
แผนเชิงรุกผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันาแห่ง มก.  รอบปี พ.ศ. 2558 - 2561 

   
โครงการ/กิจกรรมของ   

แผนเชิงรุก 
ตัวชี้วัดท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพ (ระบุ) 
เป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานตามรอบ

ระยะเวลา

ผลการปฏิบัติงาน 

ปีที่ 
1

ปีที่ 
2

ปีที่ 
3

ปีที่ 
4

ผลผลิต 
(Outputs)* 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes)**

1. ด้านการวิจัย 
1.  โครงการจัดทํายุทธศาสตร์

งานวิจัย มก. 

แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย มก.  1   แผนยุทธศาสตร์

งานวิจัยมก. 

โครงการวิจัยมี

ความสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์

2. โครงการ การรวมกลุ่ม

นักวิจัยเพื่อจัดต้ัง SRU และ 

Cluster ใหม่  

เชิงปริมาณ : จํานวน 

SRU/Cluster ท่ีเกิดข้ึน 

 

 2 2 2 เพ่ิมจํานวน SRU 

และ Cluster ใหม่ 

1) ผลงานตีพิมพ์

เพ่ิมมากข้ึน  

2) สามารถหาแหล่ง

ทุนจากภายนอกได้

เพ่ิมข้ึน

3. โครงการ การปรับแนว

ทางการบริหารจัดการงานวิจัย

สู่เชิงพาณิชย์ 

เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม

ท่ีผลักดันสู่การต่อยอดเชิง

พาณิชย์ 

 2 3 3 ผลงานวิจัยท่ีผ่าน

การพิจารณาเข้าสู่

เชิงพาณิชย์มากขึ้น 

มหาวิทยาลัยมีการ

นําผลงานวิจัยสู่เชิง

พาณิชย์มากขึ้น

4. โครงการ Frontier 

Research 

เชิงปริมาณ : จํานวนโจทย์

วิจัยเชิงรุก 
 2 3 3 โจทย์วิจัยเชิงรุก

เพ่ิมมากข้ึน 

ข้อเสนอโครงการท่ี

เสนอต่อแหล่งทุน

5. โครงการ การจัดทํา 

Executive summary 

Report 

 

เชิงปริมาณ : จํานวนรายงาน

ผลการดําเนินงานด้านบริหาร

งานวิจัยของคณะรายไตรมาส 

1 2 2 2 รายงานผลการ

ดําเนินงานด้าน

บริหารงานวิจัย

เสนอท่ีประชุม

คณบดี

มหาวิทยาลัยใช้

ประโยชน์ข้อมูล

สําหรับการบริหาร

จัดการงานวิจัยและ

การประกันคุณภาพ

6. โครงการ การบ่มเพาะ

นักวิจัยสู่ความสําเร็จ (KU 

incubation for career path 

achievement) 

เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม

บ่มเพาะนักวิจัย  

6 7 8 8 อาจารย์ นักวิจัย 

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้านการ

วิจัย 

1) ข้อเสนอ

โครงการวิจัยท่ีมี

ศักยภาพในการ

เสนอขอทุน 

2) ผลงานวิจัย

ตีพิมพ์เพ่ิมมากข้ึน

7. โครงการ Guru Research 

club 

 

เชิงปริมาณ : จํานวนคร้ังใน

การจัดกิจกรรม 

1 2 3 4 องค์ความรู้/

ข้อเสนอแนะ ด้าน

งานวิจัยและด้าน

การบริหารงานวิจัย 

ข้อเสนอ

โครงการวิจัยและ

การบริหารงานวิจัย

มีประสิทธิภาพ



โครงการ/กิจกรรมของ   
แผนเชิงรุก 

ตัวชี้วัดท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (ระบุ) 

เป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานตามรอบ

ระยะเวลา

ผลการปฏิบัติงาน 

ปีที่ 
1

ปีที่ 
2

ปีที่ 
3

ปีที่ 
4

ผลผลิต 
(Outputs)* 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes)**

8. โครงการ Area Based 

research 

  

เชิงปริมาณ :  

