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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1. ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาการจัดการความรูด้ ้านการวิจัย (KM) โดยสานักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา
ภายใต้หัวข้อความรู้หลัก: “การเขียนเค้าโครงวิจัยอย่างไรให้มี Impact ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข (ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)
ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี (รองผูอ้ านวยการสานักวิจยั ฝ่ายพัฒนา)
ผศ.วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กลุ (รองผู้อานวยการสานักวิจัย ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม)
นางณัฐภาวี จิระภาพันธ์ (หัวหน้าสานักงาน)
นางสาวกรรณิการ์ สวัสดี (เจ้าหน้าที่สานักงาน)
นางสาวชมพูนุช แย้มรู้การ (เจ้าหน้าที่สานักงาน)
3. คณะ/สานัก/ศูนย์ : สานักวิจัย /คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ/ คณะนิติศาสตร์ /คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์/บัณฑิตวิทยาลัย
4. สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่

 โครงการเดิม/ต่อเนื่อง

5. ประเภทของโครงการ
 ดาเนินการปกติ
 โครงการพัฒนา
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/ศูนย์ ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑฺตที่พึงประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรทีม่ ีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือ
ตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตตาราและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างรายได้จากการพัฒนาการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/ศูนย์

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ส่งเสริมการทาวิจัย การตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่การจดสิทธิบัตรหรือนาไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
8. ตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/คณะ ในตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ : เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5
การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรูต้ ามระบบ
- องค์ประกอบที่2 การวิจัย: เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็น กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญ และกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจยั ทีม่ ีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดเี ด่น
- องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ : มีการเรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA มากกว่า หนึ่งรอบหรือมี
การจัดการความรู้ในกระบวนการดาเนินงานและในกระบวนการเรียนการสอน : สนับสนุนกิจกรรมใหม่ใน
กระบวนการวิจยั มาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
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9. ผลการดาเนินงาน (สรุปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้รบั จากการดาเนินงาน)
9.1 ดาเนินการจัดการความรู้และส่งเสริมการทาวิจยั ในสายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ได้จากงานวิจยั ของคณาจารย์ประจาปีการศึกษา 2560
9.2 รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
9.3 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างบรรยากาศการเขียนเค้าโครงวิจัยอย่างไรให้มี Impact ทางด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในมหาวิทยาลัยฯ
9.4 เพิ่มเพิ่มศักยภาพของผู้วิจัยและแสวงหาแนวทางที่ดีในการตอบสนองต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
9.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างคณะวิชาในการพัฒนากระบวนสร้างงานวิจัยทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. สรุปจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จานวนทั้งสิ้น 44 คน
11. งบประมาณทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน (In cash)
11.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ เป็นเงิน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
11.2 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด เป็นเงิน 4,811 บาท (สี่พันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
ประกอบด้วยรายจ่ายดังต่อไปนี้
งบประมาณที่ งบประมาณที่ งบประมาณ
รายการ
หมายเหตุ
ได้รับอนุมัติ
ใช้จ่ายจริง
คงเหลือ
1,000
0
1,000
1. ค่าของที่ระลึกวิทยากร
2. ค่าตอบแทนวิทยากร

2,000

1,200

800

3. ค่าอุปกรณ์สาหรับใส่เอกสาร

2,000

1,653

347

4. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

2,000

1,458

542

5. ค่าจัดทาเอกสารรายงานสรุป
และการเผยแพร่องค์ความรู้“ข้อ
ปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานการ
วิจัย”

1,000

0

1,000

6. ค่าอื่นๆในการดาเนินการ

500

500

0

8,500

4,811

3,689

รวม

-

12. มูลค่าสถาบัน (In kind) เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท
13. ประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPI)
1. คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
34 คน

-

ผล
44 คน
(ร้อยละ 129)

ด้านคุณภาพ
2

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPI)
2. คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และมีความพึงพอใจ

เป้าหมาย

ผล

ระดับ “ดี”

ระดับ “ดีมาก”

14. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)
➢ สานักวิจัยควรจัดให้มีโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย (KM) เป็นประจาทุกปี เนื่องจากเป็นโครงการที่
ดี เป็นกาลังใจให้นักวิจัย เสริมสร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้ทาวิจัย และเป็นการกระตุ้นการสร้างแรงจูงใจให้กับคณาจารย์
และบุคลากรที่ต้องการศึกษาวิจัยทาวิจัย
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

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