ึง

ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษา

แตละมีจุดเนนในเร่ืองการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับ
สภาพแวดลอมและความพรอมของแตละสถาบัน 
อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจำเปนตองมีพันธ

กิจการวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังน้ัน
สถาบันตองมีระบบและกลไกควบคุมเพ่ือใหสามารถ
ดำเนินการในพันธกิจการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิด

ประโยชน การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิด
ประโยชนจำเปนตองมีสวนประกอบท่ีสำคัญ 3 ประการ 

คือ 1) สถาบันตองมี แผนการวิจัย มีระบบและกลไก 
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดำเนิน
การไดตามแผน  2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัย
อยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน และ 

3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตร
ของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง  และตอง
มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
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สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุน
ครบถวน เพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผนท่ี
กำหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุน
วิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัยการสนับสนุนทรัพยากร
ที่จำเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน 
เครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่เ ก่ียวของเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน และดำเนิน
การตามระบบท่ีกำหนด  มีการบูรณาการกระบวนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  
การบริการวิชาการ มีการพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัยแกอาจารยประจำและนักวิจัย  มีการจัดสรร
งบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย 
หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน เชน  
มีหองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือศูนยใหคำปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ มีสิ่งอานวยความสะดวก, มีกิจกรรมวิชาการ 
ที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ  
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน และมีการ
นำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ

ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน  รวมท้ัง
มีระบบการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค เพ่ือเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา 

วงการวิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอด
จนชุมชนเปาหมายท่ีจะนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 
พันธกิจ การดำเนินงาน กิจกรรมตางๆเหลาน้ีเปนเร่ืองท่ี
มีความสำคัญสำหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา สูการ
จัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและสงผลในการเปนองคกร

ของผูนำทางที่เปนเลิศและสรางสรรคการศึกษา 
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