แผนยุทธศาสตร์สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 12
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิจัยฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสํานักวิจัยฯครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

งานนโยบายและแผน สํานักงานผู้อํานวยการ
สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ อั ต ลั ก ษณ์ วั ต ถุ ป ระสงค์ นโยบาย
ของสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรัชญา : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ปณิธาน : มุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการผ่ า นงานวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
วิชาการขั้นสูง เพื่อให้เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ
พันธกิจ : ส่ ง เสริ ม บริ ห าร และบริ ก ารงานวิ จั ย พั ฒ นาปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย และต่ อ ยอด
นําผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อัตลักษณ์ : ส่งเสริมการวิจัย สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
นโยบาย :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย แสวงหาแหล่งทุนวิจัย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย และพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์วิจัยเฉพาะทางในด้านการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตาม
ความเชี่ยวชาญ
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง วิ ช าการ เชิ ง นโยบาย
เชิงสาธารณะ และ/หรือ เชิงพาณิชย์
4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยสื่อทุกรูปแบบ รวมทั้งประสานการ
ถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
5. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการสารสนเทศทางการวิจัย เพื่อให้บริการงานวิจัยที่สะดวกรวดเร็ว
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบายแผนงานและรับผิดชอบ
การส่งเสริมสนับสนุน และการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

2. เพื่อจัดสรรทุ นอุดหนุนการวิจั ยและแสวงหาแหล่งทุ นสนับสนุนการวิ จัยทั้ งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยต่างๆ ให้ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเผยแพร่ถ่ายทอดผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การนํ า ผลงานวิ จั ย ไปพั ฒ นาสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ โดยการประสานงานกั บ
ภาคอุตสาหกรรมหรือประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
4. เพื่ อ ดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานของศู น ย์ วิ จั ย เฉพาะทางในด้ า นการวิ จั ย
รวมถึง การสนับ สนุ นการจัดการเรีย นการสอนของมหาวิท ยาลัย โดยการให้บ ริก ารนัก ศึกษาและ
อาจารย์ในการใช้ห้องปฏิบัติการชุดทดลองและชุดปฏิบัติการ
5. เพื่อบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากงานวิจัยและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากทรัพย์สินทางปัญญา

บทบาทและภาระงานหลักของสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํ า นั ก วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมีบทบาทและภาระงานหลัก คือ
การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วยภาระงาน การศึกษาและกําหนดแนวคิดเชิง
นโยบายด้ า นงานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย การจั ด หาแหล่ ง ทุ น การบริ ห ารจั ด การทุ น วิ จั ย จากเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเงินจากแหล่งทุนภายนอก การจัดทําสัญญาทุน
วิจัย การกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานวิจัย การประเมินผลการวิจัย โดยมีเป้าหมาย/
ตัว ชี้วั ด คือ การเพิ่มสัดส่ วนหรือจํานวนนักวิ จัยและงบประมาณสนับสนุนทุ นวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่
การบริหารจัดการศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ประกอบด้วยภาระงาน การศึกษาและกําหนดแนวคิด
เชิงนโยบายศูนย์วิจั ยเฉพาะทาง การกํ าหนดแนวคิดกฎระเบีย บข้ อบังคับและการบริห ารจัดการ
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง การกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานศูนย์วิจัยเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมาย/ตัวชี้วัด คือ จํานวนกลุ่มวิจัยเฉพาะ
ทาง/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง/ศูนย์ความเป็นเลิศ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลงานอันเกิดจากกลุ่ม/ศูนย์/
ศูนย์ความเป็นเลิศ ได้แก่ เงินสนับสนุนการวิจัย จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและองค์
ความรู้ และจํานวนผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่

การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผแพร่ ผ ลการวิ จั ย ประกอบด้ ว ยภาระงาน
การเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกด้านเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ของสํานัก โดยมีเป้าหมาย/ตัวชี้วัด คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและพัฒนา ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของสํานักวิจัย จํานวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดและรางวัล กลุ่ม/
ศูนย์วิจัย/นักวิจัย/ผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ จํานวนความร่วมมือทางวิชาการ ระดับความ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสํานักวิจัยด้านต่าง ๆ
การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา บ่ ม เพาะและต่ อ ยอดเชิ ง พาณิ ช ย์ ประกอบด้ ว ยภาระ
การศึกษาและกําหนดแนวคิดเชิงนโยบายทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัยและสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม การกําหนดแนวคิดกฎระเบียบข้อบังคับและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่อันเกิดจากทรัพย์ทางปัญญา การ
สร้ างเครื อ ข่า ยความร่ ว มมื อกั บสถานประกอบการ และการนํา ทรัพ ย์ สินทางปัญญาต่อยอดสู่เ ชิ ง
พาณิ ช ย์ โดยมี เ ป้ า หมาย/ตั ว ชี้ วั ด คื อ จํ า นวนผลงานทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ยื่ น ขอและได้ รั บ
การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จํานวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่นําไปใช้ประโยชน์/ต่อยอด
สู่เชิงพาณิชย์ เครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การอํานวยการและบริหารจัดการ ประกอบด้วยภาระงาน อํานวยการและสนับสนุนการ
ดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสํานักวิจัย เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจหลักและบทบาทภาระงานกําหนดไว้
ให้การดําเนินงานเป็นไปอย่า งคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมาย/ตัวชี้วัด คือ ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โปร่งใส เป็นธรรม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบกลไก
การบริหารจัดการและกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดี บริหารความเปลี่ยนแปลและความเสี่ยง ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้ า งและการแบ่ ง หน่ ว ยงานภายในของสํ า นั ก วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
โครงสร้ างและการแบ่ ง หน่ ว ยงานภายในสํ า นั กวิ จั ยวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่ ง การ
บริหารงานเป็นภายในประกอบด้วยสํานักงานผู้อํานวยการ ฝ่าย และศูนย์ ดังนี้
1. สํานักงานผู้อํานวยการ ประกอบด้วย
1.1 งานบุคคลและบริหาร
1.2 งานคลังและพัสดุ

1.3 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.4 งานนโยบายและแผน/ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและประเมินผล ประกอบด้วย
2.1 งานทุนและประเมินผลงานวิจัย
2.2 งานสนับสนุนจัดหาแหล่งทุน
3. ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัยประกอบด้วย
3.1 งานสารสนเทศงานวิจัย
3.2 งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
4. ศูนย์วิจัยพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
4.1 ศูนย์วิจัยพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.2 ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัยแบบสหวิทยาการ
5. ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
6. ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
7. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

