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คำนำ 
คณะครุศาสตร์ สนับสนุนให้อาจารย์บุคลากร รวมถึงผูเกี่ยวของ ผลิตและเผยแพรงานวิจัยหรือนวัตกรรม

ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการสรางงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่จะเกิดประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 
ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการทําหน้าที่สนับสนุน สรางสรรค การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่ 2 ของมหาวิทยาลัย สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ
และสังคมอยางยั่งยืน และเพ่ือเปนการเพ่ิมขีดความสามารถของคณาจารยและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ในการผลิต
ผลงานวิจัยทั ้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะขอรับทุนทั ้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมถึงกํากับและดูแลความถูกต้องที ่เกี ่ยวของกับข้อกําหนด และระเบียบการที ่ ่เกี ่ยวข้องกับ
กระบวนการวิจัย พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในเรื่องบุคคลทรัพยากร แหล่งเงินทุน การสร้างความ
ร่วมมือกับนักวิจัยหรือองค์กรภายนอก ระบบฐานขอมูลและการเผยแพรผลงานวิจัย 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้สามารถนำ
กระบวนการไปปฏิบัติการไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้
วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนางานเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์มีเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนา
นักวิจัย อีกทั้งผู้จัดทำติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดของคู่มือฉบับนี้  
เพ่ือนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยต่อไป 

 
 

นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี       
มีนาคม  2566 

       

 
 
 
 
 
 



 

 
สารบัญ 

 หน้า 

บทที่ 1 บทนำ      1 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ      1 

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ      1 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ      2 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ      2 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ      2 

บทที่ 2 โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ      3 

2.1 โครงสร้างของหน่วยงาน      3 

2.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน      4 

2.3 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง      5 

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติ      6 

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน      8 

3.1 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน      8 

บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน      9 

4.1 เทคนิคการปฏิบัติงาน      9 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน     10  

บทที่ 5 ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา     14 

ภาคผนวก  

คณะผู้จัดทำ  
 

 
 
 
 



 

บทที่ 1 
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญ  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายในการสนับสนุนให้อาจารย์บุคลากร รวมถึงผู

เกี่ยวของ ผลิตและเผยแพรงานวิจัยหรือนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการสรางงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
จะเกิดประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการทําหน้าที่สนับสนุน สรางสรรคการ
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 ของมหาวิทยาลัย สรางงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน และเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของคณาจารยและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ในการผลิตผลงานวิจัยทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใหมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะขอรับทุนทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงกํากับและดูแลความถูกต้องที่เกี่ยวของกับ
ข้อกําหนด และระเบียบกาที่่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในเรื่องบุคคล
ทรัพยากร แหล่งเงินทุน การสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยหรือองค์กรภายนอก ระบบฐานขอมูลและการเผยแพร
ผลงานวิจัย 

ดังนั้น เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายดานนโยบายการทํางานดานวิจัย และเปนการสงเสริมให้อาจารย 
บุคลากร และผูเกี่ยวของที่มีความเชี่่ยวชาญในสาขาของตนเองได้ทํางานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดทําคูมือการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยขึ้น 
เพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเกี ่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สามารถนำกระบวนการไปปฏิบัติการไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 
1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ  
  1) เพื่อเปนแนวทางในการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
           2) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ          
          1) บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถใช้คู่มือการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 2) บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 



 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ  
 คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย  เริ่มตั้งแต่การจัดทำแผนงาน การ
เขียนโครงการ การขออนุมัติโครงการ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน การประชุม การดำเนินการ การสรุปผล
การดำเนินงาน  และนำผลการประเมินและขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผน/พัฒนาการดำเนิน 
 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ   
โครงการ  หมายถึง กิจกรรมหรือแผนงานที่จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน หรือ 

ตอบสนองแผนกลยุทธขององค์กร (corperate strategy) ให้เป็นผลสำเร็จ โครงการแต่ละโครงการจะมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว (unique) และจะมีกำหนดเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดอย่างชัดเจน 

การวิจัย  หมายถึง ความรู้ความสามารถ และทักษะการทำวิจัยของนักวิจัย ในประเด็นที่สนใจจะทำ และ
ทำการศึกษาโดยสามารถดำเนินงานวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 

นักวิจัย  หมายถึง อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
พัฒนา  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระทำให้เกิดขึ้น หรือมีการวางแผนกำหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า 

โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไม่ดีก็ไม่เรียกว่าการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 โครงสร้างขององค์กร (Organization Chart) / โครงสร้างหน่วยงาน 

 

3 



 

 

2.2 โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) / โครงสร้างของฝ่าย 
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2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) / โครงสร้างงานของตนเอง JD  
 งานทั้งหมดของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานผลิตผลงานวิจยั 

งานเผยแพรผ่ลงานวจิยั 

งานผลิตวารสารวชิาการ 

งานบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

งานศนูยเ์รียนรูช้มุชน 

งานจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 อาจารย์คณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการ ดังนี้ 

1. สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งความประสงค์ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 2.  จัดทำบทความวิจัย เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและให้ข้อเสนอแนะ 
 3.  แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 4. ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 อาจารย์คณะครุศาสตร์ มีความต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการทำวิจัยทางการศึกษา และ
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
4.1 เทคนิคการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและ
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ 

คณบดี 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการ 
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ 

คณบดี 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานของ 
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ 

คณบดี 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการต่อ
บังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ 

คณบดี 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง 
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ 

คณบดี 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ 
ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถัดไป รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ 

คณบดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.2.1 การวิเคราะห์กิจกรรมที่ต้องการพัฒนา 

ขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติงานเดิม วิธีการพัฒนางานใหม่ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา 

1. จัดทำคำสั่งต่งตั้ง
คณะกรรมการเนินงาน 

ฝ่ายวิจัยมีการ
จัดทำคำคำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

1 ชม ฝ่ายวิจัยมีการจัดทำ
คำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

35 นาที ลดระยะเวลาการ
ทำงาน 

2. ประชุมวางแผน
แนวทางการดำเนิน
โครงการ กำหนดเวลา 

สถานที่ และ
รายละเอียดต่าง ๆ 

ฝ่ายวิจัยมีการ
ดำเนินการจัด
ประชุมวางแผน
แนวทางการ
ดำเนินโครงการ 

1 วัน ฝ่ายวิจัยมีการ
ดำเนินการจัด
ประชุมวางแผนแนว
ทางการดำเนิน
โครงการ 

4 ชม.  

3. จัดร่างโครงการและ
เสนอผู้บริหาร
ตรวจสอบลงนาม 

หลังจากที ่มีการ
จ ัดประช ุมแล ้ว 

ได ้ ม ี ก า รจ ั ดทำ
ร่างโครงการและ
เสนอผ ู ้ บ ร ิ ห า ร
ตรวจสอบลงนาม 

2 ชม หลังจากที่มีการจัด
ประชุมแล้ว ได้มีการ
จัดทำร่างโครงการ
และเสนอผู ้บร ิหาร
ตรวจสอบลงนาม 

2 ชม  

4. ดำเนินโครงการ
พัฒนานักวิจัย (จัด
อบรม/เตรียมสถานที่/
สั่งเอกสาร/จัดทำ
หนังสือเชิญชวนเข้า
อบรม/ทำใบรายชื่อ
เข้าอบรม/ทำเอกสาร
และเตรียมวัสดุการ
อบรม/ประสาน

เมื่อโครงการผ่าน
การอนุมัติจาก
ผู้บริหารแล้ว 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิจัยดำเนิน
โครงการพัฒนา
นักวิจัย (จัด
อบรม/เตรียม
สถานที่/สั่ง
เอกสาร/จัดทำ

3 วัน เมื่อโครงการผ่าน
การอนุมัติจาก
ผู้บริหารแล้ว 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
ดำเนินโครงการ
พัฒนานักวิจัย (จัด
อบรม/เตรียม
สถานที่/สั่งเอกสาร/
จัดทำหนังสือเชิญ
ชวนเข้าอบรม/ทำใบ

2 วัน  



 

ขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติงานเดิม วิธีการพัฒนางานใหม่ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/บันทึก
การประชุม เป็นต้น) 

หนังสือเชิญชวน
เข้าอบรม/ทำใบ
รายชื่อเข้า
อบรม/ทำ
เอกสารและ
เตรียมวัสดุการ
อบรม/ประสาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
บันทึกการ
ประชุม 

รายชื่อเข้าอบรม/ทำ
เอกสารและเตรียม
วัสดุการอบรม/
ประสาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ/บันทึก
การประชุม 

5. การตรวจสอบ 

รวบรวมและบันทึก
ผลงานวิจัยของคณะ 

หลังจากจัด
โครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

ฝ่ายวิจัยมีการมี
การสรุปโครงการ
และรายงานผล
การดำเนินการให้
ฝ่ายประกันของ
คณะได้รับทราบ 

เพ่ือรายงานกอง
นโยบายและแผน
ของมหาวิทยาลัย 

2 วัน หลังจากจัดโครงการ
เรียบร้อยแล้ว ฝ่าย
วิจัยมีการมีการสรุป
โครงการและ
รายงานผลการ
ดำเนินการให้ฝ่าย
ประกันของคณะได้
รับทราบ เพ่ือ
รายงานกองนโยบาย
และแผนของ
มหาวิทยาลัย 

1 วัน  

6. ติดตาม ขับเคลื่อน
การดำเนินงานแต่ละ
ตัวชี้วัดตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานและ
กำหนดเวลาของ
มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายวิจัยได้มีการ
ประสานกับฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

เพ่ือติดตามและ
ขับเคลื่อนผลการ

1 วัน ฝ่ายวิจัยได้มีการ
ประสานกับฝ่าย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ เพ่ือติดตาม
และขับเคลื่อนผล
การดำเนินงานให้

4 ชม.  



