แผนยุทธศาสตร์ สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2557

จัดทําโดยรองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและปฏิบัตกิ าร
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

บทนํา
ตามที่ สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อนุมัติและดําเนินโครงการสัมมนา “ทิศทางและบทบาท
ของสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับความเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
โดยในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เป็นการจัดสัมมนาที่สํานักวิจัยฯ และระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557 จัดกิจกรรม
ที่ คําแสดริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ผลสรุปการวิเคราะห์ SWOT และข้อเสนอแนวทางการพัฒนา ดังนี้
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัจจัยภายในสํานัก
จุดแข็ง S
1. สํานักเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในด้านการส่งเสริม
งานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย และมีบทบาท/
หน้าที่ตามพันธกิจหลักด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย
2. สํานักได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3. มีโครงสร้างการบริหารโดยเฉพาะคณะกรรมการ
ประจําส่วนงานซึ่งมาจากผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย คณะและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกช่วยให้การ
นํานโยบายสู่การปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม และมี
ประสิทธิภาพ
4. สํานักเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนา
ที่หลากหลายของมหาวิทยาลัย (เป็นฐานข้อมูลด้าน
งานวิจัยและพัฒนา)
5. บุคลากรของสํานักมีความชํานาญและความเข้าใจ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย มีจิตบริการ (Service Mind)
และเป็นคนรุ่นใหม่พร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ปัจจัยภายนอกสํานัก
โอกาส O
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมบทบาทและ
สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาและให้
ความสําคัญกับหน่วยงานที่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องมาก
ขึ้น
2. นโยบายรัฐบาล องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้ความสําคัญกับงานวิจัย
และพัฒนาเพิ่มมากขึ้น มีแหล่งทุนสนับสุนงานวิจัย
มากขึ้น
3. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มคี วามรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถสร้างผลงานวิจัยที่มี
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัย และคณะมีเครือข่ายและความ
ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สามารถสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
5. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหา
แหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากขึน้
6. การขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยช่วยสร้าง
ความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการกับชุมชน
ท้องถิ่น และเป็นช่องทางสร้างความร่วมมือด้านการ
วิจัยและพัฒนาของสํานัก
7. มหาวิทยาลัยและคณะมีเครื่องมือและอุปกรณ์
การจัดการศึกษา และเพือ่ การวิจัยและพัฒนาที่
ทันสมัย

ปัจจัยภายในสํานัก
จุดอ่อน W
1. จํานวนบุคลากรมีน้อยเมือ่ เทียบกับบทบาทและ
ภาระงานของสํานักและมหาวิทยาลัย
2. ตําแหน่งงานและโครงสร้างการบริหารไม่
ครอบคลุมและสอดคล้องกัน ทําให้ขาดบุคลากรบาง
ตําแหน่งที่มคี ณ
ุ วุฒิตรง เช่น งานด้านการเงินและบัญชี
งานด้านนโยบายและแผน งานด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เป็นต้น (ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย)
3. งานบางงานที่ตอ้ งใช้ทักษะความรู้เฉพาะด้านมี
บุคลากรทําได้เพียงบางคนและขาดคนที่มที กั ษะ ได้แก่
การสืบค้นข้อมูลการวิจัย ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และการนําทรัพย์สินทางปัญญาต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็น
ต้น
4. บุคลากรขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
5. ประมาณร้อยละ 50 ของจํานวนบุคลากรเป็น
พนักงานราชการ และพนักงานพิเศษ ทําให้มีการเปลี่ยน
งานบ่อยเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

ปัจจัยภายนอกสํานัก
อุปสรรค T
1. ปัญหาเรือ่ ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
ยังติดยึดอยู่กับระบบราชการเดิมมากเกินไป
ไม่คล่องตัว ขาดความยืดหยุ่นในการบริหารโครงการ
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ
2. นักวิจัยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
และการบริหารโครงการวิจัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยกําหนด(โดยเฉพาะนักวิจยั รุ่นใหม่)
3. นักวิจัยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
4. กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย กฏระเบียบ
ข้อบังคับ และการจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ด้าน
งานวิจัยและพัฒนายังขาดประสิทธิภาพ (ในระดับ
มหาวิทยาลัย สํานัก และคณะ)
5. กระบวนการสร้างความตระหนักในการพัฒนา
ผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เห็นคุณค่าและ
มาตรฐานทางวิชาการ และความมีชอื่ เสียงของ
มหาวิทยาลัยยังขาดความเข้มแข็ง จึงอาจส่งผลให้ผู้ทํา
งานวิจัยไปให้ความสําคัญกับเรื่องของค่าตอบแทนเป็น
สิ่งจูงใจในการทํางานวิจัย