แบบฟอร์ม 1
ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์การพัฒนาส่วนงานกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาส่วนงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการ กลยุทธ์ที่ 1.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการ
ข้อมูลในด้านต่างๆ
ข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถและทางานอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนบุคลากรและกลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนบุคลากรและ
ติดตามการดาเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ติดตามการดาเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1.5 สนับสนุนให้บุคลากรนาประสบการณ์และความรูท้ ี่ได้รับจาก กลยุทธ์ที่ 1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรนาประสบการณ์และความรูท้ ี่ได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
การแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรูร้ ะดับหน่วยงาน กลยุทธ์ที่ 1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรูร้ ะดับหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 1.7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว
กลยุทธ์ที่ 1.8 ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสีเขียว
กลยุทธ์ 5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว
กลยุทธ์ 5.2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
สร้างสรรค์นวัตกรรม
เป้าประสงค์ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและผลักดันตลอดจนกาหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยง กลยุทธ์ที่ 2.5.1 ส่งเสริมและผลักดันตลอดจนกาหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยในเรือ่ งการเรียนการสอน
อุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยในเรือ่ งการเรียนการสอน
งานวิจัยและการบริการวิชาการ
งานวิจัยและการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
เป้าประสงค์ 3.1 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนาไป
ใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมบุคลากร นักวิจัย ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวิจัย ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณ
นวัตกรรม จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้
แผ่นดินและเงินรายได้
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและแสวงหาแหล่งทุน กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและแสวงหาแหล่งทุน
วิจัยจากภายนอก
วิจัยจากภายนอก
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยเฉพาะทางหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก กลยุทธ์ที่ 3.1.3 ส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยเฉพาะทางหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก
หรือภาคอุตสาหกรรม
หรือภาคอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาส่วนงาน
กลยุทธ์ที่ 2.5 ปรับปรุงระเบียบการดาเนินงานสนับสนุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและคล่องตัว
กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือนาเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.8 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.9 เพิ่มจานวนนักวิจัยหน้าใหม่ที่มีศักยภาพในการเขียนบทความ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3.1.4 ปรับปรุงระเบียบการดาเนินงานสนับสนุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและคล่องตัว
กลยุทธ์ที่ 3.1.5 ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือนาเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.1.7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.1.8 เพิ่มจานวนนักวิจัยหน้าใหม่ที่มีศักยภาพในการเขียนบทความ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2.10 ส่งเสริมการนาผลงานไปขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา กลยุทธ์ที่ 3.2.1 ส่งเสริมการนาผลงานไปขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
กลยุทธ์ที่ 2.11 ส่งเสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กลยุทธ์ที่ 3.2.2 ส่งเสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ที่ 2.12 ส่งเสริมการนาผลงานไปเผยแพร่และ/หรือประกวดในระดับ กลยุทธ์ที่ 3.2.3 ส่งเสริมการนาผลงานไปเผยแพร่และ/หรือประกวดในระดับ
ประเทศและต่างประเทศ
ประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.13 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการวิจัยของ
หน่วยงาน

- ไม่มีที่สอดคล้อง -

แผนยุทธศาสตร์สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ด้าน เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการจัดทํากลยุทธ์ คือ ด้าน
การพัฒนาองค์กร โดยให้ความสําคัญกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) องค์กรคุณภาพซึ่งเน้น
ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) องค์กรสีเขียวหรือมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น
คล่ อ งตั ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ โดยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารองค์ ก รโดยเน้ น หลั ก ธรรมาภิ บ าล โปร่ ง ใส เป็ น ธรรม การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
management) การบริ ห ารความเปลี่ ย นแปลง (Change Management) ความคุ้ ม ค่ า และระบบการควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และรวมถึงการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางาน กฎระเบียบ/ข้อบังคับ สารสนเทศ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เน้นความถูกต้อง
คล่องตัว รวดเร็ว มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน และด้านการจัดการทรัพยากรโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร การปรับภาระงานของคนให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างองค์กรและเอื้อต่อระบบการทํางานเป็นทีม การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกลในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดําเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 1.5 สนับสนุนให้บคุ ลากรนําประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กบั การปฏิบัติงานจริง
กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1.7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว
กลยุทธ์ที่ 1.8 ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1.1 ด้านปัจจัยสนับสนุน มุ่งส่งเสริมและ 1.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
พัฒนาบุคลากรของสํานักวิจยั เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถและทักษะการ 1.1.2 ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายจริงต่องบประมาณ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา ทั้งหมด (ไม่รวมหมวดเงินอุดหนุน)
และจัดหาปัจจัยสนับสนุนที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน
1.1.3 ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณที่มีแผนงาน/โครงการ
รองรับต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1.2 ด้านระบบและกลไก การสร้างและ
1.2.1 จํานวนการสร้าง / ปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบ กลไก และเครือ่ งมือการ
สําหรับการบริหารงานของสํานักวิจัยฯ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน
1.2.2 จํานวนผลงานวิจัย / ผลงานวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ /
การพัฒนาหรือจัดทําคู่มอื การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการ
ทํางาน
1.3 ด้านความเข้มแข็งขององค์กร
1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้วยหลัก
มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรมการจัดการ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ความรู้ของบุคลากรสํานักวิจัยฯ
บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และ
มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
1.3.2 จํานวนกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว/องค์กร
(Green University)
สีเขียว

