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แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557
ฉบับกลางป ปการศึกษา 2557
สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ความเปนมา

มหาวิ ท ยาลั ย อี ส เทิ ร น เอชี ย ถื อว า การวิ จั ย เป น ภารกิ จ หลั ก สํ า คั ญ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จึ ง ได
กําหนดใหมีสวนงานวิจัย ภายใตสังกัด สํานักวิชาการ เมื่อปการศึกษา 2543 เปนตนมา เพื่อทําหนาที่ สงเสริม
สนับสนุนดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย และมีผลการดําเนินงานสืบเนื่องเปนลําดับ และตอมาไดปรับเปลี่ยน
เปนสํานักวิจัย โดยการอนุมัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่ 32/2553 จากการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2553 วันที่ 30 เมษายน 2553 เพื่อใหการดําเนินงานมีความสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนางานของสํานักวิจัยมากขึ้น และรองรับกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยได
อยางมีประสิทธิภาพ
ทั้ ง นี้ ใ นการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร ที่ กํ า หนดนั้ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ไ ด ถู ก ใช เ ป น
เครื่ องมื อในการดํ า เนิ น งานเพื่ อให บ รรลุ ตามเปาหมายที่กําหนดไวตามแผนยุทธศาสตร ซึ่งกระบวนการ
บริหารงานคุณภาพ นับเปนกระบวนที่จะชวยใหการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ไดกําหนดไวใน
แผนได ดังนั้นกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักวิจัย หลังจากที่
ไดมีการดําเนินงานมาระยะหนึ่งแลว จึงเปนสิ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมายในระดับยุทธศาสตร โดยผลที่ได
จากการประเมิ น จะนํ า ไปสู ก ารปรั บ แก ไ ขในประเด็ น ต า ง ๆ ของแผนฯ เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลตามที่ตองการ สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสํานักวิจัย มหาวิทยาลัย
อีสเทิรนเอเชีย ประจําปการศึกษา 2557-2559 ไดทําการประเมินผลในชวงแรก คือ การประเมินผลชวงภาค
เรียนที่ 1 ของปการศึกษา 2557 ซึ่งจากผลการประเมินที่ได สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ไดนํามา
ดําเนินการปรับแกไขในหลายประเด็นตั้งแตในระดับแผนยุทธศาสตรจนถึงแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อให
สํานักวิจัยสามารถดําเนินการและเกิดผลที่เปนรูปธรรม มีความชัดเจนและสอดคลองกัน

สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปรัชญา : พัฒนาคน พัฒนางาน บูรณาการดวยกระบวนการวิจัย

ปณิธาน : มุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และบูรณาการบริหารจัดการ เพื่อการใชประโยชน
จากงานวิจัย
วิสัยทัศน : เปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
พันธกิจ :
1) บริหารและพัฒนาระบบบริหารการวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัย
2) พัฒนาและประสานงานเครือขายดานการวิจัย
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3) การสงเสริมใหสรางผลงานวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย รวบรวมสารสนเทศ และพัฒนาฐานขอมูล
เพื่อสนับสนุนดานการวิจัย
4) การผลิตงานวิจัยสถาบันเพื่อนําไปใชประโยชนในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
อัตลักษณ : สงเสริมและสนับสนุน สูงานวิจัยคุณภาพ
เอกลักษณ : องคกรแหงการเรียนรู เพื่องานวิจัย
นโยบายดานการวิจัย :
1) สรางและสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางภารกิจการสอนและการทําวิจัย
2) พัฒนาสมรรถนะอาจารย ในการทําวิจัยความรูตามศาสตร กํากับติดตามใหปฏิบัติงานวิจัยตาม
ระยะเวลา และตามจรรยาบรรณการวิจัย และสงเสริมใหเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน
3) สนั บ สนุ น สภาพแวดล อ มในการทํ า วิ จั ย โดยการสนั บ สนุ น ระบบฐานข อ มู ล และทรั พ ยากร
สารสนเทศเพื่อการคนควาวิจัย การสนับสนุนการใชอุปกรณหรือหองปฏิบัติการตาง ๆ และระบบให
คําปรึกษาดานการทําวิจัย
4) สนั บ สนุ น การสร า งและพั ฒ นาเครือขายความรว มมือดานการวิจัย แหลงทุน วิจัย การประชุม
สัมมนา และการเผยแพรผลงานวิจัย
5) พั ฒนางานวิจั ย สถาบั น ในประเด็นความจําเปนเรงดว น ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนตอไป

ยุทธศาสตรการวิจัย

1) สรางและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนใหมีการ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2) เปนหนวยงานกลางในการประสานงาน สงเสริมดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย และสรางความ
พรอมแกคณาจารยในการทํางานวิจัย เพื่อสรางความรูและการนําผลการวิจัยประยุกตใชสูสังคมและชุมชน
3) ทําวิจัยสถาบัน เพื่อนําไปใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย
4) การประสานงานเครือขายการวิจัยและประสานงานแหลงทุน เพื่อสนับสนุนการวิจัย
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แผนยุทธศาสตรสํานักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับประจําปการศึกษา 2557 ถึง 2559
นั บ เป น ฉบั บ ที่ 6 โดยมี ก ารจั ด ทํ า อย า งต อ เนื่ อ ง สํ า หรั บ แผนยุ ท ธศาสตร ที่ กํ า หนดขึ้ น นี้ แ บ ง ออกเป น 3
เปาประสงคหลัก และ 10 กลยุทธ ไดแก
เปาประสงคที่ 1 การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ
1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2) พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนากระบวนการจัดการความรูดานบริหารจัดการ
4) บริหารความเสี่ยง
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5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปาประสงคที่ 2 บัณฑิตทุกระดับมีคุณภาพและคุณธรรม
ประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ
1) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เปาประสงคที่ 3 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ
1) พัฒนาระบบกลไกเพื่ อสนับสนุนการสรางและการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
และสนับสนุนการสรางงานวิจัย ที่สอดคลองกับความตองการขององคกรหรือชุมชนภายนอก
2) สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3) สรางแรงจูงใจดานการวิจัย หรืองานสรางสรรค
4) สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
จากผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2557 โดยเปนการสรุปผลในชวงกลางปการศึกษา
2557 พบวา ผลการดําเนินงานของสํานักวิจัยมีทั้งในสวนที่อยูระหวางการดําเนินงาน และมีบางสวนที่สามารถ
บรรลุ ผลตามเปา หมายที่ กํา หนดไวแลว แตอยางไรก็ตามจากผลการปฏิบัติงานของสํานักวิจัย กลางป ป
การศึกษา 2557 ทางสํานักวิจัย ไดพบวา ยังมีบางตัวชี้วัด และบางเปาหมายที่การดําเนินงานยังไมบรรลุ
เปาหมาย แตคาดวาเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2557 ทางสํานักวิจัยจะสามารถดําเนินการจนสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวได ทั้งนี้ยกเวนในบางตัวชี้วัด ตลอดจนเปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัด ทั้งในระดับ
ยุทธศาสตรและปฏิบัติการ ซึ่งอยูในลักษณะที่สํานักวิจัยไมสามารถที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย หรือไม
สามารถทําการประเมินผลการดําเนินงานได เนื่องจากเงื่อนไขดังตอไปนี้
1) ขาดความสอดคลองระหวางตัวชี้วัด และเปาหมายในแตละระดับ
2) การดําเนินงานตามยุทธศาสตร อยูนอกเหนือการดําเนินงานของสํานักวิจัย
3) เปาหมายที่กําหนดไมสอดคลองกับความเปนจริงตามภารกิจของสํานักวิจัย
4) ตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนยุทธศาสตรบางตัว มิไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักวิจัย
เมื่ อ ประกอบกั บ ผลการประเมิ น แผนยุ ท ธศาสตร ฉบั บ ที่ 6 (ป ก ารศึ ก ษา 2557-2559) กลางป
ปการศึกษา 2557 ที่ประสบกับปญหาในแนวทางดังกลาวดวยเชนกัน ซึ่งจากปญหาดังกลาวทางสํานักวิจัยได
ดําเนิ นการแกไขโดยการปรับแกแผนยุทธศาสตรของสํานัก เพื่อใหสามารถดําเนิน งานไดตามเปาหมายที่
กําหนด และจากการปรับแกไขดังกลาวไดสงผลตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปดวยเชนกัน
ดั งนั้ น เพื่ อให การดํ า เนิ น ตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักวิ จัย ปการศึกษา 2557 สามารถ
ดําเนินการไปไดอยางสอดคลองและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว สํานักวิจัยจึงดําเนินการปรับแกไขแผนปฏิบัติ
การประจําป ปการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดตอไปนี้

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
เอเชีย

ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักวิจัย สามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายและสอดคลอง
กับความเปนจริง ตลอดจนสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 6 (ปการศึกษา 2557-2559) ฉบับแกไขและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียไดกําหนดไว ทางสํานักวิจัยจึงไดดําเนินการ
ปรั บ แก ไ ขแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ป ก ารศึ ก ษา 2557 สํ า นั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย อี ส เทิ ร น เอเชี ย โดยมี
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําป ฯ ฉบับปรับปรุง ดังนี้

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

3

แผนปฎิบัติการประจําป ยุทธศาสตรที่ 1 ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการ
เปาประสงค การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธที่ 1.1. สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

1. นโยบาย ระเบียบ
ประกาศ คําสั่งโครงสราง
หนวยงานที่ไดรับการ
ปรับปรุง และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

KPI
(ตัวชี้วัด)

1. ทบทวน ปรับปรุงเปาหมาย 1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 1. คําสั่งแตงตั้ง
ทุกภารกิจ 1. ทบทวนหรือปรับปรุงคําสั่ง/
และวิธีปฏิบัติงานของสํานักวิจัย เสนอความคิดเห็น รวมกําหนด กรรมการบริหาร
คู
ม

ื
อ
/หลั
ก
เกณฑ
ก
ารบริ
ห
ารจั
ด
การ
ของสํานัก
ภายในหนวยงานใหมีความ
ใหมีความเหมาะสมกับ
เหมาะสม
สถานการณปจจุบัน
2. จัดทําแนวปฏิบัติและกระจาย 2. แลกเปลี่ยนขอมูลการ
การมีสวนรวมในการบริหารงาน ปฏิบัติงานและสรางการมีสวน
ตามขอบเขตภารกิจของสํานัก โดย รวมในการพัฒนา ทบทวน และ
ใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