ผลสรุปแนวทางการพัฒนา
1. ผลการประเมินยุทธศาสตร์และกลยุทธของสํานักที่ควรดําเนินการต่อเนื่อง คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งการวิจัยและพัฒนา
กลยุทธที่ 1 : การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
กลยุทธ์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์และสร้างผู้ประกอบการใหม่
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 : การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 2 : การปรับโครงสร้างองค์กรให้มคี วามคล้องตัวให้สามารถทํางานแบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 4 : การปรับโครงสร้างคณะทํางานที่มาจากผู้แทนฝ่ายบริหารและกลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 5 : การบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงานและการมีส่วนร่วม
2. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม
- สํานักควรมีบทบาทด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและ
คณะบุคคล ระดับกลุ่ม/ศูนย์/ศูนย์เชี่ยวชาญหรือความเป็นเลิศเฉพาะทาง
- สํานักควรให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในแต่ละช่วงของแผนการ
พัฒนา เพื่อแสดงถึงวิวัฒนาการของความก้าวหน้าทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิจัยที่โดดเด่น
การได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่เฉพาะทาง แนวทางการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการ
กําหนดทิศทางงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
- ควรส่งเสริมและสนับสนุนการหาแหล่งทุนหรือความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
- ควรมีการกําหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจรย์การพัฒนาเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
- ควรมีการกําหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาประเทศในสาขาที่
มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ

- การปรับปรุงกฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาเป็นเรื่องเฉพาะที่แยกจาก
งานบริการวิชาการทั่วไป เพื่อเอื้อให้สามารถทํางานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
- การส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของบุคลากรสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเป็นกําลังหลักด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้กับสํานักและมหาวิทยาลัย
- การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบ และการ
บริหารโครงการวิจัย
- ควรมีแนวทางการพัฒนากําลังคนระยะ 5 ปี

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ วัตถุประสงค์
ของสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรัชญา : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปณิธาน : มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูง
เพื่อให้เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
พันธกิจ : ส่งเสริม บริหาร และบริการงานวิจัย พัฒนาปัจจัยส่งเสริมงานวิจัย และต่อยอดนําผลงานวิจัยไป
ใช้เชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อัตลักษณ์ : ส่งเสริมการวิจัย สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นโยบาย :
1. ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานวิ จัย จั ดสรรทุ น อุ ด หนุ นการวิจัย แสวงหาแหล่งทุ น
สนับสนุน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย และพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์วิจัยเฉพาะทางในด้านการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตาม
ความเชี่ยวชาญ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ
และ/หรือ เชิงพาณิชย์ ผ่านศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
4. ประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ผ ลงานวิจั ย ของมหาวิ ท ยาลั ยด้ วยสื่ อ ทุ ก รูป แบบ รวมทั้ งประสาน
การถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
5. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการสารสนเทศทางการวิจัย เพื่อให้บริการงานวิจัยที่สะดวกรวดเร็ว
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อ เป็ น หน่ วยงานหลั กของมหาวิท ยาลั ยในการกํ าหนดนโยบายแผนงานและรับ ผิ ด ชอบ
การส่งเสริมสนับสนุน และการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
2. เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยต่างๆ ให้ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเผยแพร่ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ
ส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรม หรือ
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน

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
รวมถึงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยการให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ในการใช้
ห้องปฏิบัติการชุดทดลองและชุดปฏิบัติการ
5. เพื่ อบริหารจัดการด้านทรัพ ย์สินทางปัญ ญาอันเกิดจากงานวิจัยและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากทรัพย์สินทางปัญญา