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (5 ปี)
61
62
63
81
82
83

ร้อยละ

60
80

64
85

ร้อยละ

90

90

90

90

90

ร้อยละ

80

85

90

90

95

ระบบ

1

1

1

1

1

เรื่อง

1

1

1

1

1

ระดับ
(5)

3.50

3.75

4.00

4.25

4.50

โครงการ

1

1

1

1

1

การเชื่อมโยงกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ และตัวชีว้ ัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม/โครงการ
การตอบสนองตัวชี้วัด (ระบุตวั ชี้วัดเชิงปริมาณภายใต้ตัวชี้วดั คุณภาพของโครงการ)
ด้านปัจจัยสนับสนุน
ด้านระบบและกลไกล
ด้านความเข้มแข็งขององค์กร
ภายใต้กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการ


องค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการผู้บริหารพบบุคลากรสํานักวิจัยฯ
1.1.2, 1.1.3
1.3.1
(2) โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
1.1.2, 1.1.3
(3) โครงการสมทบการบริหารงานของสํานักวิจัยฯ
1.1.2, 1.1.3
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบูรณาการข้อมูล
ในด้านต่างๆ
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร/ประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและ
ติดตามการดําเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการจัดอบรม/สัมมนา ให้กบั บุคลากรของสํานักวิจัยฯ
หรือจัดส่งบุคลากรของสํานักวิจยั ฯ เข้าอบรม/สัมมนา
กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรสํานักวิจัยฯ
(2) โครงการจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และช่างเทคนิค





1.1.2, 1.1.3

1.2.1





1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

1.2.2





1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
1.1.2, 1.1.3

1.3.1

กิจกรรม/โครงการ
ภายใต้กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.5 สนับสนุนให้บคุ ลากรนําประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจาก
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
สํานักวิจัยฯ
กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
สํานักวิจัยฯ
กลยุทธ์ที่ 1.7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้าน
Green University
กลยุทธ์ที่ 1.8 ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม (5 ส.)

การตอบสนองตัวชี้วัด (ระบุตวั ชี้วัดเชิงปริมาณภายใต้ตัวชี้วดั คุณภาพของโครงการ)
ด้านปัจจัยสนับสนุน