ทบทวน พัฒนา และปรับปรุง สํานักวิจัย โดยมี
เปาหมาย วิธีปฏิบัติงาน และ กรรมการดานพัฒนา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากร ดานแผนงาน
สํานัก
และดานแผนงาน
และการประกัน
คุณภาพ
2. รายงานการ
ประชุม
ิ

4

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข) ผูรับผิดชอบ

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน



(ระบุชื่อ)

นิภาพร
พบสระบัว

แผนปฎิบัติการประจําป ยุทธศาสตรที่ 1 ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการ
เปาประสงค การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธที่ 1.2 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

1. รอยละของบุคลากรของ
สํานักวิจัยที่ไดเขารวม
ประชุม ฝกอบรม ศึกษาดู
งาน ทั้งภายในและ
ตางประเทศ อยางนอยคน
ละ 40 ชั่วโมงตอปการศึกษา

≥ 50

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักวิจัย2.
สงบุคลากรสํานักวิจัยเขารวมประชุม
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและ
ตางประเทศ

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะตาม
คุณสมบัติของตําแหนงนักวิจัย
เจาหนาที่บริหารงานวิจัย และ
เลขานุการสํานักวิจัย ตาม
โครงสรางของสํานัก
2. กํากับ ติดตาม การนําผลที่
ไดมาใชในการยกระดับการ
พัฒนาดานงานวิจัย

KPI
(ตัวชี้วัด)

1. บุคลากรสํานักวิจัยรวม
ประชุมจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของสํานัก
2. เขารวมการประชุม ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและ
ตางประเทศ
3. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู

1. แผนพัฒนาบุคลากร
2.
สํานักวิจัย
รอยละของบุคลากรของ
สํานักวิจัยที่ไดเขารวม
ประชุม ฝกอบรม ศึกษา
ดูงาน ทั้งภายในและ
ตางประเทศ อยางนอย
คนละ 40 ชั่วโมงตอป
การศึกษา

5

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

หนวยงาน



ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

2.รอยละของบุคลากรของ
สํานักวิจัยที่มีผลประเมิน
ความสามารถการใช
ภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา
ระดับ B1 ตามมาตรฐาน
CEFR หรือเทียบเทา

เปาหมาย

ดําเนินการ
ประเมินผล
ในป
การศึกษา
2559

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

1. ทราบถึงระดับความสามารถ
1. สงบุคลากรเขารวมทดสอบ
การใชภาษาอังกฤษของ
ประเมินผลความสามารถการใช
บุคลากรสํานักวิจัย
ภาษาอังกฤษ
2. เปนขอมูลในการพัฒนา
2. การสรางบรรยากาศ และสงเสริม
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความสามารถการใช
ภาษาอังกฤษของบุคลากร
สํานักวิจัย
3. สงเสริมและพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษของ
บุคลากรสํานักวิจัย

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

1. บุคลากรสํานักวิจัยเขารวม
การทดสอบภาษาอังกฤษ
2. สรุปผลประเมิน
ความสามารถการใช
ภาษาอังกฤษ
3. บุคลากรรวมกันจัดทําแนว
ทางการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
4. ดําเนินการพัฒนาตาม
แนวทางที่รวมกําหนด

KPI
(ตัวชี้วัด)

1.บุคลากรของสํานักวิจัย
≥ รอยละ 50 ที่มีผล
ประเมินความสามารถ
การใชภาษาอังกฤษ ไม
ต่ํากวาระดับ B1 ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเทา 2. บุคลากร
ของสํานักวิจัย ≥ รอยละ
50 ที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
(ดําเนินการประเมินในป
การศึกษา 2559)

6

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน



ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

แผนปฎิบัติการประจําป ยุทธศาสตรที่ 1 ปการศึกษา 2557 สํานักวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการ
เปาประสงค การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธที่ 1.3. สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการความรูดานบริหารจัดการ
ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

1. จํานวนผลงานจากการ
จัดการความรูดานบริหาร
จัดการ

≥2

1. จัดระบบและกลไกดานการ
จัดการความรู
2. จัดการความรูดานงานวิจัย
รวมกับหนวยงานอื่น ๆ และ
ผลงานไปใชประโยชน

1. เพื่อจัดระเบียบความรูจาก
การปฏิบัติ
2. นําผลงานจัดการความรูไป
ใชประโยชน

2. จํานวนคูมือปฏิบัติงานที่
ไดจากการจัดการความรู
และไดถูกปรับปรุง

≥1

1. จัดทําและปรับปรุงคูมือ
ปฏิบัติงานที่ไดจากการจัดการ
ความรู

1. นําผลงานจัดการความรู
แปลงสูการปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

KPI
(ตัวชี้วัด)

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

1. รวมประชุมกําหนด
ระบบและกลไกดานการ
จัดการความรู
2. รวบรวมและกลั่นกรอง
ความรู
3. เรียบเรียงความรูเปน
เอกสารและนําไปใช
ประโยชน
1. ประชุมรวบรวม
กลั่นกรอง และปรับปรุง
ความรู
2. เรียบเรียงความรูเปน
คูมือปฏิบัติงานและ
นําไปใชประโยชน

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1. มีระบบและกลไก
ดานการจัดการความรู
2. รายงานผลการ
จัดการความรู ≥ 2
ฉบับ





