แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ สานักวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระยะกลางแผน (พ.ศ. 2558 – 2559)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : บริ หารจัดการเชิงรุ กอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป้าประสงค์
- ระบบการบริ หารองค์กรมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล สามารถรองรับต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- บุคลากรมีความสามารถและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1.1 ด้านปั จจัยสนับสนุน มุ่งส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรของสานักวิจยั เพื่อยกระดับขีดความสามารถและทักษะการปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาและจัดหา
ปัจจัยสนับสนุนที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
1.2 ด้านระบบและกลไก การสร้างและพัฒนาระบบ กลไก และเครื่ องมือการบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
1.3 ด้านความเข้มแข็งขององค์กร มุ่งเสริ มสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่ การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ บริ หารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล และนา
แนวคิดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏิบตั ิงานทัว่ ทั้งองค์กร

กลยุทธ์
1. บริ หารทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
ด้านปัจจัย
ด้านระบบ
กิจกรรม /
สนับสนุน
และกลไกล
โครงการ


2. เสริ มสร้างวิสยั ทัศน์ดา้ นบริ หาร
จัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล

3. เสริ มสร้างการประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์องค์กรเชิงรุ กอย่างเป็ น
เอกภาพ







กิจกรรม / โครงการ

ผูร้ ับผิดชอบ

1.1 โครงการร่ วมอนุรักษ์การใช้
พลังงาน
1.2 โครงการสมทบการบริ หาร
ของสานักวิจยั ฯ
1.3 โครงการจ้างเจ้าหน้าที่
บริ หารงานทัว่ ไปและช่างฯ
1.4 โครงการจ้างพนักงานรักษา
ความปลอดภัย
1.5 โครงการปรับปรุ งสานักงาน
และห้องจัดแสดงผลงาน
1.6 โครงการรักษามาตรฐาน
จัดการสิ่ งแวดล้อม (5 ส.)
2.1 โครงการผูบ้ ริ หารพบ
บุคลากรสานักวิจยั ฯ
2.2 โครงการส่งเสริ มสุขภาพ
บุคลากร
3.1 โครงการจัดทารายงาน
ประจาปี

ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร
และงานอาคารฯ
ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

5,000

- เงินรายได้มหาวิทยาลัย

1,500,000

ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร

- เงินรายได้มหาวิทยาลัย

430,000

ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร

- เงินรายได้มหาวิทยาลัย
- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ
- เงินงบประมาณแผ่นดิน
ปี งบประมาณ 2559
- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

300,000
200,000
1,800,000

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

10,000

ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

**

รองผอ.ฝ่ ายพัฒนา
งานวิจยั ฯ

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

80,000

3.2 โครงการนาผลงานวิจยั /
สิ่ งประดิษฐ์นาไปจัดแสดงทั้ง
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

รองผอ.ฝ่ ายพัฒนา
งานวิจยั ฯ

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

200,000

ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร
ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร
และงานอาคารฯ
ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร

แหล่งเงิน

จานวนเงิน (บาท)

6,000

กลยุทธ์

4. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับ
การบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5. นาระบบการจัดการความรู ้ การ
บริ หารความเสี่ ยง และการบริ หาร
จัดการสมัยใหม่มาใช้ในการบริ หาร
จัดการ
6. เสริ มสร้างระบบการควบคุม
ภายในด้านการคลังและพัสดุอย่าง
เป็ นระบบ
7. ส่งเสริ มให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็ นกลไกให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรการบริ หารจัดการ
ที่ยงั่ ยืน
8. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
สมรรถนะรองรับต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
ด้านปัจจัย
ด้านระบบ
กิจกรรม /
สนับสนุน
และกลไกล
โครงการ

















กิจกรรม / โครงการ

ผูร้ ับผิดชอบ

แหล่งเงิน

จานวนเงิน (บาท)

3.3 โครงการจุลสารข่าว มจพ.
วิจยั และพัฒนา
3.4 โครงการจัดทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์สานักวิจยั ฯ
4.1 โครงการปรับปรุ งระบบ
เครื อข่ายอินเตอร์เน็ต

รองผอ.ฝ่ ายพัฒนา
งานวิจยั ฯ
รองผอ.ฝ่ ายพัฒนา
งานวิจยั ฯ
รองผอ.ฝ่ ายพัฒนา
งานวิจยั ฯ

- เงินรายได้มหาวิทยาลัย

40,000

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

**

- เงินรายได้มหาวิทยาลัย
- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

300,000
100,000

5.1 โครงการจัดการความรู ้และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

