แผนยุทธศาสตร์ สานักวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระยะกลางแผน
(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559)
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

สำนักวิจัยวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
15 ตุลำคม 2557

บทนา
ตามที่ สานั ก วิจัยวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้อ นุ มตั ิ และดาเนิ น โครงการสั มมนา “ทิ ศทางและ
บทบาทของส านั ก วิจัย วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กับความเป็ นมหาวิทยาลัย ระดับสากล และการเข้า สู ่
ประชาคมอาเซี ย น” โดยในวัน ที่ 3 มิถุ น ายน 2557 เป็ น การจัดสัมมนาที่ ส านั ก วิจัย ฯ และระหวา่ งวั น ที่ 4-6
มิถุน ายน 2557 จัดกิจกรรมที่ คาแสดริ เวอร์ แคว รี สอร์ ท จ.กาญจนบุ รี และได้จดั ทาสรุ ปผลการวิเ คราะห์ SWOT
และข้อเสนอแนวทางการพัฒ นา ของส านักวิจยั ฯ และสื บเนื่ อ งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารสานัก วิจยั ฯ
ครั้งที่ 10/2557 เมือ่ วัน ที่ 8 ตุล าคม 2557 ได้กาหนดให้มกี ารประชุมคณะผู ้บริ หารสานักวิจยั ฯ และผูเ้ กีย่ วข้อ งเพื่ อ
ทบทวน และจัด ทายุ ทธศาสตร์ แผนยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก วิจัย วิท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโน โลยี ระยะกลางแผน
(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ เมื่อ วัน ที่ 15 ตุ ล าคม 2557
ประกอบด้วยการศึกษาข้อ มูลที่เกี่ยวข้องและการจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ ของสานัก วิจยั ฯ ดังนี้
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของสานักวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปัจจัยภายในสานัก

ปัจจัยภายนอกสานัก

จุดแข็ง S
1. สานักเป็ นหน่วยงานที่มชี ื่อเสี ยงในด้านการ
ส่งเสริ มงานวิจยั และพัฒนาของมหาวิทยาลัย และมี
บทบาท/หน้าที่ตามพันธกิจหลัก ด้านหนึ่ งของ
มหาวิทยาลัย
2. สานักได้รับการสนับสนุ นงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริ ม สนับสนุ นงานวิจยั และพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย
3. มีโครงสร้างการบริ หารโดยเฉพาะคณะกรรมการ
ประจาส่วนงานซึ่งมาจากผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
มหาวิทยาลัย คณะและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกชว่ ยให้
การนานโยบายสู ก่ ารปฏิบตั ิ ได้เป็ นรู ปธรรม และมี
ประสิ ทธิ ภาพ

โอกาส O
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริ มบทบาทและ
สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาและให้
ความสาคัญกับหน่วยงานที่ มพี นั ธกิจที่เกีย่ วข้องมาก
ขึ้น
2. นโยบายรัฐบาล องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศให้ความสาคัญกับ
งานวิจยั และพัฒนาเพิม่ มากขึ้น มีแหล่งทุน
สนับสุ นงานวิจยั มากขึ้น
3. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ มีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถสร้างผลงานวิจยั ที่
มีชื่อเสี ยงให้กบั มหาวิทยาลัย

ปัจจัยภายในสานัก

ปัจจัยภายนอกสานัก

4. สานักเป็ นแหล่งรวมความรู ้ ดา้ นงานวิจัยและ
4. มหาวิทยาลัย และคณะมีเครื อข่ายและความ
พัฒนาที่หลากหลายของมหาวิทยาลัย (เป็ นฐานข้อมูล ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ด้านงานวิจยั และพัฒนา)
สามารถสร้างความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนา
5. บุคลากรของสานักมีความชานาญและความ
5. บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีศ ักยภาพในการ
เข้าใจระเบียบของมหาวิทยาลัย มีจิตบริ การ (Service
หาแหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้น
Mind) และเป็ นคนรุ น่ ใหม ่พร้อมรับการเรี ยนรู ้สิ่งใหม ่ๆ
6. การขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยชว่ ยสร้าง
ความร่วมมือ ทางการศึก ษาและวิชาการกับชุมชน
ท้องถิ่น และเป็ นชอ่ งทางสร้างความร่วมมือด้านการ
วิจยั และพัฒนาของสานัก
7. มหาวิทยาลัยและคณะมีเครื่ องมือและอุ ปกรณ์
การจัดการศึกษา และเพื่อการวิจยั และพัฒนาที่
ทันสมัย
จุดอ่ อน W
1. จานวนบุคลากรมีน้อยเมื่อเทีย บกับบทบาทและ
ภาระงานของสานักและมหาวิทยาลัย
2. ตาแหน่งงานและโครงสร้างการบริ หารไม ่
ครอบคลุมและสอดคล้องกัน ทาให้ขาดบุคลากรบาง
ตาแหน่งที่มคี ณุ วุฒิตรง เชน่ งานด้านการเงิ นและบัญชี
งานด้านนโยบายและแผน งานด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เป็ นต้น (ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย)
3. งานบางงานที่ตอ้ งใช้ทกั ษะความรู ้เฉพาะด้านมี
บุคลากรทาได้เพียงบางคนและขาดคนที่ มีทกั ษะ ได้แก ่
การสื บค้นข้อมูลการวิจัย ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ต
และการนาทรัพย์สินทางปั ญญาต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็ น
ต้น
4. บุคลากรขาดทักษะการสื่ อ สารภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ

อุปสรรค T
1. ปั ญหาเรื่ อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่เกีย่ วข้องกับการวิจัยและพัฒนา
ยังติดยึดอยูก่ บั ระบบราชการเดิ มมากเกิน ไป
ไม ่คล่องตัว ขาดความยืดหยุน่ ในการบริ หาร
โครงการ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบีย บการเงิ น
และพัสดุ
2. นักวิจยั ขาดความรู ้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ระเบียบและการบริ หารโครงการวิจยั ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กาหนด(โดยเฉพาะ
นักวิจยั รุ น่ ใหม ่)
3. นักวิจยั ยังขาดความรู ้ ความเข้าใจเกีย่ วกับแนว
ปฏิบตั ิการขอรับทุนสนั บสนุ นการวิจยั
4. กระบวนการสื่ อสารและประชาสั มพันธ์ เพื่อ
สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย กฏ

ปัจจัยภายในสานัก
5. ประมาณร้อยละ 50 ของจานวนบุคลากรเป็ น
พนักงานราชการ และพนักงานพิเศษ ทาให้มกี าร
เปลี่ยนงานบ่อยเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

ปัจจัยภายนอกสานัก
ระเบียบ ข้อบังคับ และการจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ
ด้านงานวิจยั และพัฒนายังขาดประสิ ทธิ ภาพ (ใน
ระดับมหาวิทยาลัย สานัก และคณะ)
5. กระบวนการสร้างความตระหนักในการ
พัฒนาผลงานด้านการวิจยั และพัฒนาเพื่อให้เห็ น
คุณค่าและมาตรฐานทางวิชาการ และความมี
ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยยังขาดความเข้มแข็ง จึง
อาจส่งผลให้ผทู ้ างานวิจยั ไปให้ความส าคัญ กับเรื่ อง
ของค่าตอบแทนเป็ นสิ่ งจูงใจในการทางานวิจัย

ผลสรุปแนวทางการพัฒนา
1. ผลการประเมินยุทธศาสตร์ และกลยุทธของสานักทีค่ วรดาเนินการต่ อเนื่อง คือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การส่งเสริ มและสร้างความเข้มแข็ง การวิจยั และพัฒนา
กลยุทธที่ 1 : การส่งเสริ มงานวิจยั และพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนื อ
กลยุทธ์ ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเป็ นเลิศ ด้านการวิจัยและพัฒนา
กลยุทธ์ ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการด้านการวิจยั และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การพัฒนาทรัพย์สินทางปั ญญาสู เ่ ชิงพาณิชย์และสร้างผูป้ ระกอบการใหม ่
กลยุทธ์ ที่ 1 : การส่งเสริ มการจดลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั รของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ ที่ 2 : การเสริ มสร้างผูป้ ระกอบการใหม ่
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การบริ หารจัดการแบบบูรณาการและการมีสว่ นร่วม
กลยุทธ์ ที่ 1 : การสร้างเครื อข่ายการวิจยั และพัฒนาแบบบูร ณาการ
กลยุทธ์ ที่ 2 : การปรับโครงสร้างองค์กรให้มคี วามคล้องตัวให้สามารถทางานแบบบูรณาการ
กลยุทธ์ ที่ 3 : การส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ ที่ 4 : การปรับโครงสร้างคณะทางานที่ มาจากผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หารและกลุ ม่ งานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ ที่ 5 : การบริ หารงบประมาณมุงเน้
่ นผลงานและการมีส ่วนร่วม
2. ข้ อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพิม่ เติม

- สานักควรมีบทบาทด้านการส่ง เสริ มและสนั บสนุ นการวิจัยและพัฒนาทั้ง ในระดับบุคคลและ
คณะบุคคล ระดับกลุม่ /ศูนย์/ศูนย์เชี่ยวชาญหรื อความเป็ นเลิศเฉพาะทาง
- สานั กควรให้มกี ารวิเคราะห์ สัง เคราะห์ ผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยในแต่ละชว่ งของแผนการ
พัฒนา เพื่ อแสดงถึง วิวฒั นาการของความก้าวหน้าทางวิช าการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิจยั ที่โดดเด่น
การได้มาซึ่ งองค์ ความรู ้ใหม ่เฉพาะทาง แนวทางการต่อยอดสู เ่ ชิงพาณิชย์ เป็ น ต้น และใช้เป็ น ข้อมูล ส่วนหนึ่ งใน
การกาหนดทิศทางงานวิจยั ที่ มหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญ
- ควรส่ง เสริ มและสนั บสนุ นการหาแหล่ง ทุ น หรื อ ความร่วมมือ การวิจัย และพัฒ นาทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
- ควรมีก ารกาหนดทิ ศ ทางงานวิจัย และพัฒ นาที่ ตอบโจรย์ก ารพัฒ นาเมื่อ เข้า สู ่ประชาคม
อาเซียนและที่มหาวิทยาลัย มีศกั ยภาพ
- ควรมีก ารกาหนดทิศ ทางงานวิจยั และพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อ การพัฒนาประเทศในสาขา
ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
- การปรับปรุ งกฏระเบีย บข้อ บังคับที่เ กีย่ วข้องกับงานวิจยั และพัฒนาเป็ น เรื่ อ งเฉพาะที่แยกจาก
งานบริ การวิชาการทัว่ ไป เพื่อเอื้อให้สามารถทางานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ
- การส่งเสริ มบทบาทและศักยภาพของบุคลากรสานักวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่ อให้ มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเป็ นกาลังหลักด้านการส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาให้กบั สานั กและมหาวิทยาลัย
- การสร้า งนั กวิจยั รุ น่ ใหม ่ที่ มศี ักยภาพและให้ ความรู ้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกฏระเบีย บ และการ
บริ หารโครงการวิจยั
- ควรมีแนวทางการพัฒนากาลัง คนระยะ 5 ปี
สรุปผลการศึกษาข้ อมูล ทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. แผนพัฒนาการศึก ษาระดับ อุดมศึกษาฉบั บที่ 11 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2558 -2559) มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
วิสัย ทัศ น์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ เป็ นสถาบันการศึก ษาชั้น นาด้า น
วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
แนวทางการดาเนินวิสัยทัศน์
ด้ ำนกำรวิจัย : มุงสู
่ ก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัย วิจยั
1. บูรณาการงานวิจยั เข้ากับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. สร้างเครื อข่ายความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานอื่นทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ

3. มีจานวนบทความที่ตีพิ มพ์ในระดับนานาชาติและมีผลกระบต่อ สังคมสู ง
4. มีจานวนบทความในฐานข้อ มูล ISI และฐานข้อมูลสากลอื่น ๆ ที่ได้รับการอ้างอิง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจยั และพัฒนา มี 2 เป้ าประสงค์
เป้ าประสงค์ที่ 3.1 มุงสู
่ ก่ ารได้รับการยอมรั บในระดับสากล
ตัวชี้วดั
 จานวนผลงานวิจยั ในฐานข้อมูล ISI
 สัดส่วนจานวนบทความ ISI ต่อจานวนอาจารย์ มากกว ่าหรื อเท่ากับ 0.2
 จานวนอันดับรางวัลที่ได้รับใน QS ASEAN University Ranking
 จานวนรางวัลที่ได้รับในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์
1. กาหนดมาตรการสนับสนุ นให้อาจารย์ทาวิจยั และตีพิมพ์ในฐานข้อ มูล ISI
2. กาหนดมาตรการสนับสนุ นบุ คลากรสายสนับสนุ นวิชาการให้มสี ่วนร่วมในการทาวิจยั และตีพิ มพ์
ในฐานข้อมูลในระดับสากล
3. กาหนด Cluster งานวิจยั /ศูนย์วจิ ยั ที่มที ิศ ทางชัดเจน สนับสนุ นให้เกิดงานวิจยั ต่อเนื่ องในระยะยาว
4. ส่งเสริ มให้อาจารย์ขอทุนจากแหน่งทุน วิจัยภายนอก
เป้ าประสงค์ที่ 3.2 ตอบสนองความต้องการของอุ ตสาหกรรมในระดับประเทศ สังคมและชุมชน
ตัวชี้วดั
 จานวนเงิ นทุนวิจยั ภายนอกต่อจานวนบุคลากร
 จานวนผลงานวิจยั ที่นาไปใช้ประโยชน์
 จานวนสิ ทธิ บตั ร
 จานวนการต่อยอดสิ ทธิ บัตรในเชิงพาณิชย์
 จานวนรางวัลที่ได้รับในระดับชาติ
กลยุทธ์
1. สร้างงานวิจยั เป็ นทีมในลักษณะสหวิทยาสาขาวิชา เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยงั่ ยืน
2. ส่งเสริ มบุคลากรและนักวิจัยไปปฏิ บตั ิงานและแลกเปลี่ยนในอุตสาหกรรมและองค์ กรต่างประเทศ
(Talent mobility)
ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร : มุงสร้
่ างหลักธรรมมาภิ บาลในองค์ กร
1. ส่งเสริ มสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็ นองค์กรแห่ง การเรี ยนรู ้
2. สนับสนุ นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

3. พัฒนาบุคลาการให้เป็ นทรัพยากรคุณภาพ เป็ นทุนสังคมและเศรษฐกิจ
4. การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย มีความถู กต้อง ชัดเจนและเป็ นจริ ง
5. บริ หารจัดการด้านการเงิ นแบบโปร่งใส คุม้ ค่า และตรวจสอบได้
6. สนับสนุ นให้บุคลากรมีสว่ นร่วในการบริ ห ารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7. สนับสนุ นให้มรี ะบบการบริ หารจัดการที่ คล่องตัว
8. ส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชิงรุ กทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร
2. ส่ง เสริ มการสร้า งและแลกเปลี่ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว ่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัย มุงสู
่ ก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization)
2. ตัวชี้วัดจากการจัดอันดับมหาวิทยาลั ยโลก
อันดับโดย Times Higher Education Supplement (THE)
1. คะแนนความเห็ นจากเพื่อนร่วมอาชีพ (40%) - ถามความเห็ นจากอาจารย์ นักวิชาการ และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาที่เกีย่ วข้อง 2,375 คน
2. คะแนนความเห็ นผูจ้ า้ งงาน (เริ่ มใช้ใน ค.ศ. 2005) (10%) - ถามความเห็ นจากผูจ้ า้ งงาน 333 แห่ง
3. สัดส่วนอาจารย์นานาชาติ (5%)
4. สัดส่วนนักศึกษานานาชาติ (5%)
5. สัดส่วนอาจารย์ตอ่ นักศึ กษา (20%)
6. คะแนนงำนวิจัยของอำจำรย์ ทถี่ ูกอ้ ำงอิง/ควำมสำคัญในสำขำ (20%) **
โดยสรุป คะแนนผลงานวิจัยอยู่ประมาณร้ อยละ 20 – 30
3. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา สมศ.
องค์ประกอบเกณฑ์ก ารประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึ กษา ของ สมศ. ที่
เกีย่ วข้องกับงานวิจยั มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รั บการตีพิ มพ์หรื อเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

