แผนการวิจัยประจาปีการศึกษา 2559

โดย
สานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คานา
มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์ น มี ก ารด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ 4 ด้ า น คื อ ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในด้านการวิจัยและ
การบริการวิชาการ มหาวิท ยาลั ยเวสเทิ ร์น ได้จัดตั้งสานักวิจัยและบริการวิชาการ เพื่ อเป็ น หน่ วยงาน
ประสานการดาเนินงานตามยุท ธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการวิจั ยและบริการวิชาการ
ตลอดจนงานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย การดาเนินงานของสานักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทา
เป็นแผนระยะกลาง และแผนงานประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานมีแนวทางที่ชัดเจน และสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
แผนการวิจัยประจาปีการศึกษา 2559 ของสานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
จัดทาขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของสานัก เพื่อให้บุคลากรได้วางแผนและ
ดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักวิจัยและบริการวิชาการ ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสานักทุกคนที่ได้
ร่วมกันจัดทาแผนการวิจัยฉบับนี้จนประสบความสาเร็จ และอานวยประโยชน์ต่อการบริหารงานต่อไป
สานักวิจัยและบริการวิชาการ
สิงหาคม 2558

สารบัญ
หน้า
คานา
บทที่ 1 บทนา
การจัดตั้งของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ความเป็นมาของสานักวิจัยและบริการวิชาการ
โครงสร้างการบริหารงานของสานักวิจัยและบริการวิชาการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสานักวิจัยและบริการวิชาการ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับงานของสานักวิจัยและบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธ์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
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บทที่ 2 ภาระงานของสานักวิจัยและบริการวิชาการ
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บทที่ 3 แผนงานประจาปีและการดาเนินงานของโครงการสานักวิจัยและบริการวิชาการ
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บทที่ 1
บทนำ
กำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน
ได้ รั บ ใบอนุ ญ าติ ใ ห้ ป ระกอบการเลขที่ 2/4 2540 ลงวั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2540 โดยรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้เปิดทาการสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขตภูมิภาคของภาค
กลาง และเป็ นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศในการส่งเสริมการพั ฒ นาทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ และประการสาคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ผลิ ต ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ พ รั่งพร้อ มด้ วยความเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการ มี ทั ก ษะชั้ น สู งในการ
ประกอบอาชีพ และกอปรด้วยคุณธรรม
ปรัชญำของมหำวิทยำลัย
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศด้วยพลังควำมคิด
(The Power of Thought We Aim The Highest)
วิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สังคมและประเทศชาติ ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน
พันธกิจของมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีพันธกิจหลักคือ
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์ น ได้ ก าหนดแผนยุ ท ธ ศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2555 – 2559) โดยมุ่งมั่น พัฒ นามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อ มของชุมชน สังคมและ
กระแสโลกาภิวัตน์ ภายใต้การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการจัดการเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่อนาคตให้เกิดความ
เห ม าะส ม แ ล ะเกิ ด ป ระโย ช น์ สู งสุ ด ใน ก ารบ ริ ห า รม ห าวิ ท ย าลั ย ให้ มี เส ถี ย รภ าพ แ ล ะยั่ งยื น
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น แหล่ ง ความรู้ เชิ ด ชู คุ ณ ธรรม นอกจากนี้ แ ผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ได้ ค านึ ง ถึ ง
ความเชื่ อ มโยง และสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ.2551 – 2565) มาเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุท ธศาสตร์ใน
การขับเคลื่อนที่สาคัญ 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในการผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์และคงรักษาภารกิจหลักให้
ดาเนินการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการศึกษา
การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
การส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบการจัดการบริหาร
มหาวิทยาลัยพัฒนา
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 การพัฒนาการบริหารจัดการการเงิน พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้าน
การเงินให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลทุกหลักสูตร

3

ควำมเป็นมำของสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนทั้งในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ควบคู่กันไป การดาเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการครบ 4 ด้าน
คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการแบ่งหน่วยงานตามโครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการกับกิจกรรมทั้ง 4 ด้า น ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สาหรับสานักวิจัยและบริการวิชาการนับเป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน ของ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นโดยสานักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานทาหน้าที่ประสานและส่งเสริม กิจกรรม
การวิจัยของอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประสานและควบคุมการทาวิจัยของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับ
จริย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั งคมของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ใน
มหาวิทยาลัย ประสานและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการประชุมทางวิชาการและการเสนอบทความทางวิชาการ
ของอาจารย์ นิสิตและนักวิชาการทั่ วไป ประสานและร่วมมือการจั ดทาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัย
สานักวิจัยและบริการวิชาการ จึงนับเป็นหน่วยงานที่จะช่วยอานวยความสะดวก การประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านการวิจัย และการบริการวิชาการกับสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่สาคัญที่มหาวิทยาลัยต้องให้
การสนับสนุน และเป็นความจาเป็นที่สานักวิจัยและบริการวิชาการควรจะต้องมีแผนงานและระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออานวยประโยชน์ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยประสานงานให้เกิดคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น รวมทั้งนาวิชาการ เพื่อบริการแก่สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
สังคมและประเทศในที่สุด

โครงสร้ำงกำรบริหำรสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
สานักวิจัยและบริการวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในภาพที่ 1 โดยดาเนินงาน
ของสานักวิจัยและบริการวิชาการ จะคลอบคุมทั่งด้ านงานธุรการ / ข้อมูล งานวิจัยของอาจารย์ งานวิจัยของ
นิสิต (งานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) งานประสานการบริการวิชาการแก่สังคมงานประสานการ
ส่งเสริมการผลิตตาราและเอกสารการสอน ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงานของสานักวิจัยและบริการ
วิชาการ ในภาพที่ 1
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ภำพที่ 1 โครงสร้ำงกำรบริหำรสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์
สภำมหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ เทิร์น

อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี

ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้อำนวยกำรสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร

คณะกรรมกำรวิจัย
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์

งำนธุรกำร/ข้อมูล

งำนวิจัยอำจำรย์

งำนพิจำรณำจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์
(งำนวิจัยนิสิต)

งำนประสำนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม

งำนประกันคุณภำพกำร/
ส่งเสริมกำรผลิตตำรำ

4
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วิสัยทัศน์ ของสำนักวิจัยและวิชำกำร
พัฒนา ส่งเสริม และประสานงานวิจัยและบริการวิชาการให้ก้าวไกล
พันธกิจ
1. การส่งเสริมและประสานงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ
2. การประสานงานบริการวิชาการแก่สังคม
3. การประสานงานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. การประสานงานการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนาเสนอบทความวิจัย
5. การส่งเสริมและประสานงานการจัดทาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
เป้ำประสงค์
1. พัฒนาระบบการวิจัย และส่งเสริมคณาจารย์ให้ทาวิจัยรวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่การวิจัย
และการนาผลการวิจัยไปใช้
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนบูรณาการความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการแก่สังคม
3. เพื่อให้การรับรองจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์แก่อาจารย์ นิสิตและบุคคลทั่วไป
4. เพื่อประสานงานการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนาเสนอบทความวิจัย ปีละ 1 ครั้ง
5. เพื่อประสานงานการจัดทาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
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แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยกับงำนของสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ประเด็น สานักวิจั ยและบริการวิชาการมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังรูป
1. กำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน

2. กำรส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพ
กำรวิจัย
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร

4. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

3. กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม

ภำพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของงานสานักวิจัยและและบริการวิชาการ กับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ
สานักวิจัยและบริการวิชาการ มีภารกิจในการดาเนินการและส่งเสริมทางด้านต่างๆ ดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
2. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
3. การให้การรับรองโครงการวิจัยของนิสิตที่ขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. การจัดสัมมนาวิชาการและการนาเสนอผลการวิจัยระดับชาติ
5. จัดทาคู่มือการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
6. จัดทาคู่มือการแต่งตาราและเอกสารประกอบการสอนของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรวิจัย
สานักวิจัยและบริการวิชาการ มีภารกิจในการดาเนินการและส่งเสริมทางด้านต่างๆ ดังนี้
1. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2. ประสานงานการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้กับคณะต่างๆ
3. จัดตั้งอนุกรรมการการวิจัย เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย และคณะกรรมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริม พัฒนา ควบคุมและติดตามการจัดทาสัญญา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
5. จัดทาคู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
6. ประสานงานในการประเมินผลโครงการวิจัยของนิสิตและอาจารย์ ก่อนนาเสนอ
ผลการวิจัยระดับชาติ
7. เป็นศูนย์ประสานงานของอาจารย์และบุคลากร ในการเขียนโครงการ
เพื่อนาเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก
8. จัดทาคู่มือการจัดทาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
9. เป็นศูนย์ประสานงานและดาเนินการจัดทาวารสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
10. เป็นหน่วยงานประสานงานกับสานักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวมทั้งหน่วยงาน
วิชาการต่างๆ ภายนอก เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
สานักวิจัยและบริการวิชาการ มีภารกิจในการดาเนินการและส่งเสริมทางด้านต่างๆ ดังนี้
1. ประสานงานการจัดสรรงบประมาณ การบริการวิชาการแก่สังคมให้กับคณะต่างๆ
2. จัดทาหลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็น
ระบบและกระจายอานาจให้แก่คณะต่างๆ ดาเนินการ
3. ประสานงานในการคัดเลือกบทความวิจัยที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคม ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ และนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
4. การประสานงานการจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ แก่นิสิต อาจารย์
และบุคคลภายนอก
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สานักวิจัยและบริการวิชาการ มีภารกิจในการดาเนินการและส่งเสริมทางด้านต่างๆ ดังนี้
1. จัดทาคู่มือต่างๆเพื่อให้สะดวก และเป็นเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของสานักวิจัย ดังนี้
1.1 คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
1.2 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
1.3 คู่มือการแต่งตาราและเอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
1.4 คู่มือการจัดทาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
1.5 แผนงานและแผนบริการความเสี่ยงของสานักวิจัยและบริการวิชาการ
2. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. จัดทาแฟ้มเพื่อสะดวกในการสืบค้นเอกสารต่างๆ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์และกลยุทธ์
สานักวิจัยและบริการวิชาการได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ เพื่อรองรับ
พันธกิจต่างๆ ทั้ง 5 ด้านดังนี้
พันธกิจที่ 1 การส่งเสริมและประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์
1 กำรส่งเสริมและงบประมำณ
กำรวิจัยกับหน่วยงำนต่ำงๆ

เป้ำประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนากรอบและระบบใน
การส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย

1.2

1.3

1.4
1.5

กลยุทธ์

1.1.1 จัดทาคู่มือส่งเสริมและ
ระเบียบการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย
1.1.2 อานวยความสะดวกในการ
ขอรับทุนหนุนการวิจัย
1.1.3 สร้างผลสาเร็จของงานวิจัยให้
อยู่ในระดับผลลัพธ์
(Outcome) และผลกระทบ
(Impact) ต่อสถาบันและ
สังคม
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
1.2.1 ส่งเสริมการวิจัยในรูปของ
คณาจารย์ให้ทาวิจัย /
สหวิทยาการ และงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ทมี่ ีคุณภาพ
ในรูปโครงการเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน
1.2.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์
นักศึกษาชุมชน และองค์กร
ในชุมชนพัฒนาโจทย์วิจัย
เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่
1.3.1 สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์
การวิจัย
เผยแพร่งานวิจัยในวารสาร
ที่มี Peer Review ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
1.3.2 ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย
ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัย
เพื่อให้มีการนาผลการวิจัย / งาน 1.4.1 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยใช้
สร้างสรรค์มาใช้ในการจัดการ
ในการเรียนการสอน การทา
เรียนการสอน
กรณีศึกษา
เพื่อให้มีการนาผลงานวิจัย /
1.5.1 ส่งเสริมให้คณะต่างๆ ทาวิจัย
งานสร้างสรรค์ไปใช้ในชุมชน
ร่วมกับชุมชน และนา
และสังคม
ผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหา
ของชุมชนและสังคมร่วมกัน
ส่งเสริมให้มีการประเมินผล
1.5.2 การสัมฤทธิ์ผลของการ
แก้ปัญหาของสังคมร่วมกัน
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พันธกิจที่ 2 การประสานงานบริการวิชาการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศำสตร์
2 กำรประสำนงำนบริกำร
วิชำกำร แก่สังคม