ด้านระบบและกลไกล





1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

1.2.2





1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

1.2.2

ด้านความเข้มแข็งขององค์กร





1.1.2, 1.1.3

1.3.2





1.1.2, 1.1.3

1.3.2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ด้าน เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด
การจัดทํากลยุทธ์ คือ ด้านการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา โดยให้ความสําคัญกับเงินทุน/กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก) การพัฒนา/เพิ่มสัดส่วนนักวิจัย การสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปรับปรุงนโยบาย/ข้อบังคับ/
ระเบียบและมาตรการจูงใจต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและอํานวยประโยชน์ให้เกิดผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่/นําไปใช้ประโยชน์/บูรณาการงานวิจัยในมิติต่าง ๆ เช่น
การเรียนการสอน บริการวิชาการ แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น ด้านการสร้างความเข้มแข็งขีดความสามารถการวิจัย โดยให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับสากล การตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในระดับประเทศ การต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ การนําไปใช้ประโยชน์ทางสังคมและ
ชุมชน และการจัดตั้งกลุ่ม/ศูนย์/ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการวิจัยและพัฒนา โดยให้ความสําคัญกับ
การสร้าง/พัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัย การสร้างเครือข่ายการจัดการข้อมูลการวิจัย และด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความสําคัญกับการส่งเสริม
และสนับสนุนการจดทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงนโยบาย/ข้อบังคับ/ระเบียบและมาตรการจูงใจ เพื่อส่งเสริมการจดทรัพย์สินทางปัญญาและการนํา
ผลงานเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ประกอบด้วยกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและผลักดันตลอดจนกําหนดนโยบายให้มีการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยในเรือ่ งการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมบุคลากร นักวิจัย ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมให้ศนู ย์วิจัยเฉพาะทางหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 2.5 ปรับปรุงระเบียบการดําเนินงานสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและคล่องตัว
กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.8 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.9 เพิ่มจํานวนนักวิจัยหน้าใหม่ที่มีศักยภาพในการเขียนบทความ
กลยุทธ์ที่ 2.10 ส่งเสริมการนําผลงานไปขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
กลยุทธ์ที่ 2.11 ส่งเสริมการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ที่ 2.12 ส่งเสริมการนําผลงานไปเผยแพร่และ/หรือประกวดในระดับประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.13 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการวิจัยของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (5 ปี)
หน่วยนับ
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
60
61
62
63
64
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
2.1 ด้านปัจจัยนําเข้า มุ่งส่งเสริมเพื่อ
2.1.1 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อจํานวนบุคลากรสาย
บาท
สร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งเชิงปริมาณ วิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(บาท/คน)
และคุณภาพ ปัจจัยสนับสนุนด้านทุน
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
หรืองบประมาณทั้งจากแหล่งทุน
บาท
2.1.2 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อจํานวนบุคลากรสาย
ภายในและภายนอก และปัจจัย
(บาท/คน)
วิชาการในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สนับสนุนด้านทรัพยากรที่เกีย่ วข้องกับ
การวิจัยและพัฒนา
1
1
1
ระบบ
1
1
2.2 ด้านกระบวนการ สร้างและพัฒนา 2.2.1 จํานวนการสร้างหรือปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการวิจัย
ระบบ/กลไกลการบริหารจัดการ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี
3.50 3.75 4.00 4.25 4.50
ระดับ
2.2.2 ระดับความสําเร็จของผลการประเมินการประกัน
ผลงานวิจัยต่อเนื่องสม่ําเสมอ และมี
(5)
คุณภาพภายในของส่วนงาน (องค์ประกอบตัวชี้วัดด้าน
คุณภาพ สามารถตรวจติดตาม และ
อัตลักษณ์)
ประเมินผลเพือ่ การพัฒนา (PDCA)
2.3 ด้านผลผลิต มีผลงานวิจัย
2.3.1 ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ
35
40
45
50
55
เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.3.2 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
บทความ 200
210
220
230
240
ผลงานได้รับการอ้างอิงหรือเป็นที่
วารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติทอี่ ยูใ่ น
ยอมรับในทางวิชาการในสาขาที่
ฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS
เกี่ยวข้อง มีกลุม่ /ศูนย์/ศูนย์ความเป็น
2.3.3 จํานวนบทความที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
บทความ
17
19
21
23
25
เลิศ ด้านการวิจัยเฉพาะทางของ
ร่วมกับชาวต่างประเทศ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
2.4 ด้านผลกระทบ การสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย
ทั้งด้านทุนปัญญาและทุนมนุษย์ มี
ผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
และอนุสิทธิบตั ร มีผลงานวิจยั และ
พัฒนาที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิง
พาณิชย์
มีนักวิชาการทีม่ ีความเชี่ยวชาญเป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศ/ภูมิภาคอาเซียน/
ระดับนานาชาติในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เชิงปริมาณ
2.4.1 จํานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ที่ได้รับจด
สิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร และลิขสิทธิ์

หน่วยนับ
เรื่อง

60
50

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (5 ปี)
61
62
63
55
60
65

64
70

2.4.2 จํานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ทีม่ ีการต่อ
ยอดสู่เชิงพาณิชย์

เรื่อง/
ผลงาน

1

1

1

1

1

2.4.3 จํานวนรางวัลที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ ของ
ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

รางวัล

5

6

6

7

7

2.4.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS

ร้อยละ

25

27

29

31

33

การเชื่อมโยงกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ และตัวชีว้ ัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการวิจยั พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม
การตอบสนองตัวชี้วัด (ระบุตวั ชี้วัดเชิงปริมาณภายใต้ตัวชี้วดั คุณภาพของโครงการ)
กิจกรรม/โครงการ
ภายใต้กลยุทธ์
ด้านปัจจัยนําเข้า
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
ด้านผลกระทบ
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและผลักดันตลอดจนกําหนดนโยบายให้มีการ