4. ร่ า งรายละเอี ย ดตัว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ ก ารประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายในระดับ มหา วิทยาลั ย ที่
เกี่ยวข้ องกับการวิจัยและพัฒนา ของ สกอ.
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4 ระบบและกลไกลกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ ำงสรรค์
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ ด้านกระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ ห ารงานวิจยั ที่ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการบริ หารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
2. สนับสนุ นพันธ์ กจิ ด้านการวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์อ ย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ หรื อหน่วยวิจยั ฯ หรื อศูนย์เครื่ องมือ หรื อศูนย์ให้คาปรึ กษาและสนับสนุ ร
การวิจยั ฯ
- ห้องสมุดหรื อแหล่งค้นคว้าข้อ มูลสนั บสนุ นการวิจยั ฯ
- สิ่ งอานวยความสะดวกหรื อการรัก ษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน่ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจยั
- กิจกรรมวิช าการที่ สง่ เสริ มงานวิจยั เช น่ การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มศี าสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รั บเชิญ (Visiting Professor)
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็ นทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนั บสนุ นการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรื องานสร้า งสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรื อการตีพิมพ์เผยแพร่ใ นวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรื อ งานสร้างสรรค์ใ น
การประชุมวิชาการหรื อการตีพิ มพ์ในวารสารระดับชาติห รื อนานาชาติ
5. มีก ารพัฒนาสมรรถนะนั กวิจัย มีการสร้ างขวัญ และก าลัง ใจตลอดจนยกย่องนั กวิจยั / อาจารย์ ที่มี
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
6. มีร ะบบและกลไกลเพื่ อ ช ว่ ยในการคุ้มครองสิ ทธิ์ ของงานวิจัย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และดาเนิ นการตามระบบที่กาหนด (เฉพาะของมหาวิทยาวิจยั )
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.5 เงินสนับสนุ นงำนวิจัยและงำนสร้ ำงสรรค์ต่อจำนวนอำจำรย์ ประจำและนักวิจัย
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ ด้านปั จจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน คะแนนระหว ่าง 0 – 5
สรุ ปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = คิดจากค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุก คณะวิชาในสถาบัน

ระดับคณะพิจารณาจากตัวบ่ง ชี้ที่ 2.8 เงิ น สนับสนุ น งานวิจัยและงานสร้า งสรรค์ ตอ่ จานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจยั โดยคิดทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งตามกลุม่ สาขาวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.6 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ ประจำและนักวิจัย
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ ด้านผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน คะแนนระหว ่าง 0 – 5
สรุ ปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะ แนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
ระดับคณะพิ จารณาจากตัวบ่งชี้ ที่ 2.9 ผลงานวิช าการของอาจารย์ประจาและนัก วิจัยประจา เกณฑ์
ประเมิน กลุ ม่ สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แ ละกลุ ม่ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ร้ อยละ 30 = 5 ส่วนกลุ ม่
สาขาวิชามนุ ษยศาสตสตร์ แ ละสังคม ร้อยละ 20 = 5
การคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

∗ 100

**ค่าถ่วงน้ าหนักขึ้นอยูผ่ ลแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน ให้น้ าหนักตั้งแต่ 0.20 – 1.00
5. สรุปข้ อมูล ทีไ่ ด้ จากข้ อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายใน
5.1 การประเมิ นระดับ มหาวิทยาลั ย ข้อ เสนอแนะจะเน้ นที่ห ลักสู ตรเป็ น นานาชาติเพิ่ มมากขึ้น มุง่
ส่ง เสริ มการสร้า งผลงานวิช าการและการเข้าสู ่ตาแหน่ง ของสายวิช าการ (อาจารย์ ) การสนับสนุ นงบประมาณ
กิจกรรมบริ ก ารวิชาการแก ช่ ุมชนที่ มีความโดดเด่น การใช้ประโยชน์ และเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพระบบการสื่ อสาร
ทางไกล (Teleconference) ที่ น ่า จะเกี่ยวข้อ งกับงานวิจัย บ้า ง คื อ มหำวิ ทยำลั ย ควรปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ำรประเมิ น
ควำมสำเร็ จของโครงกำรหรื อกิ จกรรมต่ ำง ๆ โดยควรประเมิน ควำมส ำเร็ จตำมวั ตถุป ระสงค์ ของโครงกำรหรื อ
กิจ กรรม ซึ่ งส่ วนใหญ่ เ ป็ น กำรประเมิ น ควำมพึ่งพอใจเท่ ำ นั้น เพื่อ จะได้ น ำผลกำรประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แล
พัฒนำกำรด ำเนินงำน ร่ วมทัง้ ควรสรุ ปผลในภำพรวมว่ ำสำมำรถตอบสนองแผนยุ ทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยได้
ครบถ้วนหรือไม่
5.2 การประเมินระดับสานักวิจัยฯ ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งและพัฒนา
- องค์ ประกอบด้าน ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์แ ละแผนการดาเนิ นงาน ควรจัดทาแผนเชื่ อมโยง
กลยุทธ์ ของหน่วยงานกับยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ เห็ นบทบาทและพัน ธกิจของสานั กฯ ให้
ชัดเจนขึ้น ควรจัดกิจกรรมหรื อโครงการให้ครบทุ กพันธกิจที่ มหาวิทยาลัย มอบหมาย

- องค์ ประกอบด้า นการผลิ ตบัณฑิต ควรจัดสั มมนาหรื อกิจกรรมภายในอย่า งสมา่ เสมอเพื่ อพัฒนา
ความร่วมมือในการทางานของบุคลากร
- องค์ ประกอบด้านบริ หารและการจัดการ ควรจัดทาแผนพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อรองรับการ
ขยายตัวของการให้บริ การของหน่วยงาน
- องค์ ประกอบด้า นการเงิ น และงบประมาณ ควรตั้ง คณะกรรมการเพื่ อ ดู แ ลด้า นงบประมาณ
โดยเฉพาะ ให้การบริ หารจัดการงบประมาณ ครบกระบวนการ PDCA
- องค์ประกอบกลไกลประกันคุณภาพ การสร้ างความเข็ มแข็ง ของระบบให้เ ป็ น PDCA และไปสู ่
วิธิปฏิบตั ิที่ดีหรื อเป็ นเลิศ (Best Practice)
ข้อเสนอโดยภาพรวม
1. ควรบริ หารอัตรากาลังให้เพียงพอและเหมาะสมกับหน่วยงาน
2. จัดทาแผนงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ รองรั บต่อการให้ บริ การของหน่วยงาน
3. การรักษาบุคลากรที่ มีคณุ ภาพให้อยูก่ บั องค์กร