สกรรจ
พรหมศิริ

1. คูมือปฏิบัติงานที่ได
จากการจัดการความรู
และไดถูกปรับปรุง ≥
1 ฉบับ





สกรรจ
พรหมศิริ

7

แผนปฎิบัติการประจําป ยุทธศาสตรที่ 1 ปการศึกษา 2557 สํานักวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการ
เปาประสงค การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธที่ 1.4. การบริหารความเสี่ยง
ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

1. การจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

มีแผน 1. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 1. เพื่อเปนเครื่องมือในการ 1. ประชุมจัดตั้ง
บริหารความ 2. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน ดําเนินงานดานบริหารความ คณะกรรมการจัดทําแผน
เสี่ยงประจําป บริหารความเสี่ยงของสํานักวิจัย เสี่ยงตามแผนงานกําหนด บริหารความเสี่ยงของ
และกํากับติดตามการดําเนิน สํานักวิจัย
ตามแผน
2. ประชุมกําหนดปจจัย
เสี่ยงที่จะปรับปรุงและ
กําหนดวิธีการปรับปรุง
ปจจัยเสี่ยง
3. ปฏิบัติตามวิธีการที่
กําหนด

2. มีคูมือการปฏิบัติงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
สํานักวิจัย

1 เลม

1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตาม 1. เพื่อเปนเครื่องมือในการ
แผนบริหารความเสี่ยงสํานักวิจัย ดําเนินงานดานบริหารความ
เสี่ยงตามแผนงานกําหนด
และกํากับติดตามการดําเนิน
ตามแผน

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

KPI
(ตัวชี้วัด)

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

1. ประชุมรวบรวมแนว
ทางการปฏิบัติงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
สํานักวิจัย
2. เรียบเรียงเปนคูมือการ
ปฏิบัติงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงสํานักวิจัย

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

1. แผนบริหารความ
เสี่ยงประจําป
2. คณะกรรมการ
จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงสํานักวิจัย



1. คูมือการปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยงสํานักวิจัย จํานวน
1 เลม
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งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน



ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

สกรรจ
พรหมศิริ

สกรรจ
พรหมศิริ

แผนปฎิบัติการประจําป ยุทธศาสตรที่ 1 ปการศึกษา 2557 สํานักวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการ
เปาประสงค การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธที่ 1.5. สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิจัยอยางตอเนื่อง
ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

KPI
(ตัวชี้วัด)

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

โครงการ / กิจกรรม

1.รอยละของโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการตาม
แผนประกันคุณภาพ
การศึกษา

≥ 80

1. จัดระบบและกลไกประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสํานักวิจัย
2. จัดทําแผนพัฒนางานประกัน
คุณภาพ
3. การประชุมติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสํานักวิจัย
4. จัดทําตัวชี้วัดใหสอดคลองตาม
ขอบเขตภารกิจของสํานักวิจัย

1. พัฒนาคุณภาพและปริมาณ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดานการวิจัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย

1. สนับสนุนและติดตามการ
1.โครงการวิจัย ≥ รอยละ 80
ดําเนินการวิจัยของคณะ โดยมี สามารถดําเนินการตามแผนงาน
กระบวนการตามขั้นตอนระบบ ที่กําหนด
คุณภาพ PDCA ภายในสํานักวิจัย 2. มีระบบและกลไกบริหารและ
2. พัฒนาบริการดานการวิจัย พัฒนางานวิจัย
3. วิจัยสรางองคความรูดานการ
บริหารงานวิจัย



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

2. รอยละของโครงการ/
กิจกรรมไดดําเนินตาม
แผนพัฒนาคุณภาพหรือ
ขอเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน

≥ 60

1. จัดระบบและกลไกประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสํานักวิจัย
2. จัดทําแผนพัฒนางานประกัน
คุณภาพ
3. การประชุมติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสํานักวิจัย
4. จัดทําตัวชี้วัดใหสอดคลองตาม
ขอบเขตภารกิจของสํานักวิจัย

1. พัฒนาคุณภาพและปริมาณ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดานการวิจัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย

1. สนับสนุนและติดตามการ
1.โครงการวิจัย ≥ รอยละ 80
ดําเนินการวิจัยของคณะ โดยมี สามารถดําเนินการตามแผนงาน
กระบวนการตามขั้นตอนระบบ ที่กําหนด
คุณภาพ PDCA ภายในสํานักวิจัย 2. มีระบบและกลไกบริหารและ
2. พัฒนาบริการดานการวิจัย พัฒนางานวิจัย
3. วิจัยสรางองคความรูดานการ
บริหารงานวิจัย



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

วัตถุประสงค

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

เปาหมาย
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(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

3.รอยละของบุคลากรของ
สํานักวิจัยที่เขารับการอบรม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา

≥ 60

1. การประชุมใหความรูแกบุคลากร 1. พัฒนาความรูของบุคลากร
สํานักวิจัยดานการประกัน
ภายในสํานักวิจัย
คุณภาพการศึกษา
2. ติดตามการนําความรูไปใช
2. พัฒนาระบบและกลไกการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน
บริหารและพัฒนางานวิจัย
สํานัก
3. การสงบุคลากรเขารวมกิจกรรม
หรือรับการอบรมดานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

4.มีรายงานการประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักวิจัย

1 เลม

1. การประชุมประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สํานักวิจัย
2. จัดทํารายงานการประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สํานักวิจัย

