แผนกลยุทธ์สํานักวิจัย
(ปีการศึกษา 2554 – 2556)

สํานักวิจัย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์สํานักวิจัยระยะที่ 5 (ปีการศึกษา 2554- 2556) จัดทําขึ้นตามกรอบนโยบายการ
พัฒนาตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยระยะที่ 5 และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการนําไปใช้
กําหนดมาตรการ แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติงานภายในสํานักวิจัย ตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ
สํ า นั ก วิ จั ย โดยกํ า หนดนโยบายแนวทางการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ตามภารกิ จ หลั ก ของสํ า นั ก ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยดังนี้
ดานบริหารจัดการ มุงเนนการเสริมสรางและพัฒนาใหสํานักวิจัยบริหารจัดการ อยางมี
ประสิทธิภาพและสรางจิตสํานึกในการทํางานดวยหลักธรรมาภิบาล สรางบรรยากาศแหงการ
เรียนรูแลกเปลี่ยนความรูและทักษะในการบริหารจัดการภายในสํานักวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการ
ทํางานใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน
ดานการวิจัย มุงเนนการสรางและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ สนั บ สนุ น ให มี ก ารผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ เป น หน ว ยงานกลาง
ประสานงานการสงเสริมดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัยการเผยแพรและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ทั้ ง นี้ แ ผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ หลั ก สํ า นั ก วิ จั ย มี ค วามเชื่ อ มโยงและ
สนับสนุนภารกิจด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านการผลิตบัณฑิต โดยจัดระบบกลไกสนับสนุน
การวิจัยการเรียนการสอนและนําผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการสอนของทุกหลักสูตร เป็นต้น
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(ผศ. บุษยมาส สินธุประมา)
รักษาการผู้อํานวยการ
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บทที่ 1
แนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักวิจัย
(ปีการศึกษา 2554 – 2556)
คณะกรรมการบริหารสํานักวิจัย โดยแผนกบริหารงานวิจัย และแผนกวิจัย ได้ร่วมกันจัดทํา
แผนกลยุ ท ธ์ และแผนการดํ า เนิ น งานประจํ าปี ก ารศึ ก ษา 2554 เพื่ อใช้เ ป็ น แผนงานหลั ก ในการ
ดําเนินงานภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดจากการนําข้อมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง การประเมินสถานภาพหน่วยงานและบริบทสภาพแวดล้อม เป็นแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ์
และแผนการดํ าเนินงาน ให้ สอดคล้องกั บ แผนกลยุ ท ธ์ข องมหาวิ ทยาลั ย ระยะที่ 5 (ปีการศึก ษา
2554–2556)
ข้อมูลที่ใช้ในการกําหนดรายละเอียดการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานของสํานักวิจัย
ปีการศึกษา 2554 มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลหลายด้าน ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส และภาวะการคุกคาม (SWOT) 2) การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2552 และสรุปรายงานการดําเนินงานสํานักวิจัย ประจําปีการศึกษา 2553
การวิเคราะห์ การประเมินสถานภาพตนเองและสภาพแวดล้อม (SWOT) ของสํานักวิจัย
การวิเคราะห์ การประเมินสถานภาพตนเองและสภาพแวดล้อม (SWOT) ของสํานักวิจัยมี
ดังนี้
1. ด้านบริหารงานวิจัย
จุดแข็ง (Strength)
- มีระบบ กลไก การบริหารงานวิจัย มีความพร้อมในการสนับสนุนการทําวิจัยของ
อาจารย์และมีรายงานการดําเนินงาน ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง
- สร้ า งแรงจู ง ใจในการทํ า วิ จั ย โดยการทบทวนหลั ก เกณฑ์ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย
ค่าตอบแทนนักวิจัย รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
- การกํ ากั บคุ ณภาพงานวิจัย โดยมี แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ประเมินผลงานวิจัยจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก่อนการตีพิมพ์
- ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการ
วิจัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทําวิจัยแก่คณาจารย์
เพิ่มมากขึ้น
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- มี ก ลไกในการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการวิ จั ย แก่ ค ณาจารย์ และสามารถผลั ก ดั น
ผลงานวิจัยได้ตามเป้าหมาย
- มี พั ฒ นาการสู ง ในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารวิ จั ย เช่ น ด้ า นการจั ด สรร
ทรัพยากร ด้านนโยบาย แนวปฏิบัติที่สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย และระบบและ
กลไกการสื่อสารนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
จุดอ่อน (Weakness)
- ระบบการจัดทําระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย ยังไม่สมบูรณ์และไม่สามารถ
นําไปใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ
- การเตรียมความพร้อมด้านการประชุมและรายงานการประชุม คณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ
ดําเนินงานยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
- การกลั่ น กรอง พิ จ ารณา ข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย และการติ ด ตามให้ แ ก้ ไ ข ดํ า เนิ น
งานวิจัย ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่กําหนดในแผน
- ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนระบบกลไกการบริหารงานวิจัยระดับคณะ ไม่สอดคล้อง
กับระบบกลไกระดับมหาวิทยาลัย
- กลไกเรื่ อ งการจดสิ ท ธิ บั ต ร แนวปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลิ ข สิ ท ธ์ ผ ลงานวิ จั ย ด้ า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ยังไม่มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจน
- กลไกการดําเนินงานวิจัยในมนุษย์ และสัตว์ สําหรับสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ด้านผลงานวิจัย :
- จํานวนผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามศาสตร์ไม่ครบถ้วนทุกสาขาวิชา และมี
จํานวนน้อย
- จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกไม่ครอบคลุมทุกศาสตร์
- การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านวารสารทางวิชาการ ค่อนข้างน้อย
- ไม่มีผลงานวิจัย (หรืองานสร้างสรรค์) ที่นําไปใช้ประโยชน์ และได้การรับการรับรอง
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โอกาส (Opportunity)
- ความต้องการผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อชุมชนมีค่อนข้างมาก
- มีกลุ่ มคณะสาขาวิชาที่ส ามารถผลักดั นหรื อสร้ างผลงานวิ จั ย เพื่ อตอบสนองกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (2555-2559) เช่น กลุ่มเรื่อง
สาธารณสุข กลุ่มเรื่องปัญหาผู้สูงอายุ กลุ่มเรื่องพลังงาน กลุ่มเรื่องการท่องเที่ยว และ
กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์ เป็นต้น
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ภัยคุกคาม(Threat)