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์บริการ 2.1.1 ส่งเสริมให้คณะต่างๆ สร้าง
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นด้วย
เครือข่ายพันธมิตรเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพของชุมชน
สนับสนุนการจัดบริการ
อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
วิชาการแก่สังคม
ความต้องการของชุมชน
2.1.2 ส่งเสริมให้คณะต่างๆ
จัดบริการวิชาการแก่สังคม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.2 เพื่อส่งเสริมให้คณะต่าง ๆ พัฒนา 2.2.1 ส่งเสริมการให้คณะต่างๆ
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทาง
ตั้งบุคคลากรเพื่อพัฒนาและ
วิชาการวิชาชีพ
สร้างเครือข่ายกับท้องถิ่นที่จะ
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดอบรมและให้ความรู้ทาง
2.2.2 วิชาการต่างๆ ตามความ
ต้องการของท้องถิ่น
ส่งเสริมการนานิสิตออก
2.2.3 ฝึกงานและให้บริการความรู้
และวิชาชีพต่างๆ แก่ชุมชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
การยอมรับ
2.3 เพื่อบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
บริการวิชาการแก่สังคมใน
งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

2.3.1 ส่งเสริมการนาความรู้จาก
การวิจัย ออกสุ่ชุมชนผ่านสื่อ
ต่างๆ
2.3.2 ส่งเสริมการฝึกงานของนิสิต
เพื่อออกไปประกอบอาชีพได้
อย่างมีศักยภาพ
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พันธกิจที่ 3 การประสานงานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประเด็นยุทธศำสตร์
3 กำรประสำนงำนกำรรับรอง
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์

เป้ำประสงค์
3.1 จัดระบบการทางานการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

กลยุทธ์
3.1.1

3.1.2

3.2 เพื่อประสานงานการอบรมนิสิต
ด้านจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์

3.2.1
3.2.2

3.3 การออกใบรับรอง จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์

3.3.1

3.3.2

การจัดหาคู่มือการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการ
พิจารณารับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
จัดระบบการเก็บและ
บันทึกข้อมูล การอบรม
และการรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
พัฒนาองค์ความรู้นิสิตด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายนอกเข้าร่วมการอบรม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเค้าโครงการวิจัย
และการออกแบบสอบถาม
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์
คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาและให้การรับรอง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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พันธกิจที่ 4 การประสานงานการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนาเสนอบทความวิจัย
ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

4 เพื่อประสำนงำนกำรจัด
ประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรและ
นำเสนอบทควำมวิจัย

4.1 เพื่อจัดสร้างกรอบและระบบการ
บริการจัดการด้านการจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและ
การนาเสนอบทความวิจัย

กลยุทธ์
4.1.1

4.1.2

สร้างกรอบและระบบการ
บริหารจัดการเป็น
กรณีศึกษา เพื่อการ
ดาเนินการต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สร้างกรอบการทางานและ
กาหนดเวลาในการ
ปฎิบัติงานเป็นตัวอย่าง

4.2 เพื่อสร้างระบบและวิธีการจัดทา 4.2.1
งบประมาณในการจัดประชุมทาง
วิชาการ

พัฒนาและสร้างกรณีศึกษา
ในการจัดทางบประมาณ
เพื่อการจัดประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ จะได้เป็น
ตัวอย่างในการดาเนินการ

4.3 ออกแบบหนังสือเพื่อการติดต่อ
กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกในการจัดประชุมทาง
วิชาการ

4.3.1

พัฒนารูปแบบหนังสือเพื่อ
การพิจารณากับหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงาน
ภายนอก

4.4 พัฒนาและออกแบบสื่อในการจัด 4.4.1
ประชุมสัมมนาวิชาการ

ออกแบบสื่อเพื่อใช้ในการ
จัดประชุมสัมมนาทาง
วิชาการทั้งในรูปของ
กระบวนการในการ
นาเสนอผลงานวิชาการ สื่อ
ซีดีและสื่อสิ่งพิมพ์

4.5 พัฒนาระบบการประเมินผลการ
จัดประชุมและสัมมนาทาง
วิชาการ

ออกแบบสอบถามและ
จัดทาระบบวิธีการ
ประเมินผลการจัดประชุม
และสัมมนาทางวิชาการ

4.5.1

12

พันธกิจที่ 5 การส่งเสริมและการประสานงานการจัดทาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์
5 ส่งเสริมและประสำนงำนกำร
จัดทำวำรสำรวิชำกำร