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

วัตถุประสงค

1. ประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักวิจัย
2. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

1. การใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก
บุคลากรสํานักวิจัย

KPI
(ตัวชี้วัด)

1.บุคลากรของสํานักวิจัย ≥ รอย
ละ 60 เขารับการอบรมเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีระบบและกลไกบริหารและ
พัฒนางานวิจัย

1. ประชุมสรุปและประเมินผล 1. รายงานการประเมินผลการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ของสํานักวิจัย
2. สํานักวิจยั จํานวน 1 เลม
จัดทํารายงานการประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสํานักวิจัย
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เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

1. พัฒนาคุณภาพและปริมาณ
งานวิจัย
2. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย

5.หนวยงานมีผลการ
ประเมินสูงขึ้นจากปกอน

สูงขึ้น

1. พัฒนาการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย

6.แผนสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย

1 แผน

1. จัดทําแผนสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1. เพื่อเปนเครื่องมือในการ
งานวิจัย
ดําเนินงานดานบริหารงานวิจัย
2. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

KPI
(ตัวชี้วัด)

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1. สนับสนุนและติดตามการ 1. ผลการประเมินคุณภาพ
ดําเนินการวิจัยของคณะ โดยมี ภารกิจของสํานักวิจัย
กระบวนการตามขั้นตอนระบบ
คุณภาพ PDCA ภายในสํานักวิจัย
2. พัฒนาบริการดานการวิจัย
3. วิจัยสรางองคความรูดานการ
บริหารงานวิจัย



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

1. ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย
2. ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนด



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

1. แผนสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย
2. คณะกรรมการจัดทําแผน
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
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ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

7.ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

1 ระบบ 1. จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการ

วัตถุประสงค

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

1. เพื่อเปนเครื่องมือในการ
1. จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อ
ดําเนินงานดานบริหารงานวิจัย การบริหารงานวิจัย
บริหารงานวิจัย
2. จัดทําแนวทางการใชระบบสารสนเทศ
2. ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนด
เพื่อการบริหารงานวิจัย

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

KPI
(ตัวชี้วัด)

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย
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เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน



ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

แผนปฎิบัติการประจําป ยุทธศาสตรที่ 2 ปการศึกษา 2557 สํานักวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตบัณฑิต

เปาประสงค บัณฑิตทุกระดับมีคุณภาพและคุณธรรม

กลยุทธที่ 2.1. สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

1.กลไกและระบบการ
สนับสนุนการพัฒนา
ผลงานวิจัยดานการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับ
นโยบาย

2. จํานวนผลงานวิจัยดาน
การเรียนการสอนที่
สอดคลองกับนโยบาย

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

KPI
(ตัวชี้วัด)

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

มีระบบ/กลไก 1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน 1. พัฒนาผลงานวิจัยดานการ
การผลิตผลงานวิจัยดานการเรียน เรียนการสอนที่สอดคลองกับ
นโยบาย
การสอน

1. สนับสนุนและติดตามการ
ดําเนินการวิจัยดานการเรียน
การสอน โดยมีกระบวนการ
ตามขั้นตอนระบบคุณภาพ
PDCA
2. พัฒนาบริการดานการวิจัย

1. มีระบบและกลไกบริหารและ
พัฒนางานวิจัย



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน 1. พัฒนาผลงานวิจัยดานการ
การผลิตผลงานวิจัยดานการเรียน เรียนการสอนที่สอดคลองกับ
นโยบาย
การสอน

1. สนับสนุนและติดตามการ
ดําเนินการวิจัยดานการเรียน
การสอน โดยมีกระบวนการ
ตามขั้นตอนระบบคุณภาพ
PDCA
2. พัฒนาบริการดานการวิจัย

1.จํานวนผลงานวิจัยดานการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับ
นโยบาย ≥ 2



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดานการวิจัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย

≥2

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดานการวิจัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
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ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

1. จัดทําแผนสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1. เพื่อเปนเครื่องมือในการ
งานวิจัย
ดําเนินงานดานบริหารงานวิจัย
2. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

3.แผนสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย

1 แผน

4.ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย

1 ระบบ 1. จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการ

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

1. ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย
2. ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนด

1. เพื่อเปนเครื่องมือในการ
1. จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารงานวิจัย
ดําเนินงานดานบริหารงานวิจัย การบริหารงานวิจัย
2. จัดทําแนวทางการใชระบบสารสนเทศ
2. ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนด
เพื่อการบริหารงานวิจัย

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

KPI
(ตัวชี้วัด)

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1. แผนสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย
2. คณะกรรมการจัดทําแผน
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย



สกรรจ
พรหมศิริ

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี
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ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

2. จํานวนผลงานวิจัยที่
ไดรับการสนับสนุนจาก
แหลงทุนภายใน

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

≥ 50

1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัย
2. ประสานงานการสงเสริม
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

วัตถุประสงค

1. พัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่
สอดคลองกับนโยบาย
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดานการวิจัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
งบประมาณดานการวิจัย ตาม
เกณฑที่ สกอ. กําหนด

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

KPI
(ตัวชี้วัด)