กล่ ำวโดยสรุปบทบำทสำนัก วิจัยวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีที่ สำคัญ คื อ บทบำทด้ ำนกำร
ส่ งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำของมหำวิทยำลัย กำรสร้ ำงควำมเข้ มแข็งทำงวิชำกำรด้ ว ย
กำรวิ จัย และพั ฒนำ หรื อควำมเป็ นมหำวิท ยำลัย วิจั ย ให้ ควำมส ำคั ญกั บระบบกำรบริ หำรจั ดกำร
คุณ ภำพที่มีค วำมเข้ มแข็ ง มุ่ง สู่อ งค์ ก รแห่ ง กำรเรี ย นรู้ ด้ ว ยหลั ก ธรรมมำภิบ ำล และแนวคิ ดกำร
บริหำรจัดกำรด้ วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่ งบทบำทและพันธกิจกำรพัฒนำ ดังนี้
1. บทบาท/พันธกิจการส่ งเสริมการวิจัย
1.1 ด้า นปั จจัย น าเข้า เน้น ส่ง เสริ มเพื่ อ สร้ า งและพัฒนานัก วิจยั ทั้งเชิ งปริ ม าณและคุณ ภาพ ปั จจัย
สนับสนุ นด้านทุน หรื องบประมาณทั้ง จากแหล่ง ทุน ภายในและภายนอก และปั จจัยสนับสนุ น ด้า นทรัพ ยากรที่
เกีย่ วข้องกับการวิจยั และพัฒนา
1.2 ด้า นกระบวนการ สร้ า ง และ พัฒ น าระ บบและ กลไกลการบริ ห ารจัด การงาน วิจัย ของ
มหาวิทยาลัย เพื่ อให้มีผลงานวิจัยต่อเนื่ อ งเสม่าเสมอ และมีคุณภาพ สามารถตรวจติดตาม และประเมินผลเพื่ อ
การพัฒนา (PDCA)
1.3 ด้า นผลผลิ ต มีผ ลงานวิจัยเผยแพร่แ ละน าไปใช้ประโยชน์ เ ป็ นที่ ย อมรั บในระดับชาติ แ ละ
นานาชาติ ผลงานได้รั บการอ้างอิงหรื อ เป็ น ที่ย อมรั บในทางวิชาการในสาขาที่เ กีย่ วข้อ ง มีกลุ ม่ /ศูนย์ วจิ ัยที่แ สดง
ถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย

1.4 ด้า นผลกระทบ การสร้ างความเข้มแข็ง ให้ กบั มหาวิทยาลัย ทั้งด้านทุน มนุ ษ ย์ มีนั ก วิช าการที่ มี
ความเชี่ยวชาญเป็ น ที่ยอมรับทั้ง ในประเทศ ภูมภิ าคอาเซี ยนและระดับนานาชาติในสาขาวิชาที่ เกีย่ วข้อง และด้า น
ทุนปั ญญา มีผลงานวิจยั และพัฒนาที่เป็ นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ มในเชิงพาณิชย์