แผนยุทธศาสตร์สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
ระบบการบริหารองค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถรองรับต่อสภาวะการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
ตัวชีว้ ัด
กิจกรรม/โครงการ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านบริหาร
1. จัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัย 4 ปี
1. มีแผนยุทธศาสตร์สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์
จัดการด้วยหลัก
(พ.ศ. 2556 - 2559)
และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559)
ธรรมาภิบาล (การจัดทํายุทธศาสตร์ 2. มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
2. จัดทําประชาพิจารณ์ตอ่ บุคลากรและ
แบบมีส่วนร่วม)
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
สํานักวิจัยฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิจัยฯ (จํานวน 2 เดือน/ ครั้ง) 3. สํานักวิจยั ฯ ยก (ร่าง) แผนการจัดทํา
งบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการ
อํานวยการสํานักวิจัยฯ เพือ่ พิจารณาให้
ความเห็นชอบเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
4. การรายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักวิจัยฯ ต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักวิจัยฯ
เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเพื่อ 1. โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านวิจัย
เอกลักษณ์องค์กรเชิงรุกให้
สร้างข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาส่วนบุคคล
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่าง
(ร้อยละ 30 ของสายวิชาการ และร้อยละ
สํานักวิจัยฯ และความเชือ่ มโยงข้อมูล
แพร่หลาย
10 ของสายสนับสนุนวิชาการ)
ของหน่วยงานเครือข่าย

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด
กิจกรรม/โครงการ
2. จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์สํานักวิจัยฯ (ปีละ 2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาจัดทํา
เว็บไซต์สํานักวิจัยฯ
4,000 และเพิ่มขึ้นปีละ 10%)
3. จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทพี่ ัฒนาขึ้น (ปีละ 3. จัดทําสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง)
สารสนเทศ อย่างน้อย 4 ภาษา เช่น
4.จํานวนผลงานวิจัยที่นําใช้ประโยชน์ใน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
สังคม/ ชุมชน (ร้อยละ 100 ของงานวิจัยที่ ภาษาบาฮามัส
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
4. พัฒนาฝ่ายประชาสัมพันธ์ในลักษณะ
เชิงรุก และครอบคลุมเรื่องการตลาด
5. จัดทําจุลสารข่าว มจพ.วิจัย&พัฒนา
ทั้งในรูปแบบเดิมและแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
6. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
7. ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิจัย
ของมหาวิทยาลัยไปยังสื่อมวลชน
8. จัดทําหนังสือรายงานประจําปี ทั้งในรูป
แบบเดิมและแบบอิเล็กทรอนิกส์
9. โครงการอบรมมัคคุเทศน์สมัครเล่นเพื่อ
การประชาสัมพันธ์สํานักวิจัย
10. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์สํานักวิจัยเชิงรุก

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
การสร้างเครือข่ายการวิจัยและ
พัฒนาแบบบูรณาการ

ตัวชีว้ ัด
1. กิจกรรม/โครงการความร่วมมือเครือข่าย
การวิจัยและพัฒนา 1 โครงการ
2. หน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือ
2 หน่วยงาน
การปรับโครงสร้างองค์กรให้มคี วาม มีการปรับโครงสร้างองค์กรของสํานักใหม่
คล่องตัวให้สามารถทํางานแบบ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีการบูรณาการ
บูรณาการ
การทํางานตามพันธกิจ
การปรับโครงสร้างคณะทํางานที่มา มีผู้แทนระดับรองผูอ้ ํานวยการสํานักวิจัยฯ
จากผู้แทนฝ่ายบริหารและกลุม่ งานที่ และผูแ้ ทนจากทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง
ร่วมในคณะกรรมการดําเนินงานแต่ละชุดของ
สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการ 1. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ (ระดับ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ดีขึ้นไป เท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)
2. มีระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการบริการ
4. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

การบริหารงบประมาณมุ่งเน้น
ผลงานและการมีส่วนร่วม

กิจกรรม/โครงการ
การจัดโครงการความร่วมมือเพื่อสร้าง
เครือข่ายเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
การปรับโครงสร้างองค์กรของสํานักวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผแู้ ทนจาก
ทุกฝ่าย

1. ปรับปรุงพัฒนาการใช้สถานที่การ
ให้บริการแบบ One Stop Service
2. โครงการเสนอทุนวิจัย มจพ. ระบบ
ออนไลน์
3. การจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม
มจพ. แบบอิเล็กทรอนิกส์
4. การจัดทําระบบ e – office เชือ่ มโยง
ระบบบริหารจัดการ
1. ร้ อ ยละ 90 ของงบประมาณดํ าเนิ น งาน 1. การจัดทําสรุปการใช้จ่ายงบประมาณที่
ต้องจัดทํ าเป็ นโครงการและใช้จ่ายตามที่ ได้รับอนุมตั ิ
ได้รับอนุมัติ
2. การจัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ิการ
2. ทุกฝ่ายมีการจัดทําโครงการใช้จ่าย
ดําเนินงานและอนุมตั ิค่าใช้จา่ ย
งบประมาณตามพันธกิจ

