แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2555

“ปัจจัยความสาเร็จแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย”

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คานา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และมุ่งที่จะ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ด้วยพันธกิจด้านการวิจัยเป็น

พันธกิจหลักที่จะพัฒนานักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัยได้มีผลงานที่มี
คุณภาพ
ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ศึกษาปัจจัยความสาเร็จแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
เป็นแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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หัวข้อการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
ประจาปีการศึกษา 2555
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-----------------------------------------------------------------------1. แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

ปัจจัยความสาเร็จแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย

2. ผลการดาเนินงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. ชื่อหน่วยงาน :

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

4. บทสรุปของโครงการ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏภูเก็ตได้ สนั บสนุนให้คณาจารย์ มีผ ลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักวิจัยมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติมาช่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยา รวมทั้งมีการทบทวนวิธีการบริหารงบประมาณใน
การดาเนิ นการวิจั ยให้เหมาะสม และสร้ างแรงจูงใจในการพิจารณาจัดสรรทุนวิ จัย ทั้งนี้สถาบันวิจัย ฯ ได้
ดาเนิ นการส่งเสริม สนับ สนุน สร้างความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ ข้อมูล และแปลความหมายผลการ
วิเ คราะห์ ข้ อมู ล ให้ นั กวิ จั ย โดยได้ จั ด โครงการฝึ กอบรมเชิง ปฏิ บัติ การ เรื่ อง “การวิ เคราะห์ ข้อ มูล โดยใช้
โปรแกรม LISREL สาหรับ นักวิจัย ” ขึ้น เพื่อให้นักวิจัย ได้มีโ อกาสพัฒนาผลงานวิจัยของตนเอง และสร้าง
ช่องทางในการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยโดยทุนสนับสนุนการวิจัย กรอบวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท พิจารณา
และกลั่นกรองโดยคณะกรรมการระดับคณะ นอกจากนั้น สถาบันวิจัย ฯ ยังมีคลินิกวิจัย เพื่อให้คาปรึกษาแก่
นักวิจัย รวมทั้งสนับสนุนเงินรางวัลในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัย
5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
การทางานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ยังอยู่ในเกณฑ์ต่า เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ได้ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณาจารย์ และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อความสามารถในการจดอนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรได้ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยขึ้น โดยเน้นให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ได้ลงมือทาวิจัย ประกอบกับการที่สถาบันวิจัยฯ ได้กาหนดให้มีช่องทางในการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย
โดยมีการพิจารณากลั่นกรองระดับคณะในกรอบวงเงินที่กาหนดเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาทุนสนับสนุน

งานวิจัย โดยการดาเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น ช่วยให้ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีแรงจูงใจในการทางาน
วิจั ย มี การส่ งข้ อเสนอโครงการวิ จั ย เพื่อขอทุ น สนับ สนุ นจากหน่ว ยงานภายใน และหน่ ว ยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
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6. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อสร้าง และพัฒนานักวิจัยใหม่
2. เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเสนอโครงการวิจัยในแหล่งทุนต่าง ๆ
3. เพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นทาวิจัยของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต
4. เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
7. กลยุทธ์ หรือปัจจัยที่นาไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี
1. ส่งเสริมให้ความรู้ และสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการทาวิจัย
2. มีสิ่งจูงใจ เพื่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการทางานวิจัย
8. วิธีปฏิบัติทดี่ ี (วิธีการ / กระบวนการ / แนวทางดาเนินงานที่ได้ดาเนินการตามหลัก PDCA)
วิธีการ : สถาบั นวิจัย และพัฒนาได้ส่ งเสริมและผลักดันให้ บุคลากรสายวิช าการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายใน และแหล่งทุนภายนอก
โดยได้ใช้โครงการ “พัฒนานักวิจัยใหม่” ส่งเสริมให้ความรู้โดยใช้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL สาหรับนักวิจัย ” และสร้างช่องทางในการพิจ ารณาจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัย ในการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ยังได้อนุมัติเงินรางวัลสาหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่ ผู้ที่นาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
แนวทางดาเนินงาน : แนวทางการดาเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีขั้นตอน
ดังนี้
1. วางแผนการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2. ประชุมคณะกรรมการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อดาเนินการติดต่อวิทยากร และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนานักวิจัยใหม่” ในปีการศึกษา 2554 โดยเน้นการปฏิบัติ
ซึ่งในการอบรมนั้นทางสถาบันวิจัย ฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัย
ทั้ง ด้ านสั งคมศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ การบริห ารการศึ ก ษา การบริห ารธุ ร กิจ เพื่ อ ให้
ครอบคลุมหัวข้อที่นักวิจัยสนใจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทาหน้าที่ให้ความรู้ ให้คาแนะนา แก่
นักวิจัยในการเขียนโครงร่างงานวิจัยจนกระทั่ งได้โครงร่างงานวิจัย และจัดโครงการ
ฝึกอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL สาหรับนักวิจัย” ในปีการศึกษา
2555 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักวิจัย ในการวิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูลสาหรับนักวิจัยทาได้สะดวก รวดเร็ว
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4. ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรม โดยกระตุ้นให้นักวิจัยส่งผลงานที่มี
คุณภาพเข้าเสนอแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก ในวงเงินงบประมาณที่สูงขึ้น
5. ทุนสนับสนุนการวิจัยกรอบวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท พิจารณาและกลั่นกรองโดย
คณะกรรมการระดับคณะ
6. ประสานงานกับนักวิจัยและเครือข่าย เพื่อหาแหล่งทุนจากภายนอก
9. ความสาเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความสาเร็จ หรือสิ่งที่ทาได้ดีในประเด็นที่นาเสนอ
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีผลงานวิจัย จานวน 34 โครงการ
โดยแบ่งตามงบประมาณได้ดังนี้
1. งบวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (งบของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) จานวน 19 โครงการ
รวมงบประมาณทั้งหมด 5,657,325 บาท
2. งบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จานวน 15 โครงการ รวมงบประมาณทั้งหมด 13,447,165 บาท
10. ปัจจัยเกื้อหนุนความสาเร็จ
1. นโยบายของผู้บริหารที่สนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2. คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย และสถิติของมหาวิทยาลัยที่ช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย หรือที่
ปรึกษานักวิจัยใหม่ ๆ ทาให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ
3. นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิตมิ ากขึ้น

11. แนวทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต
1. จัดโครงการ “พัฒนานักวิจัยใหม่” อย่างต่อเนื่อง
2. จัดโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติอื่นๆ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกาลังใจในการทาวิจัย และรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
4. เพิ่มช่องทางในการขอสนับสนุนทุนวิจัย