2. บทบาท/พันธกิจด้ านการบริหารจัดการ
ระบบการบริ หารจัดการคุณภาพที่มคี วามเข้มแข็ ง มุงสู
่ ่องค์ก รแห่ง การเรี ยนรู ้ ด้วยหลักธรรมมาภิ บาล
และน าแนวคิ ดหลัก การเศรษฐกิจพ อเพี ย งมาใช้ใ นการปฏิ บัติ มุง่ ใช้ท รั พ ยากรอย่า งประหยัด คุ้มค่า เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด มีกระบวนการตรวจสอบและพัฒนาอย่างเป็ นระบบ ประกอบด้วย
2.1 ด้า นปั จจัย สนั บ สนุ น มุง่ ส่ง เ สริ ม และพัฒ นาบุ คลากรของส านั ก วิจัย เพื่ อ ยกระดั บขี ด
ความสามารถและทัก ษะการปฏิ บตั ิ อ ย่า งมีประสิ ทธิ ภ าพ การพัฒนาและจัดหาปั จจั ย สนั บสนุ น ที่จาเป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
2.2 ด้านระบบและกลไก การสร้ างและพัฒนาระบบ กลไก และเครื่ องมือการบริ หารจัดการเพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน
2.3 ด้านความเข้มแข็ง ขององค์ ก ร มุง่ เสริ มสร้ า งความเข้มแข็ ง ของหน่วยงานเพื่ อ มุง่ สู ก่ ารเป็ น
องค์ก รแห่งการเรี ย นรู ้ บริ หารจัดการด้วยหลัก ธรรมมาภิบาล และน าแนวคิ ดหลักการเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้
ปฏิบตั ิงานทัว่ ทั้งองค์กร
3. บทบาท/พันธกิจการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาและทานุ บารุงศิล ปและวัฒนธรรม และอื่น ๆ
เน้ นบทบาทและการมีส ่วนร่วมบนพื้น ฐานที่ สานัก วิจัยฯ มีศกั ยภาพ ได้แก ่ การมีส ่วนร่วมการพัฒ นา
คุณภาพบัณ ฑิต ในการพัฒนานวัตกรรมและสิ่ ง ประดิ ษฐ์ และทักษะความรู ้พื้น ฐานที่จาเป็ นเพื่อการต่อ ยอดสู เ่ ชิ ง
พาณิช ย์ การมีสว่ นร่วมทานุ บารุ งศิ ลปและวัฒนธรรมบนปรั ชญาพื้ นฐานของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มงุ ่
สร้างสรรค์วชิ าการเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลั กษณ์ วัตถุประสงค์
ของสานักวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปรัชญา : ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปณิธ าน : มุง่ สู ่ความเป็ น เลิ ศทางวิช าการผ่า นงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และวิชาการ
ขั้นสู ง เพื่อ ให้เ ป็ นผู ้พฒั นาและสร้า งสรรค์เ ทคโนโลยีที่เหมาะสม อัน ก ่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สัง คม และ
สิ่ งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการวิจยั วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สูค่ วามเป็ นเลิศ
พันธกิจ : ส่ง เสริ ม บริ ห าร และบริ การงานวิจัย พัฒนาปั จจัยส่งเสริ มงานวิจยั และต่อยอดน าผลงานวิจัย
ไปใช้เชิงพาณิชย์ ก ่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
อัตลั กษณ์ : ส่งเสริ มการวิจยั สู ค่ วามเป็ นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นโยบาย :
1. ส่งเสริ มและสนั บสนุ น การดาเนิ น งานวิจัย จัดสรรทุน อุ ดหนุ น การวิจัย แสวงหาแหล่ง ทุ น
สนับสนุ น สร้างเครื อข่ายความร่วมมือทางการวิจัย และพัฒนาบุคลากรทางการวิจยั
2. ส่ง เสริ มและสนับสนุ นศูนย์ วจิ ยั เฉพาะทางในด้านการวิจัยและการให้ บริ การทางวิชาการตาม
ความเชี่ยวชาญ
3. ส่งเสริ มและสนั บสนุ นการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เชิ ง วิชาการ เชิ ง นโยบาย เชิ ง
สาธารณะ และ/หรื อ เชิงพาณิชย์ ผ่านศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจและศูนย์บริ หารจัดการทรัพย์สิน ทางปั ญญา
4. ประชาสั มพัน ธ์ เ ผยแพร่ผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยด้วยสื่ อ ทุ ก รู ปแบบ รวมทั้ง ประสาน
การถ่ายทอดและขยายผลงานวิจยั สู ก่ ารใช้ประโยชน์ อย่างกว้างขวาง
5. เป็ นศูนย์กลางการบริ หารจัดการสารสนเทศทางการวิจยั เพื่อให้บริ การงานวิจยั ที่สะดวกรวดเร็ ว
6. ส่งเสริ มและสนับสนุ นการจัดกิจกรรมการทานุ บารุ งศิล ปวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน
7. ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้มรี ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึ กษาที่ มปี ระสิ ทธิ ภาพ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อเป็ นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย ในการก าหนดนโยบายแผนงานและรับผิ ดชอบ
การส่งเสริ มสนับสนุ น และการบริ หารจัดการงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
2. เพื่อ จัดสรรทุ น อุดหนุ น การวิจัยและแสวงหาแหล่งทุ น สนั บสนุ น การวิจัยทั้ง ภายในและ
ภายนอก รวมทั้งติ ดตามและประเมินผลโครงการวิจยั ต่างๆ ให้ ดาเนิ น การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและก อ่ ให้เ กิด
ประโยชน์ สูงสุ ดอย่างต่อเนื่ อง
3. เพื่อ เป็ น ศูนย์ กลางข้อ มูลและเผยแพร่ถ า่ ยทอดผลงานวิจัยเพื่ อให้ เกิดประโยชน์ แก ส่ ังคมและ
ส่งเสริ มและสนับสนุ นการน าผลงานวิจัยไปพัฒนาสู ่เชิง พาณิช ย์ โดยการประสานงานกับภาคอุ ตสาหกรรม หรื อ
ประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอน
4. เ พื่ อ ดาเนิ น การส่ ง เสริ มและ สนั บ สนุ น ง านของศู น ย์ วิจั ย เฉพาะทางในด้ า นการวิจั ย
รวมถึง การสนั บสนุ น การจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยการให้บริ ก ารนั กศึ กษาและอาจารย์ ในการ
ใช้ห้องปฏิบตั ิการชุดทดลองและชุดปฏิบัติการ
5. เพื่อ บริ ห ารจัดการด้า นทรั พย์ สิน ทางปั ญ ญาอัน เกิดจากงานวิจยั และผลประโยชน์ ที่เ กิดขึ้ น
จากทรัพย์สินทางปั ญญา

แผนยุทธศาสตร์ สานักวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระยะกลางแผน (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : บริ หารจัดการเชิงรุ กอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์
เชิงคุณภาพ
- ระบบการบริ หารองค์กรมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สามารถ
รองรับต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- บุคลากรมีความสามารถและมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี

1.1 ด้ านปัจจัยสนับสนุน มุงส่
่ งเสริ มและพัฒนา
บุคลากรของสานักวิจยั เพื่อยกระดับขี ดความสามารถ
และทักษะการปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนา
และจัดหาปั จจัยสนับสนุ นที่จาเป็ นต่อ การปฏิ บตั ิงาน

เชิงปริมาณ
1.1.1 จานวนบุคลากรที่ได้รับการฝึ กอบรม/สัมมนา/ฟั งบรรยาย
ไม ่น้อยกว ่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสานักวิจยั ฯ
1.1.2 จานวนบุคลากรที่ได้รับการฝึ กอบรม/สัมมนา/ฟั งบรรยาย
นับเวลาได้ไม ่น้อยกว ่า 50 ชัว่ โมง จานวนไม ่น้อยกว ่าร้อยละ 50
ของบุคลากรสานักวิจยั ฯ
1.1.3 ร้อยละ 50 ของงบดาเนิ นการที่เป็ นค่าใช้จา่ ยในการ
บริ หารงานของสานักวิจยั ฯ
1.1.4 ร้อยละ 20 ของงบลงทุนที่เป็ นค่าใช้จา่ ยในการบริ หารงาน
ของสานักวิจยั ฯ

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์
เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