1) จํานวนคร้ังในการจัด

กิจกรรม 

2) จํานวนโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนท่ี

 

1 

 

-

 

2 

 

1

 

2 

 

2

 

2 

 

2

ข้อเสนอโครงการท่ี

ตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน 

ข้อเสนอโครงการท่ี

สามารถเสนอขอทุน

จากแหล่งทุน

ภายในภายนอก

9. กิจกรรม พบปะแหล่งทุน

วิจัย 

เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งทุน

ท่ีประสานขอทุนวิจัย 

3 3 3 3 เพ่ิมโอกาสในการ

เข้าถึงแหล่งทุน

ให้กับนักวิจัย 

จํานวนทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอก

เพ่ิมข้ึน

10. โครงการติดตาม

ประเมินผลโครงการวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

เชิงปริมาณ : ร้อยละ

โครงการวิจัยท่ีได้รับ

ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ย้อนหลัง 

2 ปี มีการส่งรายงานวิจัย

เพ่ิมข้ึน 

50 55 60 65 (ร่าง) รายงานฉบับ

สมบูรณ์มีจํานวน

เพ่ิมข้ึน 

มหาวิทยาลัยฯ มี

การติดตาม

ประเมินผล

โครงการวิจัยท่ี

เข้มแข็งข้ึน

11. โครงการ การวิเคราะห์

ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล 

Scopus ด้วยโปรแกรม KU 

Forest / SCiVal  

เชิงปริมาณ : จํานวนรายงาน

การวิเคราะห์ผลงานวิจัย 

1 1 1 1 รายงานการ

วิเคราะห์

ผลงานวิจัย 

ได้แนวทางพัฒนา

ปรับปรุงด้าน

งานวิจัยเสนอต่อ

มหาวิทยาลัย

12. โครงการ Kasetsart 

Journal online submission 

 

เชิงปริมาณ : ระบบ online 

submission ท่ีได้รับการ

พัฒนา/ปรับปรุง 

2 2 2 2 ระบบ online 

submission ท่ี

พร้อมใช้งาน 

การบริหารจัดการ

วารสารท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ิม 

มากขึ้น ผู้ใช้บริการ

สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่าย

13. โครงการ ระบบติดตาม

ประเมินผลโครงการวิจัย 

(Tracking system) 

 

เชิงปริมาณ : ระบบ Tracking 

ท่ีได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง  

1 1 1 1 ระบบ Tracking  ท่ี

พร้อมใช้งาน 
สวพ.มก./หน่วยงาน/

นักวิจัย สามารถ

ตรวจสอบสถานภาพ

ดําเนินงานวิจัยของ

ตนเองได้ 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรมของ   
แผนเชิงรุก 

ตัวชี้วัดท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (ระบุ) 

เป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานตามรอบ

ระยะเวลา

ผลการปฏิบัติงาน 

ปีที่ 
1

ปีที่ 
2

ปีที่ 
3

ปีที่ 
4

ผลผลิต 
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ผลลัพธ์ 
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14. กิจกรรม พัฒนาคลังข้อมูล

งานวิจัย (KU Forest) 

 

เชิงปริมาณ : จํานวนรูปแบบ

การพัฒนาระบบคลังข้อมูล

งานวิจัย (KU Forest) 

 

1 1 1 1 ระบบคลังข้อมูล

งานวิจัย (KU 

Forest) ท่ีสมบูรณ์

พร้อมใช้งาน 

ผู้ใช้บริการสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

15. โครงการ จัดทําสื่อยุคใหม่

ทันสมัย 

 

เชิงปริมาณ : จํานวนรูปแบบ

สื่อ 

 1  1 มีสื่อเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์

หลากหลายรูปแบบ 

ประชาสัมพันธ์

องค์กรและงานวิจัย

ให้เป็นรู้จักมากข้ึน

16. โครงการ จัดทํา KU 

magazine for life 

  

เชิงปริมาณ :  

1) กิจกรรม เตรียมจัดทํา KU 

magazine for life 

2) จํานวน KU magazine for 

life (ฉบับ) 

   

1 

 
 

 
1 

งานวิจัยของ มก. 