เป้าประสงค์
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

กลยุทธ์
ตัวชีว้ ัด
1. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าใน 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนา
(ร้อยละ 100)
อาชีพโดยยึดหลักสมรรถนะเป็น
ฐาน (Competency Base) เพื่อ 2. ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานที่มี
ตําแหน่งชํานาญการ/เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น
เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาและ
(จํานวน 1 คน/ 2 ปี)
ธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรคุณภาพ
3. คะแนนเฉลีย่ ของความพึงพอใจของ
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
สมรรถนะรองรับต่อสภาวะการณ์
บุคลากรต่อการบริหารจัดการขององค์กร
ที่เปลี่ยนแปลง
(ระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5)
4. จํานวนบุคลากรของสํานักวิจัยฯ ทีม่ ี
ตําแหน่งพนักงานราชการ/ พนักพิเศษ
ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(ได้รับการบรรจุ ปีละ 4 คน)
5. บุคลากรของสํานักได้รับการฝึกอบรมและ
พัฒนาร้อยละ 80

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมใน
ตําแหน่งที่มคี วามจําเป็นเร่งด่วน เช่น
นักวิชาการการเงินและบัญชี (พนักงาน
ราชการ) พนักงานบริการ/ ขับรถ
(พนักงานพิเศษ) และเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ (พนักงานพิเศษ)
2. การจัดทําแผนพัฒนาทักษะและกําหนด
Career Path ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
3. การจัดฝึกอบรมให้บุคลากร
4. การจัดสัมมนาประจําปีสํานักวิจัยฯ
5. การบรรจุพนักงานราชการ/ พนักงาน
พิเศษของสํานักวิจัยฯ ทีม่ ีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ : เพิม่ ขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชีว้ ัด
- มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ 1. จํานวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
- มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ นํา ให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและ
จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ไม่
เพื่อเข้าสู่การจัดลําดับ
นวัตกรรม
น้อยกว่า 160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นปีละ 5 ต่อ
มหาวิทยาลัยโลก
ปี)
(KPI ของ QS และ THE)
ใช้ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
2. สัดส่วนรายได้เพื่อการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก ต่อจํานวนอาจารย์
และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่า
180,000 บาท/ คน
3 . โค ร ง ก า ร วิ จั ย ที่ ได้ รั บ ทุ น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย จํานวน80 เรื่อง
4. โค รงก ารวิ จั ย ที่ ได้ รั บ วิ จั ย ภ ายน อ ก
มหาวิทยาลัยจํานวน 90 เรื่อง
5. ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ /นําไปใช้ประโยชน์
150 เรื่อง
1. สนับสนุนการนํางานวิจัยที่มี
1. จํานวนผลงานวิจัยที่มีผลกระทบทาง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และ
เศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของ
สังคม และขยายผลไปสู่เชิง
ประเทศเพิ่มขึน้
พาณิชย์
2. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้ยื่นขอจด
2. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
สิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร และลิขสิทธื จํานวน
10 เรือ่ ง
และการนําผลงานวิจัยที่ได้รับไป
จดสิทธิบัตรระดับชาติและ
นานาชาติ

กิจกรรม/โครงการ
1. การจัดประกวดผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์เพือ่ รับรางวัลนวัตกรรม
เทคโนโลยี
2. ประสานงานเพื่อส่งผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลภายใน
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดระดับชาติ
และนานาชาติ
3. ประสานงานระหว่างแหล่งทุนภายนอก
กับนักวิจัยในการแสวงหาทุนสนับสนุน
การวิจัย
4. การจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
และเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเป็น
ทุนสนับสนุนการวิจัย
1. โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์
2. การกําหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วดั ใน
การดําเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจและศูนย์บริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
3. การประสานงานและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
และศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทาง

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. สนับสนุนงานวิจัยของศูนย์วิจัย
เฉพาะทางและศูนย์วิจัยสู่ความ
เป็นเลิศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในการสร้าง
ผลงานวิจัยกลุ่ม
3. การสร้างความเข้มแข็งและเป็น
เลิศด้านการวิจยั และพัฒนา