เชือ่ มโยงอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยในเรื่องการเรียน
การสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ
กิจกรรม/โครงการ
(1) กิจกรรมส่งเสริมจัดตั้งสถานประกอบการ
2.2.2
2.4.2, 2.4.3
(2) โครงการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา
2.2.2
2.4.3
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมบุคลากร นักวิจัย ขอสนับสนุนงานวิจัย




สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จากแหล่งทุนภายใน

กิจกรรม/โครงการ
ภายใต้กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป
(2) โครงการทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
(3) โครงการทุนวิจัยต่อยอดระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและแสวงหา
แหล่งทุนภายนอก
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการเงินสนับสนุนทุนวิจัยกับสกว.
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยเฉพาะทางหาแหล่งทุนวิจยั จาก
ภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการเงินสนับสนุนการดําเนินงานแก่ศูนย์วิจัย
เฉพาะทาง
กลยุทธ์ที่ 2.5 ปรับปรุงระเบียบการดําเนินงานสนับสนุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้มคี วาม
ทันสมัยและคล่องตัว
กิจกรรม/โครงการ
(1) การติดตามและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
งานวิจัยของสํานัก

การตอบสนองตัวชี้วัด (ระบุตวั ชี้วัดเชิงปริมาณภายใต้ตัวชี้วดั คุณภาพของโครงการ)
ด้านปัจจัยนําเข้า
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
ด้านผลกระทบ
2.1.1, 2.1.2
2.1.1, 2.1.2
2.1.1, 2.1.2

2.2.2
2.2.2
2.2.2

2.3.2
2.3.2
2.3.2, 2.3.3

2.4.4
2.4.4
2.4.4







2.1.1, 2.1.2

2.2.2

2.4.4









2.1.1, 2.1.2

2.2.2

2.3.1, 2.3.2

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
2.4.4









2.1.1, 2.1.2

2.2.1, 2.2.2

2.3.1, 2.3.2

2.4.1, 24.2, 2.4.3
2.4.4

กิจกรรม/โครงการ
ภายใต้กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการเงินสนับสนุนการเขียนบทความ
(2) โครงการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น
กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือนําเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์

การตอบสนองตัวชี้วัด (ระบุตวั ชี้วัดเชิงปริมาณภายใต้ตัวชี้วดั คุณภาพของโครงการ)
ด้านปัจจัยนําเข้า
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
ด้านผลกระทบ




2.1.1, 2.1.2
2.1.1, 2.1.2

2.2.2
2.2.2

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
2.3.1, 2.3.2

2.4.4
2.4.3, 2.4.4









2.1.1, 2.1.2

2.2.2

2.3.2, 2.3.3

2.4.4



กลยุทธ์ที่ 2.8 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
กิจกรรม/โครงการ
(1) การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.9 เพิ่มจํานวนนักวิจัยหน้าใหม่ทมี่ ีศักยภาพในการเขียน
บทความ
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
กลยุทธ์ที่ 2.10 ส่งเสริมการนําผลงานไปขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา

2.3.2, 2.3.3








2.1.1, 2.1.2

2.2.2

2.3.2

2.4.4







กิจกรรม/โครงการ
ภายใต้กลยุทธ์

การตอบสนองตัวชี้วัด (ระบุตวั ชี้วัดเชิงปริมาณภายใต้ตัวชี้วดั คุณภาพของโครงการ)
ด้านปัจจัยนําเข้า
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
ด้านผลกระทบ

กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ.
(2) โครงการประกวดนวัตกรรมด้านแนวคิด
กลยุทธ์ที่ 2.11 ส่งเสริมการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนําสิ่งประดิษฐ์และ
ผลงานวิจัยพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ที่ 2.12 ส่งเสริมการนําผลงานไปเผยแพร่และ/หรือประกวด
ในระดับประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรม/โครงการ
(1) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ.


2.2.2
2.2.2

2.3.1
2.3.1

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3







2.2.2

2.3.1

2.4.2







2.2.2

2.3.1

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3