ได้รับการเผยแพร่ 

ประชาชนท่ัวไป

สามารถเข้าใจ

งานวิจัยได้ง่ายขึ้น 

2. ด้านการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
17. โครงการ จัดทําฐานข้อมูล

ทรัพยากร เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูล

ทรัพยากร เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ 

  1  ระบบฐานข้อมูล

ทรัพยากร 

เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมีข้อมูล

เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การวางแผนงานวิจัย 

18. โครงการ สร้างฝัน

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์       

สู่เส้นทาง มก. 

 

 

เชิงปริมาณ : จํานวนโรงเรียน

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

1 1 1 1 นักเรียน เห็น

ความสําคัญของ

เทคโนโลยีด้าน

วิทยาศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยมี

ชื่อเสียงและเป็นท่ี

สนใจในการเข้า

ศึกษาต่อ  

19. โครงการ การเพ่ิม

ศักยภาพการใช้เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์  

เชิงปริมาณ : จํานวนคร้ังใน

การจัดกิจกรรม 

4 4 4 4 นิสิต อาจารย์ 

นักวิจัย มีความรู้ 

ความเข้าใจในการ

ใช้เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ขั้นสูง

ได้อย่างถูกต้อง 

 

1) ผู้ใช้บริการมากข้ึน 

2) เกิดความร่วมมือ

ทางด้านการวิจัย 

3) มีการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน 



โครงการ/กิจกรรมของ   
แผนเชิงรุก 

ตัวชี้วัดท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (ระบุ) 

เป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานตามรอบ

ระยะเวลา

ผลการปฏิบัติงาน 

ปีที่ 
1

ปีที่ 
2

ปีที่ 
3

ปีที่ 
4

ผลผลิต 
(Outputs)* 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes)**

3. ด้านการบริหารจัดการ 
20. กิจกรรม การปรับ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ประจําเพ่ือการประสานงาน

ระหว่างวิทยาเขต 

 เชิงปริมาณ : จํานวน
โครงสร้างคณะกรรมการ

ประจําท่ีมีการทบทวน/

ปรับปรุง  

1    โครงสร้าง

คณะกรรมการ

ประจําของ

สถาบันวิจัยฯ มีการ

ทบทวน/ปรับปรุง 

เกิดความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน

และวิทยาเขต 

21. โครงการ การทําวิจัยแบบ 

R to R  

 

เชิงปริมาณ : จํานวนงานวิจัย

แบบ R to R 

1 

 

2 

 

2 2 รายงานวิจัยแบบ 

R to R 

บุคลากร สวพ.มก. มี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

22. โครงการวิจัยสถาบัน 

 

เชิงปริมาณ : จํานวน

โครงการวิจัยสถาบัน 

  1  รายงานวิจัย

สถาบัน 

แนวทางในการ

พัฒนาปรับปรุงการ

บริหารจัดการ

องค์กร

 
 
หมายเหตุ * ผลผลติ (Outputs) หมายถึง ส่ิงท่ีได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได้ ที่จัดทําขึ้นหรือผลิตขึ้นโดยหน่วยงาน  เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือ

บุคลากร ได้ใช้ประโยชน์  หรือ การตอบคําถามที่ว่าจะได้รับอะไรจากการดําเนินงานและหรือกิจกรรมน้ันๆ  เช่น  จํานวนนิสิตที่

จบการศึกษา จํานวนผลงานวิจัย จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 

** ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต และผลกระทบท่ีมีต่อผู้ที่เก่ียวข้อง และส่ิงแวดล้อม จากการใช้

ประโยชน์จากการจัดทําผลผลิตขึ้นมา หรือการตอบคําถามท่ีว่าทําไมจึงมีการดําเนินการเพ่ือให้ได้ผลผลิตนั้นๆ เช่น จํานวนนิสิตจบ

แล้วหางานทําได้ จํานวนผลงานตีพิมพ์และรายรับเข้าสู่สถาบัน (จากทรัพย์สินทางปัญญาและงบวิจัยจากหน่วยงานภายนอก) 

 
 
 


