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3. การบริการวชิาการแก่สงัคม
4. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

1. การสร้างคนและสถาบนัความรู้
2. การวจิยัแบบกา้วหนา้ (Challenges & Frontier Research)
3. การพฒันานวตักรรรมของประเทศ 

(Innovated In Thailand)
4. การพฒันาพ้ืนท่ีและชุมชนนวตักรรม 
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เปา้หมายการวิจยั 

วิจยัชัน้
น า

การคน้หาองค์
ความรู ้

การสรา้งสรรค์

การพฒันาสงัคม

การสรา้ง
นวตักรรม



การพฒันานวตักรรมและการสร้างสรรค ์Innovation 
1.Data and 
Knowledge

2.Conceptual to 
Invention 

3.Creative to 
Prototype 

4.Development 
to Model 

5.Innovation 

6.Implement and 
promotion 

7.Creative and 
Learning More



สภาพการณ์การวิจยัของ มจร ในรอบ ปี 55-65
ปีงบประมาณ งบประมาณ โครงการวจัิย นักวจัิย ผลการประเมนิ

2555 12,568,900 78 120 2.68

2556 21,566,000 120 184 3.14

2557 22,668,400 168 249 3.32

2558 23,556,800 184 305 3.48

2559 40,554.800 268 478 3.51

2560 48,900,000 363 602 4.20

2561 29,977,300 120 322 4.51

2562 19,601,200 86 164 4.32

2563 30,000,000 94 238 4.38

2564 27,170,000 68 134 4.29

2565 20,960,000 65 123



การบรหิารงานวิจยั



วงจรการบรหิารงานวิจยั

1. การก าหนด
ยทุธศาสตร์การวจิยั

2. การพฒันา
โครงการวจิยั

3. การใหทุ้นอุดหนุน
การวจิยั/NRIIS

4. การติดตามและ
ประเมินงานวจิยั

5. การพฒันานกัวจิยั/เครือข่าย
และจริยธรรมการวจิยั

6. การประเมินวจิยั/การ
บริหารงบประมาณ

7.การจดัการความรู้/การ
เผยแพร่วจิยั/การน าไปใช้



ท าไมตอ้งบรหิารจดัการงานวิจยั
• ปัญหายทุธศาสตรก์ารวิจยั

• ปัญหาการคิดรเิริม่ในการท าวิจยั/พฒันาโครงการวิจยั
• ปัญหาการเขา้ถึงแหลง่ทนุการวจิยั/กระบวนการท าวิจยั
• ปัญหาการท าวิจยัไมเ่สรจ็ตามระยะเวลาท่ีก าหนด
• ปัญหาการเขียนรายงานการวิจยั/การเขียนรายงานผลการวิจยั 
• ปัญหาขาดการวิพากษเ์พื่อประเมินคณุภาพผลงานวิจยั
• ปัญหาการเผยแพรผ่ลงานวิจยั/น าเสนองานวิจยั

• การสรา้งชดุความรู/้นวตักรรม/ Model

• ปัญหาการประกนัคณุภาพการวิจยัดา้นการวิจยั/คณุสมบตัิอาจารย/์หลกัสตูร



การบรหิารงานวิจยั (ตน้น า้)

การก าหนด
ยทุธศาสตร์

• การก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และปรชัญา/ค่านิยมของสถาบนั/สว่นงาน

• การจดัโครงสรา้งการบรหิารงานวิจยัของสว่นงาน

• การก าหนดนโยบาย ทิศทาง และล าดบัความส าคญัของการวิจยั

• การจดัท าแผน/ยทุธศาสตรด์า้นการวิจยั /สารสนเทศงานวิจยั

การพฒันา
โครงการวิจยั

• การก าหนดโจทย/์ประเด็นวิจยั ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการวิจยัชาติ/สกสว./วช./มหาวิทยาลยั/หลกัสตูร/แหลง่ทนุ

• การพฒันาโครงการวิจยั/ชดุโครงการวิจยั

• การตรวจสอบคณุภาพขอ้เสนอโครงการวิจยั (วตัถปุระสงค/์วิธีวจิยั/ศกัยภาพนกัวจิยันวตักรรม)

• การลงขอ้มลู NRIIS/การจดัท าสารสนเทศการวิจยัของสว่นงาน

การใหท้นุ/ท าสญัญา
วิจยั

• การจดัการทนุ/งบประมาณสนบัสนนุการวิจยั 

• การท าสญัญาวิจยั (ทกุทนุตอ้งท าสญัญาผา่นสถาบนัวิจยัพทุธศาสตร)์

• การลงขอ้มลู NRMS

• การจดัท าสารสนเทศการวิจยัของสว่นงาน



การบรหิารงานวิจยั (กลางน า้)

การติดตามและ
ประเมนิการวิจยั

• การท าแผนการติดตามงานวจิยั/การลงพืน้ที่/พฒันาเครื่องมือการวิจยั/การจดัเวทีเก็บขอ้มลู/ทดลอง