- แหล่งทุนจากภายนอก เป็นที่ต้องการและมีการแข่งขันที่สูงทั้งในด้านชื่อเสียงของผู้ขอ
ทุนวิจัย และคุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัย ทั้งจากมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน
2. แผนกวิจัย
จุดแข็ง (Strength)
- อาจารย์ นั ก วิ จั ย ของสํ า นั ก วิ จั ย มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และให้
คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่เริ่มทําวิจัยวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงนักวิจัย มีความต่อเนื่อง
- การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการให้ปรึกษาหลากหลายรูปแบบเช่น ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ เพื่อศึกษาด้วยตนเอง การจัดสนทนากลุ่มย่อย การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เป็นต้น
- อาจารย์และนักวิจัย มีความรู้พื้นฐานด้านระเบียบวิธีวิจัยที่ดี เป็นโอกาสในการพัฒนา
สื่อการสอน ด้านระเบียบวิธีวิจัย เพื่อเผยแพร่ ความรู้ไปยังคณะ/หน่วยงาน และ
การนําไปใช้ประโยชน์สนับสนุนการเรียนการสอน หรือการเป็นวิทยากร บรรยาย
อบรม อาจารย์ผู้สอนรายวิชาด้านระเบียบวิธีวิจัยให้แก่คณะที่มีรายวิชาดังกล่าว อย่าง
เป็นระบบมากขึ้น
จุดอ่อน (Weakness)
- ประสบการณ์ และทั ก ษะเชิ ง การใช้ ภ าษาในเขี ย นรายงานวิ จั ย ของอาจารย์ และ
นักวิจัย
- ความสามารถในการสังเคราะห์งานวิจัย
โอกาส (Opportunity)
- การมีความร่วมมือกับจังหวัดปทุมธานีในโครงการของรัฐบาล “หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่ง
จังหวัด”
ภัยคุกคาม (Threat)
- เกณฑ์ คุ ณ ภาพผลงานวิ จั ย ของ สมศ.รอบสาม เป็ น เกณฑ์ คุ ณ ภาพระดั บ สู ง กว่ า
ศักยภาพการทําวิจัยของอาจารย์ประจําภายในของมหาวิทยาลัย ที่เป็นอาจารย์ใหม่
ซึ่งมีประสบการณ์วิจัยไม่มาก
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3. งานด้านบริหารจัดการ
จุดแข็ง (Strength)
- รูปแบบการบริหารจัดการ และการสื่อสารข้อมูลกับผู้กํากับนโยบาย มีความคล่องตัว
และสามารถปรับทบทวนการทํางานให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
- มีกระบวนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อการพัฒนางาน
ร่วมกัน เช่น การกําหนดให้บุคลากรเป็นประธานคณะกรรมการ การเสนอแผนงาน
การจัดทําโครงการ และการบริหารโครงการ เป็นต้น
- การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อการติดตามการดําเนินภารกิจ
วิจัยของคณะให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดอ่อน (Weakness)
- แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการบริหารงานวิจัย เช่ น
การศึกษาต่อ การประชุมอบรมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยยังไม่
เป็นระบบชัดเจน
- อาจารย์ และนักวิจัยสํานักวิจัย มีประสบการณ์และผลงานวิจัยค่อนข้างน้อย
- ระบบและกลไกการกํากับติดตามให้คณะกําหนดเป้าหมายและรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย รายบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการวิจัยของอาจารย์
ยังไม่ชัดเจน
ภัยคุกคาม (Threat)
การประกันคุณภาพการศึกษา
- จุดอ่อน (weakness)
- กลไกการติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายใน
หน่วยงานของสํานักวิจัยยังขาดประสิทธิภาพ
- บุคลากร ขาดความรู้และประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
- การดําเนินงานตามระบบ PDCA ยังไม่ครบถ้วน
โอกาส (Opportunity)
- การปรับปรุงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก เป็นโอกาสในการ
สร้างและพัฒนางานวิจัย
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แนวทางและกระบวนการขัน้ ตอน การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนดําเนินงานสํานักวิจัย
1. คณะกรรมการบริหารสํานักวิจัย สรุปผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปลายปีประจําปี
การศึกษา 2553 และร่วมกันวิเคราะห์การประเมินสถานภาพตนเองและสภาพแวดล้อม (SWOT)
และนํ า ผลสรุ ป เสนอต่ อ คณะกรรมการฝ่ า ยวิ จั ย เพื่ อ พิ จ ารณาขอความเห็ น ชอบในการประชุ ม
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มีนาคม 2554
2. ผู้บริหารสํานักวิจัย มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ (ปีการศึกษา 25542556) ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยการเข้ า ร่ ว มประชุ ม กํ า หนดกรอบแนวคิ ด ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์
วัตถุประสงค์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ รวมทั้งขั้นตอนจัดทําประชาพิจารณ์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ได้ เริ่ ม ดํ า เนิ น การตั้ งแต่ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์จ นถึ ง เดื อ นเมษยาน ตามกํา หนดการของมหาวิท ยาลั ย
ตามลําดับเพื่อให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลับมีสวนร่วมและยอมรับเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ใน
แนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
3. สํานักวิจัย ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2554-2556 และแผนดําเนินงาน (action plan)
โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักวิจัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ร่วมกันพิจารณา
รายละเอียดการจัดทําแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย มีมติมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อเสนอแนะจากการประชุมเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขและนําเสนอแผนกลยุทธ์
และแผนดําเนินงาน (action plan) สํานักวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักวิจัยเพื่อขอ
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ต่อไป
รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
1. เป้าหมาย หรือผลสําเร็จของแผนงาน โดยมีตัวชี้วัดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแผนกลยุทธ์
ระดับมหาวิทยาลัย
2. แนวทางหรือมาตรการการดําเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กําหนด
การนําเสนอในบทที่ 1 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวข้องกับการกําหนด
แผนกลยุทธ์ ของสํานักวิจัย ส่วนที่ 2 นโยบายและแผนงานด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียด
ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา : พัฒนาคน พัฒนางาน บูรณาการด้วยกระบวนการวิจัย
(นิยาม : การบูรณาการเป็นรูปแบบของความร่วมมือและความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ ทางด้านวิธีคิด
เนื้อหาระหว่างศาสตร์ กระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้ระเบียบวิธีเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่
จุดหมายร่วมกัน)
ปณิธาน : มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและบูรณาการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
พันธกิจ
1. บริหารและพัฒนาระบบบริหารการวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัย
2. ประสานงานเครือข่ายด้านการวิจัย
3. ส่งเสริมให้สร้างผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย รวบรวมสารสนเทศ และพัฒนา

ฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนด้านการวิจัย
4. ผลิตงานวิจัยสถาบันเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

7

โครงสร้างการบริหาร ของสํานักวิจัย

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยมหาวิทยาลัย

ผู้อํานวยการสํานักวิจัย
(รักษาการโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย)

งานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการบริหารสํานักวิจัย

เลขานุการ
(นางสาวนิภาพร พบสระบัว)

หัวหน้าแผนกบริหารงานวิจยั
(...............................................)

หัวหน้าแผนกวิจัย
(ดร.ภัทราวดี มากมี)

นักวิจัย
(สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม)

นักวิจัย
(นางสาวชไมพร ไกยสิทธิ์)
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ส่วนที่ 2 นโยบายและแผนงานสํานักวิจัย
(ปีการศึกษา 2554-2556)
นโยบายด้านบริหารจัดการ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้การบริหารจัดการภายในสํานัก มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยกระบวนการระบบคุณภาพ ที่มีการวางแผน การติดตาม
การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุง
3. พัฒนาการสื่อสารภายในสํานัก และกระบวนการสื่อสารในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย สู่ช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ที่สนับสนุนระบบกลไกการบริหารงานวิจัย เพื่อสร้าง
บรรยากาศและแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมการจัดทําฐานข้อมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารภายในสํานัก
และการนําสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ภายในสํานัก และการสร้างกระบวนการ
การจัดการความรู้ด้านการวิจัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์
6. การพัฒนาสมรรถนะบุคลกรให้สอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งด้านการวิจัย
นโยบายด้านการวิจัย
1. สร้างและส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจการสอนและการทําวิจัย
2. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ในการทําวิจัยความรู้ตามศาสตร์ การกํากับติดตามให้
ปฏิบัติงานวิจัยตามระยะเวลาและตามจรรยาบรรณการวิจัย และการส่งเสริมให้เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐาน
3. การสนับ สนุ นสภาพแวดล้อมในการทําวิจั ย โดยการสนั บสนุนระบบฐานข้อมูล และ
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย การสนับสนุนการใช้อุปกรณ์หรือห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
และระระบบให้คําปรึกษาด้านการทําวิจัย
4. การสนับสนุนให้สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการสนับแหล่งทุนวิจัย การประชุมสัมมนา
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
5. การพั ฒ นางานวิ จั ย สถาบั น ในประเด็ น ความจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว น ตามภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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แผนบริหารจัดการ
1. การจัดการความรู้ โดยพัฒนาระบบกลไก การจัดการความรู้ด้านการวิจัย และการนํา
ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ทั่วไป
2. การพัฒนาบุคลกรเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย ผู้บริหารทุกแผนก ให้สอดคล้องกับ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
3. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานวิจัย การเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย
และการสื่อสานนโยบายด้านการวิจัย อย่างต่อเนื่อง
5. ส่ ง เสริ ม ให้ นํ า ระบบคุ ณ ภาพสํ า นั ก วิ จั ย โดยให้ ร ะบบคุ ณ ภาพ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารงานประจํา ตั้งแต่การวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ และการประเมิน
ปรับปรุงพัฒนา ให้มีความสืบเนื่องและยั่งยืน

แผนพัฒนางานวิจัย
1. การส่งเสริมและพัฒนาระบบ/กลไกการบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สามารถ
ทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้ตามแผนงานที่กําหนด
2. การส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย ให้อาจารย์ทําวิจัยการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3. การส่งเสริมให้ทําวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนวิจัยจากภายใน และภายนอก
สําหรับการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาและการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
4. สนับสนุนแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่อาจารย์ และมีกระบวนการติดตาม
เพื่อให้สามารถผลิตผลงานวิจัยได้ตามระยะเวลาที่กําหนด
5. การส่งเสริมให้อาจารย์มีแรงจูงใจในด้านการทําวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย
6. การสนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารทางวิชาการ
และส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
7. การทําวิจัยสถาบัน เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