1. สนับสนุนและติดตามการ 1.จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ดําเนินการสนับสนุนงานวิจัย อนุมตั ิการสนับสนุนจากแหลงทุน
ของคณะ
ภายใน ≥ 50
2. พัฒนาบริการดานการวิจัย
3. ประสานงานการสงเสริม
และสนับสนุนงบประมาณดาน
การวิจัย
4. ประชาสัมพันธและเผยแพร
ประกาศงบประมาณวิจัย
ประจําปและประกาศ
คาตอบแทนผลงานวิจัย

15

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน



ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจพล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

KPI
(ตัวชี้วัด)

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

โครงการ / กิจกรรม

3. จํานวนผลงานวิจัยที่
ไดรับการสนับสนุนจาก
แหลงทุนภายนอก

≥2

1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัย
2. ประสานงานการสงเสริม
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย

1. พัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่
สอดคลองกับนโยบาย
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดานการวิจัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย

1. สนับสนุนและติดตามการ
ดําเนินการสนับสนุนงานวิจัย
ของคณะ
2. พัฒนาบริการดานการวิจัย
3. ประสานงานการสงเสริม
และสนับสนุนดานการวิจัย

1.จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ
อนุมัติการสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายใน ≥ 2



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจพล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

4.จํานวนโครงการ/กิจกรรม
อบรมพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยดานการวิจัย

≥2

1. จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย
ดานการวิจัยภายใน
2. สงเสริมและสนับสนุนการเขารวม
การอบรมซึ่งจัดโดยหนวยงานภายนอก

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย
ดานงานวิจัย
2. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ
งานวิจัย

1. ประชุมรวมกันของสํานัก
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาอาจารย
ดานการวิจัย
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาจารยดานการวิจัย
ตามแผนที่ไดกําหนดไว
3. ประชาสัมพันธการจัดอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย
ดานการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก
4. ประสานงานการเขารวมการ
อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยดานการวิจัยกับ
หนวยงานภายนอก

1. โครงการจัดอบรมพัฒนา
สมรรถนะอาจารยดานการวิจัย
ของสํานักวิจัย ≥ 2 โครงการ
2. การประชาสัมพันธการจัด
อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยดานการวิจัยจากภายนอก
≥ 12 ครั้งตอปการศึกษา
3. แผนพัฒนาอาจารยดานการ
วิจัยสํานักวิจัยประจําป



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจพล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

วัตถุประสงค

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

เปาหมาย
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(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

5.รอยละของจํานวน
อาจารยที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะดานการวิจัยเมื่อ
เทียบกับจํานวนอาจารย
ทั้งหมด

เปาหมาย

≥ 50

โครงการ / กิจกรรม

1. จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย
ดานการวิจัยภายใน
2. สงเสริมและสนับสนุนการเขารวม
การอบรมซึ่งจัดโดยหนวยงานภายนอก

วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย
ดานงานวิจัย
2. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ
งานวิจัย

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

KPI
(ตัวชี้วัด)

1. ประชุมรวมกันของสํานัก
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาอาจารย
ดานการวิจัย
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาจารยดานการวิจัย
ตามแผนที่ไดกําหนดไว
3. ประชาสัมพันธการจัดอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย
ดานการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก
4. ประสานงานการเขารวมการ
อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยดานการวิจัยกับ
หนวยงานภายนอก

1. จํานวนอาจารยที่เขารวม
โครงการจัดอบรมพัฒนา
สมรรถนะอาจารยดานการวิจัย
ของสํานักวิจัย ≥ 60 คนตอป
2. การประชาสัมพันธการจัด
อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยดานการวิจัยจากภายนอก
≥ 12 ครั้งตอปการศึกษา
3. แผนพัฒนาอาจารยดานการ
วิจัยสํานักวิจัยประจําป

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)



6.งบประมาณการวิจัยตอ
อาจารยประจํา
6.1 จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค
ตอจํานวนอาจารยประจํา
(บาท) กลุมมนุษยศาสตรสังคมศาสตร

≥ 17,550 1. ประกาศงบประมาณการวิจัย
สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย ตาม
ระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกป
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
งบประมาณดานการวิจัยตอ
อาจารยประจํา ตามเกณฑที่
สกอ. กําหนด

1. ประชาสัมพันธและเผยแพร 1. งบประมาณการวิจัยประจําป
ประกาศงบประมาณวิจัย
ตออาจารยประจํา
ประจําปและประกาศ
คาตอบแทนผลงานวิจัย

17

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน



ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจพล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจพล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

KPI
(ตัวชี้วัด)

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

6.งบประมาณการวิจัยตอ
อาจารยประจํา
6.2 จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค
ตอจํานวนอาจารยประจํา
(บาท) กลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

≥ 42,120 1. ประกาศงบประมาณการวิจัย
สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย ตาม
ระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกป
การศึกษา

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
งบประมาณดานการวิจัยตอ
อาจารยประจํา ตามเกณฑที่
สกอ. กําหนด

1. ประชาสัมพันธและเผยแพร 1. งบประมาณการวิจัยประจําป
ประกาศงบประมาณวิจัย
ตออาจารยประจํา
ประจําปและประกาศ
คาตอบแทนผลงานวิจัย



6.3 จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค
ตอจํานวนอาจารยประจํา
(บาท) กลุมมนุษยศาสตรสังคมศาสตร

≥ 35,100 1. ประกาศงบประมาณการวิจัย
สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย ตาม
ระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกป
การศึกษา