• การขอจรยิธรรมการวิจยั การติดตามและประเมนิโดยผูท้รงคณุวฒุิ/สถาบนัวจิยั

• การรายงานความกา้วหนา้ (4 บท)

• การแกไ้ขผลงานวิจยั/การสง่ขอเบกิงบประมาณงวด 2

การพฒันานกัวิจยั

และเครอืข่าย

• การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่นกัวิจยั/คลีนิกวิจยั

• การพฒันาศกัยภาพของวิจยั /จรยิธรรมวิจยั

• การสรา้งความรว่มมือดา้นการวิจยั/เครอืข่ายวิจยั/จดัสมัมนาวจิยั/วิพากษง์านวิจยั

• สรา้งแรงจงูใจและสิ่งตอบแทนนกัวจิยั/บรหิารวิจยัใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

การประเมินผล
งานวิจยั/ฉบบัสมบรูณ์

• การรายงานรา่งวิจยัฉบบัสมบรูณ ์(5 บท) การประเมนิผลงานวิจยัโดยสถาบนัวิจยัพทุธศาสตร์

• การแกไ้ขผลงาน/ตรวจรูปแบบ/จดัท ารูปเลม่

• การลงขอ้มลู NRIIS/การบรหิารงบประมาณการวิจยั

• การจดัท าสารสนเทศ/สรุปการวิจยัของสว่นงาน



การบรหิารงานวิจยั (ปลายน า้)

การจดัท าบทความ
วิจยัและชดุความรู้

• การจดัท าบทความวิจยั และการประเมนิบทความวิจยั

• การสงัเคราะหช์ดุความรูจ้ากการวิจยั

• การจดัท าสื่อ Media คลปิ 3-5 นาที

• การน าขอ้มลูการวิจยัสูช่มุชน/การเรยีนการสอน/การพฒันาหนงัสือ/สรุปผลงานวิจยัเดน่

การเผยแพรผ่ลงานวิจยั

• การสง่บทความวิจยัเผยแพร ่(สมัมนาระดบัชาติ/นานาชาติ/วารสาร TCI/Scopus

• การรวบรวมสารสนเทศงานวิจยั (บทความ/วารสาร/เกียรติบตัร/รางวลั/)

• การจดัท าช่องทางการเผยแพรง่านวิจยัในสถาบนั/สื่อ Social Network

• การเบกิงบประมาณงวดที่ 3 

การน าวิจยัไปใช้
ประโยชน์

• การน าผลงานวิจยัสูก่ารเรยีนการสอน

• การน าไปใชใ้นชมุชน/ภาคีวิชาการ

• การสรา้งนวตักรรม/ Model/ต่อยอดงานวิจยั

• การจดัท าสารสนเทศ/สรุปการวิจยัของสว่นงาน



ภารกิจใหมใ่นแผนยทุธศาสตรร์ะยะท่ี 13
แหล่งทุน การจัดการ การขอจริยธรรม การเผยแพร่ การน าไปใช้

ทนุจากรฐัหรอื
งบประมาณรายปี

(+ และ -)

สถาบนัวิจยัพทุธศาสตร์ สง่ใหก้รรมการ
จรยิธรรม

ประชมุระดบัชาติ คนรบัรอง

ทนุจากแหลง่ทนุ เช่น 
วช. สสส. สป.สช. อปท.

(+ และ-)

หน่วยประสานงานวิจยั
ของสว่นงาน 42 แหง่

ตอ้งขอจรยิธรรมการ
วิจยัทกุฉบบั

ประชมุระดบันานาติ แสดงผลงาน

ทนุจากสว่นงาน คณะ 
วิทยาเขต วิทยาลยัสงฆ์

(เพิ่ม)

คณะกรรมการคณะ 
วิทยาเขต วิทยาลยัสงฆ์

ตรวจสอบการคดัลอก
ไมเ่กิน 10 %

TCI ฐาน 2-1 ภาพกิจกรรม

ทนุหลกัสตูร กรรมการหลกัสตูร มีการอา้งอิงที่ดี Scopus คลิปหรือส่ืออื่นๆ
ทนุเอกชนตอ้งน าเขา้

สว่นงาน
รกัษามาตรฐานและ

คณุภาพ
ตอ้งเป็นช่ีอ 1 หรอื 2 

เทา่นัน้



คณุภาพของผลงานวิจยั
• ชดัเจนทกุบท ตัง้แตบ่ทท่ี 1-5

• บทท่ี 2 ไมมี่การลอกผลงานมากเกิน 10 %
• บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยัชดัเจน

• บทท่ี 4 ผลการศกึษาเป็นรูปธรรม วิเคราะหช์ดัเจน

• บทท่ี 5 สรุป และอภิปรายผลที่ชดัเจน

• บรรณานกรมถกูตอ้ง

• บทความดี เผยแพรร่ะดบัชาติและนานาชาติ



การตคีวามคุณภาพผลงานวิจัยและบทความการวิจัย

ตคีวามจาก
ศาสตรแ์หง่
การตคีวาม

ตคีวามจากชุดความรู้
สากล

ตคีวามจาก
รูปแบบการ

วจัิย



การตคีวามการวิจัยเชิงปริมาณ

วเิคราะหส์ถติิ
ข้อคิดเหน็

วิเคราะหจ์ากตัว
แปรการวิจัย

วเิคราะหค์วามสัมพันธ์
ของสถติแิละตัวแปร

ตคีวามเชิงช้อน
จากสถติดิ้วย

ความรู้ และทฤษฎี

สรุปจากการตคีวาม
สู่ความรู้และการ

น าไปใช้



การตคีวามการวิจัยเชิงคุณภาพ
วเิคราะห์

ปรากฎการณ ์
ความคดิเหน็

วิเคราะหจ์าก
บริบททีเ่กีย่วข้อง 
และข้อเทจ็จริง

วิเคราะห์
ความสัมพนัธใ์น
เชิงภาวะวิสัย

ตคีวามด้วยอัตวิสัย
และภาวะวิสัย

สรุปจากการตคีวาม
สู่ความรู้ ทฤษฎี
และการน าไปใช้



การตคีวามการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

วเิคราะหจ์าก
กระบวนการด าเนินการ

วเิคราะหจ์ากบริบทที่
เกีย่วข้อง/ข้อเทจ็จริง

วิเคราะหผ์ลลัพธก์าร
ด าเนินการและ
นวัตกรรม

ตคีวามด้วยกระบวนการ
ทีส่ร้างสรรคแ์ละผลลัพธ์

ทีเ่ป็นจริง

สรุปจากการตคีวาม
สู่ความรู้ ทฤษฎี
และการน าไปใช้



การตคีวามการวิจัยเชิงทดลอง

วเิคราะหส์ถติ ิบริบท
และกระบวนการ

วิเคราะหก์ระบวนการ
ทดลองเชิงประจักษณ/์

ข้อเทจ็จริง

วเิคราะหค์วามสัมพันธ์
ของสถติ ิผลลัพธแ์ละ

กระบวนการ

ตคีวามด้วยผลทีเ่กดิขึน้
จากการทดลองเชิง

ปรากฏการณ์

สรุปจากการตคีวาม
สู่ความรู้ ทฤษฎี
และการน าไปใช้



การตคีวามตามศาสตรข์องการตคีวามเชิงพุทธ

ตคีวามด้วย Text
, Context , 

Imagination

การตืน่รู้

คุณคา่

ความดี
ความ
งาม

ความ
จริง



การตคีวามจากชุดความรู้สากล

ตคีวามด้วย
สภาพการณ ์

นโยบาย กฎหมาย 
และเชิงทฤษฎี

การ
เปลี่ยนแปลง
ทางสงัคม

การเรียนรู้และ
การพฒันาที่

ยั่งยนื

กระบวนการและ
คุณค่าสากล

การตคีวามเชิง
ทฤษฎขีอง
ศาสตรน้ั์นๆ 



การสรุปจากการตคีวามสู่องคค์วามรู้และทฤษฎี

ความคดิเหน็

ข้อมูล 
ข้อเทจ็จริง

กระบวนการ

ปัจจัยสัมพนัธ์
ความรู ้ผลลพัธ์

ทฤษฎี



การประเมินผลการวิจัย

• B   = ผลการวจิัยทีไ่ด้องคค์วามรู้ทั่วไป (เช่น จากข้อมูลเชงิปริมาณ คุณภาพ การสมัภาษณ)์

• B+ = การวจัิยทีไ่ด้องคค์วามรู้และกระบวนการ (การสนทนากลุ่มจนเกดิความคดิสร้างสรรคแ์ละกระบวนการพัฒนา)

• A   = การวจัิยทีไ่ด้องคค์วามรู้ + กระบวนการ +นวัตกรรม (สรุปจากความรู้ไปสู่กระบวนการพฒันาเป็นนวัตกรรม)

• A+ = การวจัิยทีไ่ด้องคค์วามรู้ +กระบวนการ +นวัตกรรม + การน าไปใช้ในสังคม (เป็นนวัตกรรมทีแ่พร่หลาย)

• เกณฑก์ารวเิคราะห/์พจิารณาผลงานวจิัย

• ระดับ B และ B+ ใช้ขอ ผศ.ได้

• ระดับ B+ ใช้ขอ รศ. แบบปกติ

• ระดับ A ใช้ขอ รศ.แบบพเิศษ และ ศ. ได้

• ระดับ A+ ใช้ขอ ศ. ได้ ซึง่ต้องม ี1 เล่ม


