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แบบเสนอ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
1. ชื่อโครงการ: โครงการการพัฒนางานวิจัยเพือ่ ตอยอดเชิงพาณิชย
2. ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.วีระพันธ ดวงทองสุข (ผูอํานวยการสํานักวิจัย)
ผศ.วีระพงษ กาญจนวงศกลุ (รองผูอํานวยการสํานักวิจัย ฝายบริการอุตสาหกรรม)
ผศ.พรนิภา บริบรู ณสุขศรี (รองผูอํานวยการสํานักวิจัย ฝายพัฒนา)
ผศ.ณัฏฐ โอธนาทรัพย (ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา)
นางณัฐภาวี จิระภาพันธ (หัวหนาสํานักงาน)
นางสาวกรรณิการ สวัสดี (เจาหนาที่สํานักงาน)
นางสาวชมพูนุช แยมรูการ (เจาหนาทีส่ ํานักงาน)
3. คณะ/สํานัก/ศูนย:
สํานักวิจัย
4. สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม
 โครงการเดิม/ตอเนื่อง
5. ประเภทของโครงการ
 ดําเนินการปกติ
 โครงการพัฒนา
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/ศูนย ดาน
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาบุคลากร
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตร
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบัณฑิต
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ผลิตและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ใหบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. ความสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/ศูนย
 กลยุทธที่ 20 พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค สงเสริมและพัฒนา
องคความรูจากการวิจัย
 กลยุทธที่ 21 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูจ ากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
8. ตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/คณะ ในตัวบงชี้ที่
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
9. หลักการและเหตุผล
ดวย สํานักวิจัยไดตระหนักถึงการพัฒนางานวิจัยที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ป
การศึกษา บนรากฐานที่เขมแข็งจากการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย 2014 - 2018 (ครั้งที่ 1 - 5)
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดงานเพื่อเปนเวทีระดับชาติทางการวิจัย ในการสนับสนุนองคกรในระบบวิจัยจากทั่ว
ประเทศ ได รวมแสดงศั ก ยภาพทางการวิ จัย เพื่ อ มุ ง สู ก ารพั ฒ นาประเทศอย างมี ส วนร วมและยั่ง ยื น ภายใต
SAUNIC2018 ที่ผานมา ทางสํานักวิจัยรวมกับคณะวิชาตาง ๆ ของมหาวิท ยาลัยเอเชียอาคเนย ไดจัดโครงการ
ภายใตหัวขอ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อตอยอดเชิงพาณิชย” โดยมีเปาหมายเพื่อเปนการกระตุนงานวิจัยที่มีอยูของ

1

คณาจารยมีแนวทางสูการนําไปตอยอดเชิงพาณิชยได อันเปนภารกิจสําคัญสวนหนึ่งที่เปนแรงผลักดันใหเกิดขึ้น
และสนองตองานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ฯ ดวย และคาดวาผลจากโครงการ ฯ นี้จะเปนประโยชนตอ
การพัฒนางานวิจัยในอนาคตตอไป
10. วัตถุประสงคของโครงการ
10.1 เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยเกิดแนวทางการพัฒนางานวิจัยที่มีผลเปนรูปธรรมอยางแทจริง
10.2 เพื่อใหเกิดการนําไปสูการพัฒนางานวิจัยที่มีการตอยอดเชิงพาณิชยตอไป
11. กลุมเปาหมาย ประกอบดวย 2 กลุม
11.1 คณาจารยสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
11.2 คณาจารยสายสังคมและมนุษยศาสตร
12. ประเภทกิจกรรมยอยที่ดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมนี้ มีทั้งสิ้น 2 กิจกรรม ประกอบดวย
12.1 การนําเสนอภาคบรรยายของวิทยากรผูทรงคุณวุฒจิ าก มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12.2 การฟงบรรยายและถามตอบระหวางผูเขารวมและวิทยากร
13. ขั้นตอนการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานโครงการ
13.1 ขั้นวางแผน (Plan)
13.1.1 สํานักวิจัยติดตอประสานงานไปยังวิทยากร: ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัชวาลย ชัยชนะ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
13.1.2 ดํ า เนิ น การจั ด เตรี ย มรายละเอี ย ดข อ มู ล บรรยาย โปสเตอร แ นะนํ า วิ ท ยากร และ
ประชาสัมพันธคณาจารยสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสายสังคมและมนุษยศาสตร
13.2 ขั้นตอนดําเนินการ (Do)
13.2.1 ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
13.2.2 เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติโครงการ
13.2.3 ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด
13.3 ขั้นตอนสรุปและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม (Check)
13.3.1 สรุปผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย ฯ
14. ระยะเวลาการดําเนินการ (วันเริ่มตน – วันสิ้นสุด): มิถุนายน - กรกฎาคม 2561
15. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม: หองประชุมชั้น 7 อาคาร สํานักอธิการบดี เวลา 9.00 – 12.00 น.
16. งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน (In cash)
ในการดําเนินงานนี้ใชงบประมาณดําเนินการทัง้ สิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ประกอบดวย
คาใชจายแตละสวนตามตารางสวนลางนี้
ลําดับที่
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
1

คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ

7,000

2

คาจัดเตรียมอาหาร กับเครื่องดื่มและอาหารวาง

2,500

3

คาจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ ฯ หรือสําเนาเอกสารบรรยาย

500

รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)

2

17. มูลคาสถาบันที่ใชในการดําเนินงาน (In kind)
18. เปาหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จ
18.1 ดานปริมาณ มีจํานวนผูเ ขารวมจากคณาจารยสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบั สายสังคมและ
มนุษยศาสตร จํานวน 40 คน หรือรอยละ 80 ของผูเ ขารวม ฯ
18.2 ดานคุณภาพ คณาจารยเกิดแนวทางการพัฒนางานวิจยั ที่มีผลเปนรูปธรรมและนําไปสูก ารพัฒนา
งานวิจัยที่มีการตอยอดเชิงพาณิชยตอไป
19. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ
19.1 ความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณ
ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้น .................-...........................................................................................
การจัดการความเสี่ยง ..............-...........................................................................................
19.2 ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้น ..................-...........................................................................................
การจัดการความเสี่ยง ..............-...........................................................................................
19.3 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้น .................-............................................................................................
การจัดการความเสี่ยง .............-............................................................................................
19.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ
ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้น ................-...........................................................................................
การจัดการความเสี่ยง ..............-...........................................................................................
19.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้น ................-.............................................................................................
การจัดการความเสี่ยง ............-.............................................................................................
20. วิธีการติดตามประเมินผลโครงการ
20.1 การรายงานผลการดําเนินโครงการ

ลงชื่อ ผศ.วีระพงษ กาญจนวงศกุล
(ผูชวยศาสตราจารยวีระพงษ กาญจนวงศกุล)
ผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561
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