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
งบประมาณดานการวิจัยตอ
อาจารยประจํา ตามเกณฑที่
สกอ. กําหนด

1. ประชาสัมพันธและเผยแพร 1. งบประมาณการวิจัยประจําป
ประกาศงบประมาณวิจัย
ตออาจารยประจํา
ประจําปและประกาศ
คาตอบแทนผลงานวิจัย



แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย
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งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจพล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจพล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

7. รอยละของงานวิจัยแลว
เสร็จตามเวลาที่กําหนดใน
โครงการ

เปาหมาย

≥ 50

โครงการ / กิจกรรม

1. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการทําวิจัย
เชน ระบบสารสนเทศดานการวิจัย
2. จัดทําระบบและกลไกติดตามการ
ดําเนินงานวิจัยใหแลวเสร็จตามแผน
งานวิจัยที่กําหนด

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

วัตถุประสงค

1. พัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่
สอดคลองกับนโยบาย
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดานการวิจัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
4. พัฒนาระบบสารสนเทศดาน
การวิจัย

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

1. สนับสนุนและติดตามการ
ดําเนินงานวิจัยของคณะ
2. พัฒนาบริการดานการวิจัย
3. ประสานงานการสงเสริม
และสนับสนุนดานการวิจัย

KPI
(ตัวชี้วัด)

1. งานวิจัยแลวเสร็จตามเวลาที่
กําหนดในโครงการ ≥ รอยละ 50
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เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน



ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจพล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

แผนปฎิบัติการประจําป ยุทธศาสตรที่ 3 ปการศึกษา 2557 สํานักวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัย

เปาประสงค ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
กลยุทธที่ 3.2. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

1.จํานวนงบประมาณการ
เผยแพรผลงานวิจัย

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

≥ 500,000 1. ประกาศงบประมาณการวิจัย
สนับสนุนงบประมาณการเผยแพร
ผลงานดานการวิจัย ตามระบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกปการศึกษา
2. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัย
3. ประสานงานการสงเสริม
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

วัตถุประสงค

1. พัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยที่สอดคลองกับ
นโยบาย
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดานการวิจัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
งบประมาณดานการเผยแพร
ผลงานวิจัย

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

1. สนับสนุนและติดตามการ
ดําเนินการสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยของคณะ
2. พัฒนาบริการดานการวิจัย
3. ประสานงานการสงเสริม
และสนับสนุนงบประมาณการ
เผยแพรผลงานวิจัย
4. ประชาสัมพันธและเผยแพร
ประกาศงบประมาณวิจัย
ประจําปและประกาศ
คาตอบแทนผลงานวิจัย

KPI
(ตัวชี้วัด)

1. มีระบบและกลไกบริหารและ
พัฒนาการเผยแพรผลงานวิจัย
2. การประชาสัมพันธและ
เผยแพรประกาศงบประมาณการ
เผยแพรผลงานวิจัยประจําปและ
ประกาศคาตอบแทนผลงานวิจัย
3. การประชาสัมพันธแหลง
เผยแพรผลงานวิจัย
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เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน



ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

2. จํานวนบทความวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
2.1 รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ
2.2 รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือมีใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI
หรือ

≥ 50

1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัย
2. ประสานงานการสงเสริม
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

วัตถุประสงค

1. พัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่
สอดคลองกับนโยบาย
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดานการวิจัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
งบประมาณดานการวิจัย ตาม
เกณฑที่ สกอ. กําหนด

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

KPI
(ตัวชี้วัด)

1. สนับสนุนและติดตามการ 1.จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ดําเนินการสนับสนุนงานวิจัย อนุมตั ิการสนับสนุนจากแหลงทุน
ของคณะ
ภายใน ≥ 50
2. พัฒนาบริการดานการวิจัย
3. ประสานงานการสงเสริม
และสนับสนุนงบประมาณดาน
การวิจัย
4. ประชาสัมพันธและเผยแพร
ประกาศงบประมาณวิจัย
ประจําปและประกาศ
คาตอบแทนผลงานวิจัย
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เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน



ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

KPI
(ตัวชี้วัด)

2.4 วารสารระดับ
นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยวารสาร
นั้นจัดอยูในควอไทลที่ 1
หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 ในป
ลาสุดใน subject category
ที่ตีพิมพ หรือ
2.5 วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู
ในประกาศของ สมศ. หรือ
ปรากฏในฐานขอมูล ISI

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย
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เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

แผนปฎิบัติการประจําป ยุทธศาสตรที่ 3 ปการศึกษา 2557 สํานักวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัย

เปาประสงค ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

กลยุทธที่ 3.3. สรางความรวมมือและแรงจูงใจในดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

1. งบประมาณรางวัล
ผลงานวิจัย

2. จํานวนกิจกรรมเพื่อการ
สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู
และเผยแพรดานการวิจัย

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

≥ 120,000 1. ประกาศงบประมาณรางวัล
ผลงานวิจัย ตามระบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกปการศึกษา
2. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน
ผลงานวิจัย
3. ประสานงานการสงเสริม
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย

≥2

1. สรางเสริมบรรยากาศดานการ
วิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
การเผยแพรผลงานวิจัย

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

KPI
(ตัวชี้วัด)

1. พัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการใหรางวัล
ผลงานวิจัยที่สอดคลองกับ
นโยบาย
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดานการวิจัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การจัดงบประมาณรางวัล
ผลงานวิจัย