1.2 ด้ านระบบและกลไก การสร้างและพัฒนาระบบ
กลไก และเครื่ องมือการบริ หารจัดการเพื่อเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน
1.3 ด้ านความเข้ มแข็งขององค์ กร
มุงเสริ
่ มสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานเพื่อ มุงสู
่ ก่ าร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ บริ หารจัดการด้วยหลักธรรม
มาภิบาล และนาแนวคิดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ปฏิบตั ิงานทัว่ ทั้งองค์กร

1.1.5 ร้อยละ 30 ของงบอุดหนุ นที่เป็ นค่าใช้จา่ ยในการ
บริ หารงานของสานักวิจยั ฯ
1.2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานของสานัก วิจัยฯ อย่าง
น้อย จานวน 1 ระบบ
1.3.1 บุคลากรของสานักวิจยั มีความพึงพอใจต่อการบริ หาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และการมีสว่ นร่วมต่อการจัดกิจกรรม
การจัดการความรู ้ ของสานั กวิจยั ฯอยูใ่ นระดับมาก

กลยุทธภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : บริ หารจัดการเชิงรุ กอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การตอบสนองตัวชี้วดั
กลยุทธ์
1. บริ หารทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และเกิดประโยชน์ สูงสุ ด

ด้านปัจจัยสนับสนุ น



ด้านระบบ
และกลไกล

ด้านความเข้มแข็ง
ขององค์กร

กิจกรรม / โครงการ
1.1 โครงการร่วมอนุ รักษ์ก ารใช้พลังงาน
1.2 โครงการสมทบการบริ หารของส านักวิจยั ฯ
1.3 โครงการจ้างเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปและชา่ งฯ

การตอบสนองตัวชี้วดั
กลยุทธ์

ด้านปัจจัยสนับสนุ น

ด้านระบบ
และกลไกล

ด้านความเข้มแข็ง
ขององค์กร

กิจกรรม / โครงการ
1.4 โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
1.5 โครงการปรับปรุ งสานักงานและห้องจัดแสดงผล
งาน
1.6 โครงการรักษามาตรฐานจัดการสิ่ งแวดล้อ ม (5
ส.)

2. เสริ มสร้างวิสัยทัศน์ ดา้ นบริ หารจัดการด้วยหลักธรรม
มาภิบาล
3. เสริ มสร้างการประชาสัมพันธ์ เอกลัก ษณ์ องค์ก รเชิงรุ ก
อย่างเป็ นเอกภาพ







2.1 โครงการผูบ้ ริ หารพบบุคลากรสานัก วิจยั ฯ
2.2 โครงการส่งเสริ มสุ ขภาพบุคลากร
3.1 โครงการจัดทารายงานประจาปี
3.2 โครงการนาผลงานวิจยั /สิ่ งประดิษฐ์ นาไปจัด
แสดงทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

4. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการบริ หารจัดการ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ





3.3 โครงการจุลสารข่าว มจพ.วิจยั และพัฒนา
3.4 โครงการจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ สานัก วิจยั
ฯ
4.1 โครงการปรับปรุ งระบบเครื อข่า ยอินเตอร์ เน็ ต

การตอบสนองตัวชี้วดั
กลยุทธ์
5. นาระบบการจัดการความรู ้ การบริ หารความเสี่ ยง และ
การบริ หารจัดการสมัยใหมม่ าใช้ในการบริ ห ารจัดการ
6. เสริ มสร้างระบบการควบคุมภายในด้านการคลังและ
พัสดุอย่างเป็ นระบบ
7. ส่งเสริ มให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกลไกให้
เกิดวัฒนธรรมองค์กรการบริ หารจัดการที่ยงั่ ยืน
8. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มสี มรรถนะรองรั บต่อ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

9. การมีสว่ นร่วมกิจกรรมทานุ บารุ งศิล ปวัฒนธรรม และ
ประเพณี ของสานักวิจยั ฯ และมหาวิทยาลัยฯ

ด้านปัจจัยสนับสนุ น

ด้านระบบ
และกลไกล

ด้านความเข้มแข็ง
ขององค์กร

กิจกรรม / โครงการ
5.1 โครงการจัดการความรู ้แ ละแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้



6.1 การจัดทารายงานด้านการเงิ น และพัสดุ












7.1 โครงการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในของ
สานักวิจยั ฯ
8.1 โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก ่บุ คลากร

8.2 โครงการจัดอบรม/สั มมนาให้บุคลากร หรื อจัดส่ง
บุคลากรเพื่อเข้าอบรม/สั มมนา
9.1 โครงการแข่งขันกีฬาประดูแ่ ดงเกมส์
9.2 โครงการถวายเทียนพรรษา
9.3 โครงการทาบุญประจาปี สานั กวิจยั ฯ
9.4 โครงการร่วมจัดกิจกรรมวัน สงกรานต์
9.5 โครงการร่วมกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการวิจยั และพัฒนา
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์
มุงสู
่ ก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัย วิจัย
- ผลงานวิจยั การได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล
- ผลงานวิจยั ตอบสนองความต้องการ
ของอุตสาหกรรมในระดับประเทศ สังคม
และชุมชน

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

2.1 ด้ านปัจจัยนาเข้ า มุงส่
่ งเสริ มเพื่อสร้างและพัฒนา
นักวิจยั ทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ ปั จจัยสนับสนุ นด้านทุน
หรื องบประมาณทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก และ
ปั จจัยสนับสนุ นด้านทรัพยากรที่เกีย่ วข้องกับการวิจัยและ
พัฒนา

2.1.1 ร้อยละของนักวิจยั เทียบกับอาจารย์แ ละนักวิจยั ประจา
ทั้งหมด ไม ่น้อยกว ่าร้อยละ 20
2.1.2 เงิ นสนับสนุ นงบวิจยั ต่อจานวนอาจารย์แ ละนักวิจยั
ประจาไม ่น้อยกว ่า 180,000 บาทต่อคน ในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และไม ่น้อยกว ่า 75,000 บาท ต่อคนในสาขา
มนุ ษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2.2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการวิจัย อย่างน้อย
1 ระบบ