บทที่ 2
แผนกลยุทธ์สํานักวิจัย (ปีการศึกษา 2554-2556)
ด้วยภารกิจหลักของสํานักวิจัย มีความเกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น แผนกลยุทธ์สํานักวิจัย จึงกําหนด
ตามภารกิจหลักของสํานัก ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย ด้านบริหารจัดการ ด้านการวิจัย
และสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิตในกลยุทธ์ ที่ 2.7 ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
ดังรายละเอียดดังนี้
เป้าประสงค์ (Goal)
1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ (Objective)
1) เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาให้ สํ า นั ก วิ จั ย บริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า ง
จิตสํานึกในการทํางานด้วยหลักธรรมาภิบาล
2) สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะในการบริหาร
จัดการภายในสํานักวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดระบบการทํางานที่มีความต่อเนื่อง
2. การสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
วัตถุประสงค์ (Objective)
1) สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุน
ให้มีการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2) ประสานงานการส่งเสริมด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบกลไกสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัยการเผยแพร่และการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
3) สนับสนุนการวิจัยการเรียนการสอนและการนําไปใช้ประโยชน์
สรุปแผนกลยุทธ์ สํานักวิจัยและตัวชี้วัความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ มีดงั นี้
ยุทธศาสตร์
จํานวนกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ยุทศาสตร์ ที่ 1 บริหารจัดการ
5
9
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิต
1
1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย
4
16

แผนดําเนินงาน ยุทธศาสตรที่ 3 ปการศึกษา 2554 ระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 3 งานวิจัย
เปาประสงค (Goal) ผลงานหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
วัตถุประสงค (Objective)
3.1 ประยุกตผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 ผลิตแลเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาองคความรูที่นําไปใชประโยชน
กลยุทธที่ 3.1. พัฒนาระบบกลไกเพื่อสนับสนุนการสรางและการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ปการศึกษา 2554 และงบประมาณ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

3.1.1 จํานวนงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยจากภายใน
มหาวิทยาลัย

≥4ลาน

3.1.2 จํานวนผลงานวิจัยที่
ไดรับการสนับสนุนจากแหลง
ทุนภายนอก

≥2

โครงการ / กิจกรรม
1. การประกาศงบประมาณการวิจัย
ตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกป
การศึกษา

วัตถุประสงค

ลักษณะกิจกรรม

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 1. การประกาศงบประมาณ
ทรัพยากรการวิจัยดานแหลงทุน วิจยั ประจําป และ
วิจัยภายใน
ประชาสัมพันธผานชอง
ทางการสื่อสารหลายชองทาง
เชน เว็ปไซด การประชุม การ
แจงผานที่คณะกรรมการตาง ๆ
ระดับมหาวิทยาลัย การแจงขาว
โดยตรงไปที่ทุกคณะ เปนตน

1. จัดทําระบบและกลไกเพื่อสนับสนุน 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 1. กําหนดแนวปฏิบัติ
ในการรับทุนจากแหลงทุนภายนอกหรือ ทรัพยากรการวิจัยดานแหลงทุน สนับสนุนการขอทุนวิจัยจาก
เครือขายการวิจัย
วิจัยภายนอก
ภายนอก และการจัดหาแหลง
ทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการ
ทําวิจัย

KPI
(ตัวชี้วัด)

ฤดูรอน
เทอม 1 (เดือน) เทอม 2 (เดือน)
งบประมาณ
(เดือน)
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 (ใสเฉพาะตัวเลข)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1. มีการจัดทําประกาศ
งบประมาณวิจัยประจําป
และแจงใหทราบโดย
การสื่อสารหลายชองทาง

แผนก
บริหาร
งานวิจัย

1. มีกลไกและขั้นตอน
การรับทุนวิจัยจาก
ภายนอกตามแบบฟอรม
ที่กําหนด

แผนก
บริหาร
งานวิจัย

คณะ /
สํานัก

ยุทธศาสตรที่ 3

ปการศึกษา 2554 และงบประมาณ

ตัวชี้วัด
3.1.3 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมอบรมพัฒนา
สมรรถนะอาจารยและ
จรรยาบรรณการวิจัย

3.1.4 จํานวนงบประมาณ
พัฒนาศักยภาพอาจารยดานการ
วิจัย

เปาหมาย
≥2

โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการเสวนาดานการวิจัยประจํา
ภาคการศึกษาละ 1 เรื่อง

≥100,000 1. การประกาศงบประมาณการวิจัย
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ตามระบบที่มหาวิทาลัยกําหนดทุกป
การศึกษา

วัตถุประสงค

ลักษณะกิจกรรม

KPI
(ตัวชี้วัด)

ฤดูรอน
เทอม 1 (เดือน) เทอม 2 (เดือน)
งบประมาณ
(เดือน)
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 (ใสเฉพาะตัวเลข)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1. เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และ 1. รูปแบบการประชุมแบบ
การใหความรู เกี่ยวการทําวิจัย เสวนา โดยเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก บรรยาย
โดยดําเนินการตาม
นํา และ มีวิทยากรภายใน
แนวนโยบายการพัฒนา
อาจารย/นักวิจัยดานการวิจัย ป มหาวิทยาลัยรวมอภิปราย และ
การตอบคําถามจากเวทีเสวนา
การศึกษา 2554 ซึ่งกําหนด
กลุมเปาหมายที่รับการอบรม
พัฒนาอาจารยนักวิจัยของทุก
คณะ และ นักวิจัยภายในสํานัก
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย
และสงเสริมจรรยาบรรณการวิจัย

1. สามารถดําเนินการ
ไดบรรลุตาม KPI ของ
โครงการอยางนอยรอย
ละ 80 หรือมีคาคะแนน
เฉลี่ยระดับ 3.50 ขึ้นไป

แผนกวิจัย

1. การประกาศงบประมาณ
วิจัยประจําป และ
ประชาสัมพันธผานชอง
ทางการสื่อสารหลายชองทาง
เชน เว็ปไซด การประชุมการ
แจงผานคณะกรรมการตาง ๆ
ระดับมหาวิทยาลัย การแจงขาว
โดยตรงไปที่ทุกคณะ เปนตน

1. มีการจัดทําประกาศ
งบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยทุกปการศึกษา

แผนก
บริหาร
งานวิจัย

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
งบประมาณการพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัย เชน เขารวมอบรม
วิจัยทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งการทําวิจัยรวมกับ
หนวยงานภายนอก

คณะ /
สํานัก

ยุทธศาสตรที่ 3

ปการศึกษา 2554 และงบประมาณ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

3.1.5 งบประมาณการวิจัยตอ
อาจารยประจํา

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ลักษณะกิจกรรม

KPI
(ตัวชี้วัด)

ฤดูรอน
เทอม 1 (เดือน) เทอม 2 (เดือน)
งบประมาณ
(เดือน)
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 (ใสเฉพาะตัวเลข)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1. การประกาศงบประมาณการวิจัย
สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย ตาม
ระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกป
การศึกษา

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
งบประมาณดานการวิจัยตอ
อาจารยประจํา ตามเกณฑ
ที่ สกอ. กําหนด

1. การประกาศงบประมาณ
วิจัยประจําป และ
ประชาสัมพันธผานชอง
ทางการสื่อสารหลายชองทาง
เชน เว็ปไซด การประชุม การ
แจงผานคณะกรรมการตาง ๆ
ระดับมหาวิทยาลัย การแจงขาว
โดยตรงไปที่ทุกคณะ เปนตน

1. มีการจัดทําประกาศ
งบประมาณวิจัยประจําป
และแจงใหทราบโดย
การสื่อสารหลายชองทาง

แผนก
บริหาร
งานวิจัย

แผนก
บริหาร
งานวิจัย

1) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจํา (บาท) -กลุม
มนุษยศาสตร-สังคมศาสตร

≥6,300 12,500

1. การประกาศงบประมาณการวิจัย
สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย ตาม
ระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกป
การศึกษา

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
งบประมาณดานการวิจัยตอ(
อาจารยประจํา ตามเกณฑ
ที่ สกอ. กําหนด

มีระบบการสรางแรงจูงใจให
อาจารยทําวิจัย และไดรับ
งบประมาณการวิจัยตออาจารย
ตามเกณฑที่ สกอ.กําหนด(กลุมมนุษยศาสตร-สังคมศาสตร)

1.มีการจัดทําประกาศ
งบประมาณวิจัยประจําปและ
แจงใหทราบโดยการสื่อสาร
หลายชองทาง 2. มีประกาศ
รางวัลคาตอบแทนผลงานวิจัย

2 ) จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัย และงานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจํา (บาท)
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

≥15,001- 1. การประกาศงบประมาณการวิจัย
30,000 สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย ตาม
ระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกป
การศึกษา

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
งบประมาณดานการวิจัยตอ
อาจารยประจํา ตามเกณฑ
ที่ สกอ. กําหนด

มีระบบการสรางแรงจูงใจให
อาจารยทําวิจัย และไดรับ
งบประมาณการวิจัยตออาจารย
ตามเกณฑที่ สกอ.กําหนด (กลุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

1.มีการจัดทําประกาศ
งบประมาณวิจัยประจําปและ
แจงใหทราบโดยการสื่อสาร
หลายชองทาง 2. มีประกาศ
รางวัลคาตอบแทนผลงานวิจัย

3) จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจํา
(บาท)***กลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ

≥ 12,500 - 1. การประกาศงบประมาณการวิจัย
25,000 สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย ตาม
ระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกป
การศึกษา

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
งบประมาณดานการวิจัยตอ
อาจารยประจํา ตามเกณฑ
ที่ สกอ. กําหนด

มีระบบการสรางแรงจูงใจให
อาจารยทําวิจัย และไดรับ
งบประมาณการวิจัยตออาจารย
ตามเกณฑที่ สกอ.กําหนด(กลุม
วิทยาศาสตรสุขภาพ)

1.มีการจัดทําประกาศ
งบประมาณวิจัยประจําป
และแจงใหทราบโดย
การสื่อสารหลายชองทาง
2.มีประกาศรางวัล
คาตอบแทนผลงานวิจัย

คณะ /
สํานัก

แผนก
บริหาร
งานวิจัย

แผนก
บริหาร
งานวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 3

ปการศึกษา 2554 และงบประมาณ

ตัวชี้วัด
3.1.6 รอยละของงานวิจัยแลว
เสร็จตามเวลาที่กําหนดใน
โครงการ

เปาหมาย
≥65

โครงการ / กิจกรรม
1. การแตงตั้งพี่เลี้ยงนักวิจัย และ
กําหนดคาตอบแทน การกําหนดเกณฑ
รางวัลในการทําวิจัยเสร็จตามกําหนด
การเผยแพรผลงาน และการนับภาระ
งานวิจัยเปนหนวยภาระงาน
2. การจัดทําประกาศเกณฑรางวัล
สําหรับนักวิจัยที่ทํางานวิจัยเสร็จตาม
กําหนดเวลา
3. กิจกรรมกําหนดระบบและกลไก
การติดตาม กระตุน ผลักดัน
ความกาวหนาของงานวิจัย ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว

วัตถุประสงค
1. เพื่อจูงใจใหอาจารยจัดสรร
เวลาในการทําวิจัยใหเสร็จตาม
กําหนดเวลา
2. เพื่อการติดตามการทําวิจัย
ของคณะ และกระตุนให
อาจารยทําวิจัยตามกําหนดเวลา

ลักษณะกิจกรรม
1.การทบทวนประกาศราชื่อพี่
เลี้ยงนักวิจัย 2.การประชุมเพือ
ติดตามการใหคําปรึกษา ผาน
กลไกคณะกรรมการสงเสริม
และพัฒนางานวิจัย และการ
ประชุมวิจัยสัญจรและการสรุป
ประเมินผลการดําเนิงาน เสนอ
คระกรรมการบริหารสํานักวิจัย
ตามระยะเวลาที่กําหนด

KPI
(ตัวชี้วัด)
1. ประกาศรายชื่อพี่
เลี้ยงนักวิจัยที่ปรึกษา
นักวิจัย
2. ประกาฯ
มหาวิทยาลัยเรือง การให
รางวัลผลงานวิจัย 3.การ
จัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
งานวิจัย เพื่อติดตามให
ทุกคณะสามารถงาน
ความกาวหนาในการทํา
วิจัยใหไดรอยละของ
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ
ตามกําหนด เวลา ≥
รอยละ 65

ฤดูรอน
เทอม 1 (เดือน) เทอม 2 (เดือน)
งบประมาณ
(เดือน)
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 (ใสเฉพาะตัวเลข)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

คณะ /
สํานัก

แผนก
บริหาร
งานวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 3

แผนดําเนินงาน ยุทธศาสตรที่ 3 ปการศึกษา 2554 ระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 3 งานวิจัย
เปาประสงค (Goal) ผลงานหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
วัตถุประสงค (Objective)
3.1 ประยุกตผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 ผลิตแลเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาองคความรูที่นําไปใชประโยชน
กลยุทธที่ 3.2. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ปการศึกษา 2554 และงบประมาณ

ตัวชี้วัด
3.2.1 จํานวนงบประมาณ
สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย

3.2.2 จํานวนบทความวิจัย
ที่ไดรับการตีพิมพในการ
ประชุมวิชาการ

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

≥500,000 1. การประกาศงบประมาณการ
วิจัย ตามระบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนดทุกปการศึกษา

≥1

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัย

1. กําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการ 1. เพื่อประชาสัมพันธ ใหขอมูล
ดําเนินงานติดตามใหมี
เกีย่ วกับ
การตีพิมพเผยแพร
การตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย
บทความวิจัยในเวทีการประชุม
วิชาการ

ลักษณะกิจกรรม

KPI
(ตัวชี้วัด)

ฤดูรอน
เทอม 1 (เดือน) เทอม 2 (เดือน)
งบประมาณ
(เดือน)
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 (ใสเฉพาะตัวเลข)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1. การประกาศงบประมาณ
วิจัยประจําป และ
ประชาสัมพันธผานชอง
ทางการสื่อสารหลายชองทาง
เชน เว็ปไซด การประชุมการ
แจงผานที่คณะกรรมการตาง ๆ
ระดับมหาวิทยาลัย การแจงขาว
โดยตรงไปที่ทุกคณะ เปนตน

1. มีการจัดทําประกาศ
งบประมาณเผยแพร
งานวิจัยประจําปและแจง
ใหทราบโดยการสื่อสาร
หลายชองทาง

แผนก
บริหาร
งานวิจัย

1. จัดประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
การตีพิมพในการประชุม
วิชาการ
ตามสื่อตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เชน เว็บไซต
สํานักวิจัย บอรดหนาสํานักวิจัย

1. มีสารสนเทศการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
การตีพมิ พเผยแพร
บทความวิจัย
2. การรายงานเผยแพร
จํานวนผลงานที่ไดรับ
การตีพิมพ

แผนกวิจัย
และแผนก
บริหาร
งานวิจัย

คณะ / สํานัก

ยุทธศาสตรที่ 3

ปการศึกษา 2554 และงบประมาณ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

3.2.3 จํานวนบทความวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
1) รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือ
2) รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือมีใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่
ปรากฎในฐานขอมูล TCI
หรือ
3) วารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฎอยู
ในประกาศของ สมศ. หรือ
4) วารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR โดย
วารสารนั้นจัดอยูในค
วอไลทที่ 1 หรือ 2 หรือ 3
หรือ 4 ในปลาสุดใน subject
category ที่ตีพิมพ หรือ

≥54

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

1. กําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการ 1. เพื่อประชาสัมพันธ ใหขอมูล
ดําเนินงานติดตามใหมี
เกีย่ วกับ
การตีพิมพเผยแพร
การตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย
บทความวิจัยตามแหลงตีพิมพที่มี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

ลักษณะกิจกรรม
1. จัดประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
การตีพิมพในการประชุม
วิชาการ
ตามสื่อตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
เชน เว็บไซตสํานักวิจัย บอรด
หนาสํานักวิจัย

KPI
(ตัวชี้วัด)

ฤดูรอน
เทอม 1 (เดือน) เทอม 2 (เดือน)
งบประมาณ
(เดือน)
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 (ใสเฉพาะตัวเลข)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

คณะ / สํานัก

1. มีสารสนเทศการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
การตีพิมพเผยแพร
บทความวิจัย
2. การรายงานเผยแพร
จํานวนผลงานที่ไดรับ
การตีพิมพ

ยุทธศาสตรที่ 3

ปการศึกษา 2554 และงบประมาณ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ลักษณะกิจกรรม

KPI
(ตัวชี้วัด)

ฤดูรอน
เทอม 1 (เดือน) เทอม 2 (เดือน)
งบประมาณ
(เดือน)
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 (ใสเฉพาะตัวเลข)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

คณะ / สํานัก

5) วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู
ในประกาศของ สมศ. หรือ
ปรากฏในฐานขอมูลสากล
ISI

ยุทธศาสตรที่ 3

แผนดําเนินงาน ยุทธศาสตรที่ 3 ปการศึกษา 2554 ระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 3 งานวิจัย
เปาประสงค (Goal) ผลงานหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
วัตถุประสงค (Objective)
3.1 ประยุกตผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 ผลิตแลเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาองคความรูที่นําไปใชประโยชน
กลยุทธที่ 3.3. สรางแรงจูงใจดานการวิจัย หรืองานสรางสรรค
ปการศึกษา 2554 และงบประมาณ

ตัวชี้วัด
3.3.1 จํานวนคาตอบแทนการ
ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย
อาจารย

3.3.2 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมประชุมเผยแพร
ผลงานวิจัยและสรางสรรค

เปาหมาย
≥120,000

≥1

โครงการ / กิจกรรม
1. กําหนดใหมีหลักเกณฑแนว
ปฏิบัติการสนับสนุนคาตอบแทน
การผลิตผลงานวิจัย ในการเสนอ
งบประมาณในการขอสนับสนุน
ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย และ
กําหนดในคูมือปฏิบัติสําหรับ
นักวิจัยและคณาจารย

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแรงจูงใจและ
สนับสนุนการทําวิจัยแก
คณาจารย
2. เพื่อใหมีแนวทางปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ระบุในคูมือ

1. เพื่อรวมมือกับหนวยงาน
1. โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาตินําเสนอผลงานวิจัยของ ภายในหรือภายนอกในการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ
อาจารยและนักศึกษารวมกับ
บัณฑิตวิทยาลัย
2. เพื่อเปนเวทีเผยแพรผลงาน
วิชาการของคณาจารย และ
นักศึกษาของหนวยงานที่รวม
จัดงาน

ลักษณะกิจกรรม

KPI
(ตัวชี้วัด)

ฤดูรอน
เทอม 1 (เดือน) เทอม 2 (เดือน)
งบประมาณ
(เดือน)
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 (ใสเฉพาะตัวเลข)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1. มีการประชุมแจงแนวปฏิบัติ
ผานชองทางการสื่อสารหลาย
ชองทาง เชน เว็ปไซด การ
ประชุมการแจงผานที่
คณะกรรมการตาง ๆระดับ
มหาวิทยาลัย การแจงขาว
โดยตรงไปที่ทุกคณะ เปนตน

1. มีการกําหนด
หลักเกณฑเสนอ
งบประมาณในการขอ
ทุนสนับสนุนวิจัย
มหาวิทยาลัย ซึ่งระบุใน
คูมือปฏิบัติสําหรับ
นักวิจัยและคณาจารย

แผนก
บริหาร
งานวิจัย

1. การนําผลการประเมินการ
จัดประชุมวิชาการปการศึกษา
2553 และการหารือรวมกับ
บัณฑิตวิทยาลัย ผานที่ประชุม
คณะกรรมการฝายวิจัย เพื่อ
กําหนดแนวทางการจัดประชุม
วิชาการเสนอผลงานประจําป

1. มีโครงการจัดประชุม
นําเสนอผลงานวิจัยที่จัด
โดยมหาวิทยาลัยอยาง
นอยปละ ≥ 1 ครั้ง

แผนก
บริหาร
งานวิจัย

คณะ / สํานัก

ปการศึกษา 2554 และงบประมาณ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ลักษณะกิจกรรม

2. เปดโอกาสใหนักวิจัย
2. นักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัย
ไดนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน มีการถาม-ตอบ และตีพิมพลง
เรียนรูกันและกัน
proceeding ฉบับเต็ม

KPI
(ตัวชี้วัด)

ฤดูรอน
เทอม 1 (เดือน) เทอม 2 (เดือน)
งบประมาณ
(เดือน)
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 (ใสเฉพาะตัวเลข)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

2. รอยละ 80 ของ
จํานวนงานวิจัยที่แลว
เสร็จในปการศึกษา 2554
ไดรับการนําเสนอและ
ตีพิมพลง Proceeding
ฉบับสมบูรณ

3.3.3 จํานวนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสนทนา
ดานการวิจัย

≥2

1. เสวนาภาษาวิจัยเรื่อง
ประเด็นการพัฒนาโจทยวิจัย

1. เพื่อจัดใหมีกจิ กรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาโจทยวิจัย

1. การจัดเสวนาภาษาวิจัย โดย 1. มีการจัดกิจกรรม
ประชุมกลุมเปาหมาย
อยางนอยภาคการศึกษา
ละ 1 กิจกรรม
2. มีการจัดทํารายงาน
การประชุมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
รายงานการประชุม

แผนกวิจัย

3.3.4 จํานวนผลงานจากการ
จัดการความรูดานการวิจัย และ
งานสรางสรรค

≥1

1. โครงการสังเคราะห
และประเมินงานวิจัยประจําป
การศึกษา 2554 (เปนสวนหนึ่ง
ของแผนจัดการความรู)

1. เพื่อสังเคราะหผลงานวิจัย
ใหสอดคลองกับการจัดการ
ความรูดานการวิจัย และงาน
สรางสรรค

1. ดําเนินการสังเคราะหและ 1. สรุปรวมเลมผลงาน
ประเมินงานวิจัยประจําป
การสังเคราะหงานวิจัย 1
การศึกษา 2554 โดยไดรับความ ชิ้นงาน
เห็นชอบการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารสํานักวิจัย

แผนกวิจัย

คณะ / สํานัก

ปการศึกษา 2554 และงบประมาณ

ตัวชี้วัด
3.3.5 จํานวนอาจารยที่ทําวิจัย
ตอปการศึกษา

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ลักษณะกิจกรรม

≥20

1. กําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการ
ดําเนินงานบริหารวิจัยมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนภารกิจวิจัยของ
คณาจารย โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติใหคณะวางแผนการพัฒนา
อาจารยดานการวิจัยตาม
กลุมเปาหมายของคณะ เชน การ
ลดภาระงานสอน การสงไปอบรม
สัมมนาดานการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารวิจัย
ใหครอบคลุมตั้งแต
กระบวนการนําเสนอหัวขอ
การติดตามความกาวหนา การ
สนับสนุนทรัพยากร แหลงทุน
รวมทั้งขั้นตอนการเสนอ
ผลงานวิจัย ตีพิมพเผยแพร และ
การสรางแรงจูงใจใหอาจารย
ทําวิจัย

1. การทบทวนระบบและกลไก
การบริหารงานวิจัย โดยการ
แตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ
ระบุขอบเขตหนาที่ชัดเจน และ
มีกิจกรรมประชุมติดตามให
ความรู ความเขาใจ เพื่อการ
สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย
รวมทั้งการปรับปรุงคูมือ
แบบฟอรมตาง ๆ ออกประกาศ
หลายฉบับ ใหสะดวก ตอการ
นําไปปฏิบัติตั้งแตกระบวนการ
นําเสนอหัวขอ การติดตาม
ความกาวหนา การสนับสนุน
ทรัพยากร แหลงทุน รวมทั้ง
ขั้นตอนการเสนอผลงานวิจัย
ตีพิมพเผยแพร

KPI
(ตัวชี้วัด)
1. คูมือแนวปฏิบัติ
สําหรับนักวิจัยและ
คณาจารยในการขอ
สนับสนุนการทําวิจัย
2. รายงานการประชุม
ติดตามจํานวนอาจารย
และขอเสนอ
โครงการวิจัยประจําป

ฤดูรอน
เทอม 1 (เดือน) เทอม 2 (เดือน)
งบประมาณ
(เดือน)
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 (ใสเฉพาะตัวเลข)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

แผนกวิจัย

คณะ / สํานัก

แผนดําเนินงาน ยุทธศาสตรที่ 3 ปการศึกษา 2554 ระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 3 งานวิจัย
เปาประสงค (Goal) ผลงานหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
วัตถุประสงค (Objective)
3.1 ประยุกตผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 ผลิตแลเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาองคความรูที่นําไปใชประโยชน
กลยุทธที่ 3.4. สงเสริมนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ปการศึกษา 2554 และงบประมาณ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

3.4.1 จํานวนผลงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชน (เชิงพาณิชย
เชิงนโยบาย เชิงวิชาการ เชิง
สาธารณะ)

≥5

1. การจัดประชุมพบปะ หรือการ 1. เพื่อใหแนวทางและ
ประชุมสัญจร หรือการประชุมตาม เสนอแนะประเด็นวิจัยที่
ระบกลไกของคณะกรรมการ
สามารถนําไปใชประโยชน
สงเสริมและพัฒนางานวิจัย
สนับสนุนอาจารยประจําคณะ/
หลักสูตร และบุคลากรสํานักวิจัย
ทํางานวิจัยที่สามารถนําไปใช
ประโยชนได

3.4.2 จํานวนผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
(อยางนอย 1 เรื่องทุกหลักสูตร)

≥12

1. มีกลไกสนับสนุนโดยจัดกิจกรรม
เสวนาวิจัยการเรียนการสอน แก
คณาจารย/นักวิจัยกลุมเปาหมายการ
พัฒนาดานวิจัย
2. มีกลไกและแนวปฏิบัติ
สนับสนุนอาจารยไปอบรม สัมนา
ในหัวขอที่เกี่ยวกับวิจัยพัฒนาการ
เรียนการสอนตามแนวปฏิบัติที่
สํานักวิจัยกําหนด

1. เพื่อใหอาจารยมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการวิจัยการเรียน
การสอน
2. เพื่อกํากับติดตามใหอาจารย
/ นักวิจัย สามารถดําเนินงาน
การวิจัยตามเปาหมายที่กําหนด
และไดผลงานวิจัย

ลักษณะกิจกรรม

KPI
(ตัวชี้วัด)

1. การประชุม เสวนา หรือการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ใน
ประเด็นที่สนใจและเกี่ยวของ
กับการทําวิจัย

1. มีการจัดประชุมชี้แจง
แนวทางการทําวิจัยเพื่อ
การนําไปใชประโยชน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
เพื่อกระตุน และสราง
แรงจูงใจใหอาจารยสราง
คําถามวิจัยเพื่อนําไปใช
ประโยชน

1. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักเพื่อกําหนดแนว
ทางการจัดกิจกรรมเสวนาวิจัย
การเรียนการสอน

1. มีความรูจากการ
อบรมโดยมีคาเฉลี่ยหลัง
การอบรมสูงกวาคาเฉลี่ย
กอนการอบรม
2. รายงานการประชุม
ผลการดําเนินงานการ
ติดตามงานวิจัยการเรียน
การสอน

ฤดูรอน
เทอม 1 (เดือน) เทอม 2 (เดือน)
งบประมาณ
(เดือน)
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 (ใสเฉพาะตัวเลข)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

คณะ / สํานัก

แผนก
บริหาร
งานวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 3