ตัวชีว้ ัด

กิจกรรม/โครงการ

ปัญญา
4. การติดตามผลการดําเนินงานตาม
เป้าประสงค์และตัวชี้วดั ของศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจและศูนย์บริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
1. มีศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์วิจัยสู่ความ 1. การกําหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วดั ใน
เป็นเลิศ ที่มผี ลการดําเนินงานเป็นไปตาม
การดําเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
เป้าประสงค์เพิ่มขึ้น (จํานวนร้อยละ 100
แต่ละศูนย์ และศูนย์พัฒนาและส่งเสริม
ของศูนย์วิจัยเฉพาะทางทั้งหมด)
การศึกษาด้านเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
2. จํานวนเครือข่ายวิจัยทั้งภายในประเทศ
2. การประสานงานและสนับสนุนการ
และต่างประเทศ
ดําเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และ
3. จํานวนครั้งการติดตามผลการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้าน
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (ไม่เกิน 2 ครั้ง/ ปี)
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
4 . มี ก ารจั ด ทํ าแ ล ะ ป ระ ก าศ ใช้ เก ณ ฑ์ 3. การติดตามผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐาน
เป้าประสงค์และตัวชี้วดั ของศูนย์วิจัย
5. มีถ่ายทอด / ชีแ้ จงเกณฑ์มาตรฐานให้กบั
เฉพาะทาง (ตามปีปฏิทิน) และศูนย์
ทุกศูนย์ที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
4. โครงการมอบรางวัลให้กับศูนย์วิจัย
เฉพาะทางที่มผี ลงานดีเด่นในแต่ละ
เป้าประสงค์และตัวชี้วดั ต่างๆ
5. โครงการจัดตั้งศูนย์เครือ่ งมือกลาง เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์วิจัย
เฉพาะทางให้มผี ลงานเป็นไปตาม
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
ตัวชีว้ ัด
ส่งเสริมให้บุคลากรนําผลงานวิจัยไป 1. จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติที่มี impact factor (เพิ่มขึ้น
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ
ร้อยละ 10/ ปี)
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
2. จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
ระดับนานาชาติ
(Citation)

กิจกรรม/โครงการ
1. จัดอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการให้ความรู้
ด้านการวิจัย โดยในปีงบประมาณ
2556 ได้รับงบประมาณให้ดําเนินการ
จัดทั้งสิ้น จํานวน 4 ครั้ง ได้แก่
1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “อยาก
ได้ทุนวิจัย ทําอย่างไรดี” จัดเดือน
มีนาคม 2556 จํานวนเงิน 30,000
บาท
1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
เขียนบทความวิจัย จัดเดือน
เมษายน 2556 จํานวนเงิน 30,000
บาท
1.3 การอบรมวิธีการสืบค้นข้อมูล
งานวิจัยจากฐานข้อมูลสากล จัด
เดือนเมษายน 2556 จํานวนเงิน
35,000 บาท
1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การ
นํางานวิจัยสู่การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา” เดือน
เมษายน 2556 จํานวนเงิน 30,000
บาท
2. โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
(โครงการใหม่)

เป้าประสงค์

เพื่อจัดกิจกรรมกระตุ้นและสร้ง
ความตระหนักให้กับ
ผู้ประกอบการในโครงการบ่ม
เพาะวิสาหกิจ นักศึกษาของมหา
วิทยลัย และผูท้ ี่สนใจจะเข้าร่วม
เป็นผู้ประกอบการใหม่
เพื่อออกแบบและจัดทําระบบ
สารสนเทศบริหารจัดการงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

ตัวชีว้ ัด

กิจกรรม/โครงการ
3. มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเกณฑ์
การจัดสรรเงินสมนาคุณบทความวิจัยที่
ได้รับการตีพมิ พ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI โดยพิจารณาเพิ่มเกณฑ์
เรื่องการอ้างอิง (Citation) ซึ่งจากเดิม
บทความละไม่เกิน 40,000 บาท/
บทความ
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฝึกอบม จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบมประสบการณ์
ประสบการณ์การประกอบอาชีพให้กับบุคคล การประกอบอาชีพให้กับบุคคลทั่วไปและ
ทั่วไปและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จํานวน 30 คน

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลวิจัยอย่าง
บริหารจัดการด้านการวิจัยและ
น้อย จํานวน 1 ระบบ
พัฒนา



1. การจัดทําระบบบริหารงานวิจัยออนไลน์
ที่ใช้สําหรับการยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
และเงินงบประมาณแผ่นดิน
2. การจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