 

ขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติงานเดิม วิธีการพัฒนางานใหม่ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา 

 ดำเนินงานให้
ผ่านตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย 

ผ่านตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย 

7. บันทึกผลการ
ดำเนินงานด้านการ
วิจัยตรวจสอบข้อมูล
กับหน่วยงานเจ้าภาพ
และรายงานผลในแต่
ละตัวชี้วัด 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิจัยฯ บันทึกผล
การดำเนินงาน
ด้านการวิจัย
ตรวจสอบข้อมูล
กับหน่วยงาน
เจ้าภาพและ
รายงานผลในแต่
ละตัวชี้วัด 

1 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยฯ 

บันทึกผลการ
ดำเนินงานด้านการ
วิจัยตรวจสอบข้อมูล
กับหน่วยงาน
เจ้าภาพและรายงาน
ผลในแต่ละตัวชี้วัด 

4 ชม.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4.2.2 วิธีการปฏิบัติงาน (ใหม่) 
แบบฟอร์มแสดงวิธีการปฏิบัติงาน (ใหม่) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการ (ใหม่) ระยะเวลา 
1. จัดทำคำสั่งต่งตั้งคณะกรรมการเนิน
งาน 

ฝ่ายวิจัยมีการจัดทำคำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

35 นาที 

2. ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนิน
โครงการ กำหนดเวลา สถานที่ และ
รายละเอียดต่าง ๆ 

ฝ่ายวิจัยมีการดำเนินการจัดประชุมวางแผนแนว
ทางการดำเนินโครงการ 

4 ชม. 

3. จัดร่างโครงการและเสนอผู้บริหาร
ตรวจสอบลงนาม 

หลังจากท่ีมีการจัดประชุมแล้ว ได้มีการจัดทำร่าง
โครงการและเสนอผู้บริหารตรวจสอบลงนาม 

2 ชม 

4. ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัย (จัด
อบรม/เตรียมสถานที่/สั่งเอกสาร/จัดทำ
หนังสือเชิญชวนเข้าอบรม/ทำใบรายชื่อ
เข้าอบรม/ทำเอกสารและเตรียมวัสดุการ
อบรม/ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ/บันทึกการ
ประชุม เป็นต้น) 

เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัย 
(จัดอบรม/เตรียมสถานที่/สั่งเอกสาร/จัดทำ
หนังสือเชิญชวนเข้าอบรม/ทำใบรายชื่อเข้ากับ
หน่วยงานเจ้าภาพและรายงานผลในแต่ละตัวชี้วัด 

2 วัน 

5. การตรวจสอบ รวบรวมและบันทึก
ผลงานวิจัยของคณะ 

หลังจากจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายวิจัยมีการ
มีการสรุปโครงการและรายงานผลการดำเนินการ
ให้ฝ่ายประกันของคณะได้รับทราบ เพื่อรายงาน
กองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 

1 วัน 

6. ติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานแต่
ละตัวชี้วัดตามปฏิทินการปฏิบัติงานและ
กำหนดเวลาของมหาวิทยาลัย 
 

ฝ่ายวิจัยได้มีการประสานกับฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ เพ่ือติดตามและขับเคลื่อนผลการ
ดำเนินงานให้ผ่านตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 

4 ชม. 

7. บันทึกผลการดำเนินงานด้านการวิจัย
ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าภาพ
และรายงานผลในแต่ละตัวชี้วัด 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยฯ บันทึกผลการดำเนินงานด้าน
การวิจัยตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าภาพ
และรายงานผลในแต่ละตัวชี้วัด 

4 ชม. 

 
 
 



 

บทที่ 5 
ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

 
 การดำเนินงานในการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย มีข้อจำกัด และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้ 

ข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา 
จำนวนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติยังมีจำนวนน้อย 

ส่งเสริมสนับสนุนโดยการหาวารสารและจัดโครงการส่งเสริม
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ในระดับชาติและ
นานาชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะผู้จัดทำ 
คู่มือปฏิบัติงานการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย 

 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ ภิรมยรัตน  คณบดีคณะครุศาสตร 
2. อาจารย ดร.ธีราภรณ พลายเล็ก    รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
3. นางสาวมณีเนตร รวมภักดี    นักวิชาการศึกษา ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
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คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 
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