รองผอ.ฝ่ ายวางแผนฯ

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

20,000

6.1 การจัดทารายงานด้านการเงิน
และพัสดุ

รองผอ.ฝ่ ายบริ หารฯ

7.1 โครงการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสานักวิจยั ฯ

รองผอ.ฝ่ ายวางแผนฯ

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

20,000

8.1 โครงการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการให้แก่บุคลากร

ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

200,000

-

*

กลยุทธ์

9. การมีส่วนร่ วมกิจกรรมทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ของ
สานักวิจยั ฯ และมหาวิทยาลัยฯ

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
ด้านปัจจัย
ด้านระบบ
กิจกรรม /
สนับสนุน
และกลไกล
โครงการ



กิจกรรม / โครงการ

ผูร้ ับผิดชอบ

8.2 โครงการจัดอบรม/สัมมนาให้
บุคลากร หรื อจัดส่งบุคลากรเพื่อ
เข้าอบรม/สัมมนา
9.1 โครงการแข่งขันกีฬาประดู่
แดงเกมส์

ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

100,000

ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

20,000

9.2 โครงการถวายเทียนพรรษา
9.3 โครงการทาบุญประจาปี
สานักวิจยั ฯ
9.4 โครงการร่ วมจัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์
9.5 โครงการร่ วมกิจกรรมการ
ประกวดนางนพมาศ

รองผอ.ฝ่ ายบริ หารฯ
รองผอ.ฝ่ ายบริ หารฯ

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ
- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

10,000
40,000

รองผอ.ฝ่ ายบริ หารฯ

- เงินสวัสดิการสานักวิจยั ฯ

2,000

รองผอ.ฝ่ ายบริ หารฯ

- เงินสวัสดิการสานักวิจยั ฯ

3,000

แหล่งเงิน

จานวนเงิน (บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการวิจยั และพัฒนา
เป้าประสงค์ มุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
- ผลงานวิจยั การได้รับการยอมรับในระดับสากล
- ผลงานวิจยั ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในระดับประเทศ สังคมและชุมชน
ตัวชี้วดั เชิ งคุณภาพ
2.1 ด้านปัจจัยนาเข้า มุ่งส่ งเสริ มเพื่อสร้างและพัฒนานักวิจยั ทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ ปั จจัยสนับสนุนด้านทุนหรื องบประมาณทั้งจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอก และปั จจัยสนับสนุ นด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั และพัฒนา
2.2 ด้านกระบวนการ สร้างและพัฒนาระบบและกลไกลการบริ หารจัดการงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีผลงานวิจยั ต่อเนื่ องเสม่าเสมอ และมีคุณภาพ สามารถ
ตรวจติดตาม และประเมินผลเพื่อการพัฒนา (PDCA)
2.3 ด้านผลผลิต มีผลงานวิจยั เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผลงานได้รับการอ้างอิงหรื อเป็ นที่ยอมรับในทางวิชาการใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง มีกลุ่ม/ศูนย์วจิ ยั ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย
2.4 ด้านผลกระทบ การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กบั มหาวิทยาลัยทั้งด้านทุนมนุษย์ มีนกั วิชาการที่มีความเชี่ ยวชาญเป็ นที่ยอมรับทั้งในประเทศ ภูมิภาค
อาเซียนและระดับนานาชาติในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และด้านทุนปั ญญา มีผลงานวิจยั และพัฒนาที่เป็ นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ในเชิงพาณิ ชย์

กลยุทธ์
1. ส่งเสริ ม สนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรสร้าง
ผลงานวิจยั

ด้านปัจจัย
นาเข้า


ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
ด้าน
ด้านผลผลิต
กระบวนการ

ด้าน
ผลกระทบ


กิจกรรม / โครงการ

ผูร้ ับผิดชอบ

แหล่งเงิน

1.1 โครงการมอบรางวัล
นักวิจยั ดีเด่น

ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

จานวนเงิน
(บาท)
500,000

1.2 โครงการผูบ้ ริ หารพบ
คณาจารย์และนักวิจยั

ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

40,000

กลยุทธ์

2. สนับสนุนทุนวิจยั ภายใน
มหาวิทยาลัย

3. สนับสนุนการนางานวิจยั หรื อ
นวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ และสังคมและขยายผล
ไปสู่เชิงพาณิ ชย์

