14... Page 1 of 3

2560

140/2561

31

2561
2560
2560

17

2561

QA-28

.
2018/08/31
21:26:31 Non-PKI Server Sign
Signature Code : OAA4A-EUARA-AxADY-AOAA0

1

17

2561

2018/09/01

2560

09:04:51 , Non-PKI Server Sign , Signature Code : OABEA-DkAQQ-BEAEY-AMwAy

2
http://eoffice.sau.ac.th/VDTe8zGmKrPLy74kDmMGF7MWs/wk8D820ICvOG0051J... 28/09/2018

2560

"

2560"

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

14... Page 2 of 3

1

.
.

2

2

1

. .
2018/09/01

10:47:22 , Non-PKI Server Sign , Signature Code : NwBBA-DgAQg-BGADk-ARgBE

3

/

/

2018/09/02

11:33:13 , Non-PKI Server Sign , Signature Code : OABGA-DAANA-AyADY-ARAA2

2018/09/03

14:40:44 , Non-PKI Server Sign , Signature Code : QwBDA-DUAMg-A2AEE-AOABD

4

http://eoffice.sau.ac.th/VDTe8zGmKrPLy74kDmMGF7MWs/wk8D820ICvOG0051J... 28/09/2018

2560

14... Page 3 of 3

http://eoffice.sau.ac.th/VDTe8zGmKrPLy74kDmMGF7MWs/wk8D820ICvOG0051J... 28/09/2018

QA -28
28
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1. ชื่อโครงการ : โครงการนักวิจัยดีเด่น หัวข้อ “นักวิจัยหน้าใหม่”
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข (ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจยั และพัฒนา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรนิภา บริบรู ณ์สุขศรี (รองผู้อานวยการสานักวิจัย ฝ่ายพัฒนา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล (รองผู้อานวยการสานักวิจัย ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม)
นางณัฐภาวี จิระภาพันธ์ (หัวหน้าสานักงาน)
นางสาวกรรณิการ์ สวัสดี (เจ้าหน้าที่สานักงาน)
นางสาวชมพูนุช แย้มรู้การ (เจ้าหน้าที่สานักงาน)
3. คณะ/สานัก/ศูนย์ : สานักวิจัย
4. สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่

 โครงการเดิม/ต่อเนื่อง

5. ประเภทของโครงการ
 ดาเนินการปกติ
 โครงการพัฒนา
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/ศูนย์ ด้าน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรที่มมี าตรฐานและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือตลาดแรงงาน
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตตาราและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างรายได้จากการพัฒนาการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/ศูนย์

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ส่งเสริมการทาวิจัย การตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่การจดสิทธิบัตรหรือนาไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
8. ตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/คณะ ในตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่2
การวิจัย: เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจยั ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
9. ผลการดาเนินงาน (สรุปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้รบั จากการดาเนินงาน)
9.1 คัดเลือกนักวิจัยดีเด่นที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูและเป็นแบบอย่างที่ดี คือรางวัลนักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น จานวน 8
คน
ได้แก่

1

ชื่อ

รางวัล

รองศาสตราจารย์ สิริวิช ทัดสวน

นักวิจัยหน้าใหม่ดเี ด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐ จันท์ครบ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ กวี หวังนิเทศน์กุล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูลย์ สุรสาคร

รางวัลชมเชย นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.ธัญนันท์ บุญอยู่

นักวิจัยหน้าใหม่ดเี ด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ชินกฤต วงศ์รักษ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.ประทีป มากมิตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์มณ
ั ฑนา แก้วดวงเล็ก

รางวัลชมเชย นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งนี้อาจารย์แต่ละท่านได้เชิญชวนเพื่อนคณาจารย์ให้มีความรัก ความมุ่งมั่นในการทาวิจัย ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นแรง
บันดาลใจให้คณาจารย์ทุกท่านต่อไป
9.2 ผู้ได้รับรางวัล มีความภาคภูมใิ จที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแรงจูงใจที่จะเป็นนักวิจัยที่มีผลงานที่ดเี ป็น
แบบอย่างต่อไป
9.3 ผู้เข้าร่วมชื่นชอบบรรยากาศการดาเนินงาน แลกเปลีย่ นวิธีการวิจัยและการตอบสนองต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
10. สรุปจานวนผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จานวนทั้งสิ้น 44 คน
11. งบประมาณทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน (In cash)
11.1 งบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมัติ เป็นเงิน 8,500.00 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
11.2 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด เป็นเงิน 7,409 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน)
ประกอบด้วยรายจ่ายดังต่อไปนี้
งบประมาณที่ งบประมาณที่ งบประมาณ
รายการ
ได้รับอนุมัติ
ใช้จ่ายจริง
คงเหลือ
6,800
6,800.1. ค่าจัดทาโล่เกียรติคุณ
2. ค่าจัดทาเกียรติบัตร ประกาศ
เกียรติคณ
ุ สาหรับนักวิจัยดีเด่น
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
รวม

หมายเหตุ
-

200

0.-

200

1,500

609

891

-

8,500.-

7,409.-

1,091

-

12. มูลค่าสถาบัน (In kind) เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท
13. ประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของตัวชี้วัดความสาเร็จ

2

ด้านปริมาณ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPI)
1. สามารถคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ทีมีผลงานวิจัยทีส่ ร้าง
Impact ให้กับมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ
ด้านคุณภาพ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPI)
2. นักวิจัยดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคณ
ุ สมบัติขั้น
ต่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 8 คน

ผล
8 คน

เป้าหมาย

ผล

ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ตามเกณฑ์ที่กาหนด

14. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)
15. ผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของโครงการ
15.1 ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น.......................-..................................................................................................................
การจัดการความเสีย่ ง....................-................................................................................................................
15.2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น........................-.................................................................................................................
การจัดการความเสีย่ ง.....................-.................................................................................................................
15.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น..........................-...............................................................................................................
การจัดการความเสีย่ ง.......................-...............................................................................................................
15.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น...........................-..............................................................................................................
การจัดการความเสีย่ ง........................-..............................................................................................................
15.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น............................-.............................................................................................................
การจัดการความเสีย่ ง..........................-............................................................................................................
16. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินโครงการในครั้งต่อไป -

ลงชื่อ

ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข

(ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข)
ผู้รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
วันที่ 30 / สิงหาคม/2561
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