1. สนับสนุนและติดตามการ
ดําเนินการใหรางวัลผลงานวิจัย
2. พัฒนาบริการดานการวิจัย
3. ประสานงานการสงเสริม
และสนับสนุนการจัด
งบประมาณรางวัลผลงานวิจัย
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ประชาสัมพันธและเผยแพร
ประกาศงบประมาณรางวัล
ผลงานวิจัยประจําป

1. มีระบบและกลไกบริหารและ
พัฒนาการใหรางวัลผลงานวิจัย
2. การประชาสัมพันธและ
เผยแพรประกาศงบประมาณการ
ใหรางวัลผลงานวิจัยประจําป
3. การประชาสัมพันธผลงานวิจัย
ที่ไดรับรางวัล



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดานการวิจัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
สรางความรวมมือและแรงจูงใจ
ในการผลิตผลงานวิจัย

1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการวิจัย
2. ใหคําปรึกษาดานการ
ดําเนินงานและเผยแพร
ผลงานวิจัย

1. กิจกรรมเพื่อการสนับสนุน
แลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพร
ดานการวิจัย ≥ 2 ครั้ง
2. จํานวนบันทึกการใหคําปรึกษา
สํานักวิจัย ≥ 20 ครั้ง



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

วัตถุประสงค
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(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

KPI
(ตัวชี้วัด)

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

3. จํานวนผลงานจากการ
จัดการความรูดานการวิจัย
และงานสรางสรรค

≥1

1. จัดระบบและกลไกดานการจัดการ
ความรู
2. จัดการความรูดานงานวิจัยรวมกับ
หนวยงานอื่น ๆ และการนําผลงานไป
ใชประโยชน

1. เพื่อจัดระเบียบความรูจาก
การวิจัย
2. นําผลงานจัดการความรูไป
ใชประโยชน

1. มีระบบและกลไกดานการ
1. รวมประชุมกําหนดระบบ
และกลไกดานการจัดการความรู จัดการความรู
2. รายงานผลการจัดการความรู
2. รวบรวมและกลั่นกรองความรู ≥ 1 ฉบับ
3. เรียบเรียงความรูเปนเอกสาร
และนําไปใชประโยชน



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

4. จํานวนอาจารยที่ทําวิจัย
ตอปการศึกษา

≥ 20

1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัย
2. ประสานงานการสงเสริม
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย
3. พัฒนาคุณภาพและปริมาณ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาคุณภาพงานบริการดาน
การวิจัย
5. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย

1. พัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่
สอดคลองกับนโยบาย
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดานการวิจัย
3. สงเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัย

1. สนับสนุนและติดตามการ
ดําเนินการสนับสนุนงานวิจัย
ของคณะ
2. พัฒนาบริการดานการวิจัย
3. ประสานงานการสงเสริม
และสนับสนุนดานการวิจัย

1. จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยตอป
การศึกษา ≥ 20
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ได
ดําเนินการแลวเสร็จในแตละป
การศึกษา ≥ 20



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย
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แผนปฎิบัติการประจําป ยุทธศาสตรที่ 3 ปการศึกษา 2557 สํานักวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัย

เปาประสงค ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
กลยุทธที่ 3.4. สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

ปการศึกษา 2557 และงบประมาณ

เปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม

1. จํานวนผลงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชน (เชิง
พาณิชย เชิงนโยบาย เชิง
วิชาการ เชิงสาธารณะ)

≥5

1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
นําไปใชประโยชน
2. ประสานงานการสงเสริม
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย

2. จํานวนผลงานวิจัยดาน
การเรียนการสอนที่
สอดคลองกับนโยบาย

≥2

1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน 1. พัฒนาผลงานวิจัยดานการ
การผลิตผลงานวิจัยดานการเรียน เรียนการสอนที่สอดคลองกับ
นโยบาย
การสอน

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง สํานักวิจัย

วัตถุประสงค

1. พัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยไป
ใชประโยชน
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดานการวิจัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย

2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ดานการวิจัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย

ลักษณะกิจกรรม
(วิธีการดําเนินงาน (ยอ))

KPI
(ตัวชี้วัด)

เทอม 1 (เดือน)

เทอม 2 (เดือน)

งบประมาณ

ฤดูรอน (เดือน)

(ใสเฉพาะตัวเลข)

15 - 30 มิย 57
กค 57
สค 57
กย 57
ตค 57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
1-12 กค 58

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1. สนับสนุนและติดตามการ 1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช
ดําเนินการนําผลงานวิจัยไปใช ประโยชน ≥ 5
ประโยชน
2. พัฒนาบริการดานการวิจัย
3. ประสานงานการสงเสริม
และสนับสนุนการนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

1. สนับสนุนและติดตามการ
ดําเนินการวิจัยดานการเรียน
การสอน โดยมีกระบวนการ
ตามขั้นตอนระบบคุณภาพ
PDCA
2. พัฒนาบริการดานการวิจัย



นิภาพร
พบสระบัว,
สกรรจ
พรหมศิร,ิ
ลัดดา
วีระเบญจ
พล,
ทัศนียวรรณ
นวลหนู,
มนัสนันท
สมบัติมี

1. จํานวนผลงานวิจัยดานการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับ
นโยบาย ≥ 2
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