ด้านปัจจัย
นาเข้า

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
ด้าน
ด้านผลผลิต
กระบวนการ

ด้าน
ผลกระทบ





กิจกรรม / โครงการ

ผูร้ ับผิดชอบ

1.3 โครงการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้/อบรม/ด้านการ
ส่งเสริ มและให้ความรู ้ดา้ น
งานวิจยั แก่คณาจารย์ บุคล
กรและนักวิจยั ของ
มหาวิทยาลัย
2.1 การให้ทุนสนับสนุน
นักวิจยั รุ่ นใหม่
2.2 การให้ทุนสนับสนุน
นักวิจยั ทัว่ ไป
2.3 การให้ทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
2.4 การให้เงินทุนสนับสนุน
การวิจยั สาหรับส่วนงานที่มี
รายได้ไม่เพียงพอ
3.1 โครงการบ่มเพาะ
นักศึกษาและศิษย์เก่าเจ้าของ
สิ่ งประดิษฐ์/งานวิจยั ให้เข้า
สู่เชิงพาณิ ชย์

รองผอ.ฝ่ ายส่งเสริ มฯ

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

จานวนเงิน
(บาท)
200,000

รองผอ.ฝ่ ายส่งเสริ มฯ

- เงินรายได้มหาวิทยาลัย

2,035,500

รองผอ.ฝ่ ายส่งเสริ มฯ

- เงินรายได้มหาวิทยาลัย

5,897,800

รองผอ.ฝ่ ายส่งเสริ มฯ

- เงินงบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้มหาวิทยาลัย
- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

27,811,800

รองผอ.ฝ่ ายส่งเสริ มฯ

แหล่งเงิน

ผูจ้ ดั การศูนย์บ่มเพาะฯ - เงินเงินสนับสนุน
ศูนย์บ่มเพาะฯ จาก สกอ.

351,500

**

กลยุทธ์

ด้านปัจจัย
นาเข้า

4. ส่งเสริ มการพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์
และการนาผลงานวิจยั นวัตกรรม
ที่ได้รับคัดเลือกไปจดสิ ทธิบตั ร
หรื ออนุสิทธิบตั ร

5. ส่งเสริ มให้บุคลากรนา
ผลงานวิจยั ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการ

6. สนับสนุนงานวิจยั ของ
ศูนย์วจิ ยั เฉพาะทางและศูนย์วจิ ยั
สู่ความเป็ นเลิศ ให้เกิดความ
ร่ วมมือในการสร้างผลงานวิจยั
กลุ่ม

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
ด้าน
ด้านผลผลิต
กระบวนการ

ด้าน
ผลกระทบ






กิจกรรม / โครงการ

ผูร้ ับผิดชอบ

แหล่งเงิน

4.1 โครงการประกวด
สิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรม
มจพ.

ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร

- เงินรายได้มหาวิทยาลัย
- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

4.2 การจดทะเบียนทรัพย์สิน ผูจ้ ดั การศูนย์บ่มเพาะฯ
ทางปั ญญา
4.3 โครงการเพิ่มพูนความรู ้ ผูจ้ ดั การศูนย์บ่มเพาะฯ
เพื่อนาสิ่ งประดิษฐ์และ
ผลงานวิจยั พัฒนาสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์
5.1 การจ่ายเงินสนับสนุน
ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร
การเขียนบทความวิจยั แก่
บุคลากรของ TGGS
5.2 การแก้ไขระเบียบ/
ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร
ประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
สมนาคุณการตีพิมพ์
บทความวิจยั
6.1 การให้เงินสนับสนุนการ
รองผอ.ฝ่ ายพัฒนา
ดาเนินงานแก่ศูนย์วจิ ยั เฉพาะ
งานวิจยั ฯ
ทาง

- เงินเงินสนับสนุน
ศูนย์บ่มเพาะฯ จาก สกอ.
- เงินเงินสนับสนุน
ศูนย์บ่มเพาะฯ จาก สกอ.

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

-

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

จานวนเงิน
(บาท)
200,000
1,150,000

30,000
122,000

80,000

*

1,424,665

กลยุทธ์

7. พัฒนาระบบสารสนเทศ
รองรับการบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ด้านปัจจัย
นาเข้า

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
ด้าน
ด้านผลผลิต
กระบวนการ



ด้าน
ผลกระทบ

กิจกรรม / โครงการ

ผูร้ ับผิดชอบ

6.2 การส่งเสริ มสนับสนุน
การดาเนินงานการจัดตั้งกลุ่ม
วิจยั เฉพาะทาง
7.1 โครงการพัฒนาและ
จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริ หารจัดการด้านการ
วิจยั และพัฒนา

รองผอ.ฝ่ ายพัฒนา
งานวิจยั ฯ

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

จานวนเงิน
(บาท)
**

ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หาร

- เงินรายได้สานักวิจยั ฯ

**

หมายเหตุ * กิจกรรม/โครงการ ที่ดาเนิ นงานโดยไม่ใช้งบประมาณ
** กิจกรรม/โครงการ ที่อยูร่ ะหว่างการดาเนินงานจัดทาเอกสารของบประมาณ


แหล่งเงิน