2.2 ด้ านกระบวนการ สร้างและพัฒนาระบบและกลไก
ลการบริ หารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี
ผลงานวิจยั ต่อเนื่ องเสมา่ เสมอ และมีคณุ ภาพ สามารถตรวจ
ติดตาม และประเมินผลเพื่อการพัฒนา (PDCA)
2.3.1 จานวนผลงานวิจยั ที่นาไปใช้ประโยชน์ ต่อจานวน
2.3 ด้ านผลผลิ ต มีผลงานวิจยั เผยแพร่และนาไปใช้
ประโยชน์ เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน อาจารย์และนักวิจยั ประจาทั้งหมดไม ่น้อยกวา่ ร้อ ยละ 15
2.3.2 จานวนบทความวิจยั ที่ตีพิ มพ์แ ละเพยแพร่ใน
ได้รับการอ้างอิงหรื อเป็ นที่ยอมรั บในทางวิชาการในสาขา
ที่เกีย่ วข้อง มีกลุม่ /ศูนย์วจิ ยั ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใ่ นฐานข้อมูล ISI ไม ่น้อย
กว ่า 50 เรื่ อง
ทางของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์
เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

2.4.1 จานวนจานวนอาจารย์/นักวิจยั ประจาได้รั บรางวัลใน
2.4 ด้ านผลกระทบ การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
ให้กบั มหาวิทยาลัยทั้งด้านทุน มนุ ษ ย์ มีนักวิชาการที่มคี วาม ระดับชาติหรื อนานาชาติไม ่น้อยกว ่า 5 คน
2.4.2 จานวนผลงานวิจยั /นวัตกรรม/สิ่ งประดิ ษฐ์ จากการ
เชี่ยวชาญเป็ นที่ยอมรับทั้งในประเทศ ภูมภิ าคอาเซียนและ
ระดับนานาชาติในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง และด้านทุนปั ญญา ประกวดและได้รับจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปั ญญาไม ่น้อยกว ่า
ร้อยละ 20
มีผลงานวิจยั และพัฒนาที่เป็ นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์
กลยุทธภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา
การตอบสนองตัวชี้วดั
กลยุทธ์
ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ

1. ส่งเสริ ม สนับสนุ นและสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรสร้างผลงานวิจยั

2. สนับสนุ นทุนวิจยั ภายในมหาวิทยาลัย





ด้านผลผลิต

ด้านผลกระทบ



กิจกรรม / โครงการ
1.1 โครงการมอบรางวัลนัก วิจัยดีเด่น
1.2 โครงการผูบ้ ริ หารพบคณาจารย์แ ละนักวิจยั
1.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้/อบรม/ด้านการ
ส่งเสริ มและให้ความรู ้ดา้ นงานวิจยั แก ค่ ณาจารย์ บุคล
กรและนักวิจยั ของมหาวิทยาลัย
2.1 การให้ทุนสนับสนุ นนักวิจยั รุ น่ ใหม ่
2.2 การให้ทุนสนับสนุ นนักวิจยั ทัว่ ไป

กลยุทธ์

การตอบสนองตัวชี้วดั
ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ

3. สนับสนุ นการนางานวิจยั หรื อนวัตกรรม
ที่มผี ลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมและ
ขยายผลไปสู เ่ ชิงพาณิชย์
4. ส่งเสริ มการพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ และการ
นาผลงานวิจยั นวัตกรรมที่ได้รั บคัดเลือ ก
ไปจดสิ ทธิ บตั รหรื อ อนุ สิ ทธิ บัตร

5. ส่งเสริ มให้บุคลากรนาผลงานวิจยั ไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ



6. สนับสนุ นงานวิจยั ของศูนย์วจิ ยั เฉพาะ
ทางและศูนย์วจิ ยั สู ค่ วามเป็ นเลิศ ให้เกิด
ความร่วมมือในการสร้างผลงานวิจัยกลุ ม่



ด้านผลผลิต

ด้านผลกระทบ

กิจกรรม / โครงการ



2.3 การให้ทุนเงิ นงบประมาณแผ่นดิน
2.4 การให้เงิ นทุนสนับสนุ นการวิจยั สาหรับส่วนงาน
ที่มรี ายได้ไม ่เพียงพอ
3.1 โครงการบ่มเพาะนักศึกษาและศิษย์เก ่าเจ้าของ
สิ่ งประดิษฐ์ /งานวิจยั ให้เข้าสู เ่ ชิงพาณิชย์



4.1 โครงการประกวดสิ่ งประดิษ ฐ์ และนวัตกรรม
มจพ.
4.2 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา
4.3 โครงการเพิ่มพูนความรู ้เพื่อนาสิ่ งประดิ ษฐ์ และ
ผลงานวิจยั พัฒนาสู ก่ ารใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์
5.1 การจ่ายเงิ นสนับสนุ นการเขียนบทความวิจัยแก ่
บุคลากรของ TGGS
5.2 การแก้ไขระเบียบ/ประกาศเกีย่ วกับการจ่ายเงิ น
สมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจยั
6.1 การให้เงิ นสนับสนุ นการดาเนิ นงานแก ่ศูนย์วจิ ยั
เฉพาะทาง

กลยุทธ์

7. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการ
บริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

การตอบสนองตัวชี้วดั
ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ

ด้านผลผลิต

ด้านผลกระทบ




กิจกรรม / โครงการ
6.2 การส่งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นงานการจัดตัง่
กลุม่ วิจยั เฉพาะทาง
7.1 โครงการพัฒนาและจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริ หารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา