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

5.1

เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการ
5.1.1 สร้างระบบกลไกการบริหาร
บริหารจัดการในการทา
จัดการในการทา
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
วารสารวิชาการของ
จัดทาระบบงบประมาณเพื่อการ
มหาวิทยาลัย
ทาวารสารวิชาการ
5.1.2 จัดทาคู่มือปฎิบัติงานเพื่อ
จัดทาวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

5.2

จัดทากรอบเวลา
เพื่อทาวารสารวิชาการ

5.2.1 จัดทากรอบและระบบการ
คานวณงบประมาณเพื่อการ
จัดทาวารสารของ
มหาวิทยาลัย
5.2.2 จัดทากรอบระยะเวลาในการ
ทางาน

5.3 คณะกรรมการจัดทาวารสาร
5.3.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดรูปแบบและวิธีการในการ
จัดทาวารสารวิชาการของ
ทางานร่วมกัน
มหาวิทยาลัย
5.3.2 จัดประชุมวางแผนและสร้าง
ความเข้าใจในระบบและ
วิธีการทางาน
5.4

จัดทาวารสารวิชาการของ
5.4.1 นาเสนอรูปแบบและวิธีการ
มหาวิทยาลัยและนาออกเผยแพร่
จัดทาวารสารเสนอต่อฝ่าย
บริหาร
5.4.2 เพื่อจัดทาข้อเสนอในเชิง
นโยบายเกี่ยวกับสมาชิก
และการกาหนดราคา
ค่าจัดทาวารสาร

13

พันธกิจที่ 6 การเสริมสร้างและพัฒนานักวิจัย
ประเด็นยุทธศำสตร์
6 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำนัก
วิจัยทั้งปริมำณและคุณภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

6.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถทางาน
วิจัยได้อย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง

6.1.1 จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนรับรู้
รวมกันกับหน่วยงาน
ภายนอกทีสนับสนุนการวิจัย
เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใน
การสร้างผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ
6.1.2 จัดเวทีเสวนาสร้างเสริม
ประสบการณ์นักวิจัย พัฒนา
โจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก

6.2 เสริมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้
ทางานวิจัยในรูปแบบของชุด
โครงการ

6.2.1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุ่นใหม่และสร้าง
ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงโดย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
สนับสนุนการวิจัย
6.2.2 ส่งเสริมใหนักวิจัยรุ่นใหม่ได้
พัฒนาโครงการวิจัย
6.2.3 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้
นักวิจัยในการรับทุนวิจัยจาก
ทุนภายนอกและทุนภายใน
มหาวิทยาลัย
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พันธกิจที่ 7 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย
ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

7 เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำม
7.1 สร้างศูนย์ประสานงานเครือข่าย
ร่วมมือทำงกำรวิจัยแบบมุ่งเป้ำ
การวิจัยแบบมุ่งเป้า (Node or
ทั้งภำยในและภำยนอก
Hub) เพื่อเพิ่มโอกาสการรับทุน
มหำวิทยำลัย
เผยแพร่ผลงานวิจัยและนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์
7.1.1
7.1.2

7.1.3

7.2 ประสานความร่วมมือระหว่าง
7.2.1
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
สนับสนุนทุนวิจัย ภาคี และชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการวิจัยแบบมุ่งเป้า : Center
of excellence (COE)

กาหนดวาระ กลยุทธ์และ
จุดเน้นการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
จัดประชุมสัมมนาร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในการวิจัย
แบบมุ่งเป้าโดยความร่วมมือ
กับ วช.
จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายการวิจัยแบบมุ่งเป้า
ที่เข้มแข็ง (Node) หรือ
(Hub)
ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย
ภายนอกให้กับโครงการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
ภำระงำนของสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
สานักวิจัยและบริการวิชาการ มีภาระงานประจาดังต่อไปนี้
1. งำนธุรกำร / ข้อมูล
2. งำนประสำนกำรส่งเสริมกำรผลิตตำรำและเอกสำรประกอบกำรสอน
3. งำนประสำนวิจัยของอำจำรย์
4. งำนวิจัยของนิสิต (งำนพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์)
5. งำนประสำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 1
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ภำระงำนของสำนักวิจยั และบริกำรวิชำกำร

งำนธุรกำร/ข้อมูล

งำนประสำนกำรส่งเสริมกำรผลิตตำรำ
และเอกสำรประกอบกำรสอน

งานรับหนังสือ
งานออกหนังสือ
งานเก็บแฟ้มเอกสาร
งานประสาน
กับหน่วยงานภายใน
งานประสาน
กับหน่วยงานภายนอก
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย

งำนประสำนวิจัยของอำจำรย์

จัดทาแผนงานการส่งเสริม
การผลิตตาราและเอกสาร
ประกอบการสอน
การจัดประชุมและส่งเสริม
การผลิตตาราและเอกสาร
ประกอบการสอน
งานประชุมการผลิตตาราฯ
การจัดทาเอกสารสัญญา
การขอรับการส่งเสริม
การผลิตตาราและเอกสาร
ประกอบการสอน
งานสรุปผลการดาเนินงาน
ในรอบเวลาหนึ่งปี

งำนวิจัยของนิสิต
(งำนพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์)

งานจัดทาแผนงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
งานจัดทางบประมาณ
การวิจัยประจาปี
งานประชุมการวิจัย
การจัดเตรียมการส่งเสริม
การวิจัยประจาปี
งานจัดทาประกาศ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
งานทาสัญญางานวิจัยประจาปี
การติดตามงานวิจัยของ
อาจารย์ประจาปี
งานเผยแพร่งานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
การประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกด้านการวิจัย

งำนประสำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

งานจัดทาแผนงานพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
งานประชุมพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
งานจัดเอกสารรับรองโครงการวิจัย
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
งานเก็บรวบรวมเอกสารการวิจัย
ที่ขอรับรองโครงการวิจัยจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
การติดตามงานวิจัยเพื่อขอเอกสาร
รับรองโครงการวิจัย
การประสานงานกับบัณฑิตศึกษา เรื่อง
การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
งานสรุปผลการดาเนินงานในรอบ
ระยะเวลาหนึ่งปี

งานจัดทาแผนงาน
พิจารณางานบริการวิชาการ
งานจัดประชุมพิจารณา
งานบริการวิชาการ
งานจัดเก็บเอกสารวิชาการ
แก่สังคม
งานการติดตามผลงาน
การบริการวิชาการแก่สังคม
งานสรุปผลการดาเนินงาน
ในรอบระยะเวลาหนึ่งปี
งานจัดประชุมทางวิชาการ
และการนาเสนอผลงานวิจัย
งานการจัดทาวารสาร
ทางวิชาการ

งานจัดเก็บเอกสารการวิจัย
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ภำพที่ 2 โครงสร้ำงกำรบริหำรสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์
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กรอบกำรดำเนินงำนในสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
1. กรอบงำนประจำที่ต้องดำเนินกำร
1.1 จัดวาระการประชุมเป็นประจา
1.2 กาหนดช่วงเวลาการจัดประชุมของคณะกรรมการ
1.3 ดาเนินการจัดประชุม ประสานงานการใช้ห้องประชุม
1.4 จดบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์บันทึกการประชุม
1.5 การติดตามงานจากการประชุมวิจัยและบริการวิชาการ
1.6 เก็บแฟ้มข้อมูลต่างๆ ของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
1.7 ติดตามงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะๆ
1.8 จัดประชุมวิชาการด้านการวิจัยเป็นประจาทุกปี (ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นด้วย)
1.9 ดาเนินการจัดทาวารสารวิชาการ (วารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น) โดยศึกษารูปภาพ
วิธีการดาเนินการระเบียบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งบประมาณที่ใช้
ระบบการจัดพิมพ์และการจาหน่าย
1.10 สรุปผลงานและปัญหาเรื่องงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. กำรจัดประชุมเรื่องบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
2.1 นาเสนอแผนบริการวิชาการแก่สังคมโดยจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ
2.2 นาเสนองบประมาณเพื่อปรึกษาเรื่องแผนบริการวิชาการแก่สังคม
2.3 กาหนดให้คณะต่างๆ ร่วมกันจัดทาโครงการเพื่อเสนองบประมาณบริการวิชาการแก่สังคม
2.4 ประชุมพิจารณาโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะต่างๆ
2.5 ติดตามการดาเนินงานของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะต่างๆ
2.6 สรุปผลการดาเนินการและเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพ
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3. กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
งำนประจำ
1. จัดวาระการประชุมเป็นประจา
2. การจัดทาตารางการดาเนินการในแต่ละภาค
การศึกษา
3. การติดต่อประสานงานกับวิทยากร + ตัวแทน
มหาวิทยาลัย + นิสิต
4. ทาเรื่องเข้าประชุมเพื่อจัดอบรมจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ให้กับนิสิต อาจารย์และ
บุคคลภายนอก
5. ประสานงานการออกวุฒบิ ัตร
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

งำนประสำนงำนกับนิสิต
ประสานงานกับวิทยากรและนิสิตเพื่อจัดอบรม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในแต่ละภาค
การศึกษา
ประสานงานกับวิทยากรเรื่องการฝึกอบรมนิสิต
ในแต่ละภาคการศึกษา
ประสานงานกับตัวแทนมหาวิทยาลัยแต่ละ
ภูมิภาคเรื่องการฝึกอบรมนิสติ
จัดฝึกอบรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับนิสิตในทุก
ภาคการศึกษา

5. ประสานงานกับนิสิตในการวิจัย ส่งเอกสารเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
จัดทาวุฒิบัตร
6. ประสานกับนิสิตรายบุคคลในการปรับแก้ไข
งานวิจัย
จัดประชุมงานวิจัยของนิสิตเกี่ยวกับจริยธรรมการ 7. กาหนดการส่งเอกสารเพื่อขอรับหนังสือรับรอง
วิจัยในมนุษย์
จริยธรรมการวิจัยฯ ที่ออกโดยอธิการบดี และ
ประธานคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์
จัดแจ้งนิสิตปรับแก้ไขเป็นรายบุคคล
8. ดาเนินการจัดส่งหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย
ฯ และวุฒิบัตรส่งให้นิสิต
จัดทาหนังสือรับรองการทาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ 9. สรุปปัญหาการดาเนินงานและพิจารณาปรับปรุง
การวิจัยในมนุษย์
แก้ไข
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4. กำรจัดประชุมทำงวิชำกำรและกำรนำเสนอบทควำมวิจัย
4.1 นาเสนอโครงการและแผนงานการประชุมทางวิชาการและการนาเสนอบทความวิจัย
4.2 นาเสนองบประมาณเพื่อการจัดประชุมทางวิชาการ
4.3 จัดทาแผนงานการดาเนินการเพื่อจัดประชุมวิชาการ
4.4 ประสานงานการแต่ตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดประชุมทางวิชาการ
4.5 ประสานงานกับสถาบันและหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมจัดประชุมทางวิชาการ
4.6 ประสานงานกับวิทยากร นิสิตและนักศึกษาในการประชุมทางวิชาการ
4.7 ประสานงานการจัดทาแผ่นซีดีและเอกสารการจัดประชุมทางวิชาการ
4.8 ประสานงานการจัดส่งแผ่นซีดีและเอกสารการจัดประขุมทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
4.9 ประสานงานการสรุปผลการจัดประชุมทางวิชาการ
5. กำรประสำนงำนกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
5.1 จัดทาโครงการและรูปแบบวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
5.2 นาเสนองบประมาณเพื่อการจัดทาวารสารวิชาการ
5.3 จัดทาแผนงานการดาเนินการเพื่อจัดทาวารสารวิชาการ
5.4 ประสานงานการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาวารสารวิชาการ
5.5 การจัดประชุมและวางแผนการทาวารสานวิชาการร่วมกับคณะกรรมการจัดทาวารสาร
5.6 อานวยความสะดวกและประสานงานกับโรงพิมพ์ภายนอกเพื่อการจัดทาวารสารวิชาการ
5.7 ประสานงานเพื่อหาสมาชิกวารสารวิชาการ
5.8 ประสานงานการบริหารงานการจัดส่งวารสารวิชาการ
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บทที่ 3
แผนงำนประจำปีและกำรดำเนินงำนของโครงกำร
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
แผนงำนและกำรดำเนินโครงกำร
1. แผนงำนวิจัย
แผน / แผนงำน / โครงกำร
1. โครงกำรจัดทำคู่มือเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนกำรวิจัย
1.1 แผนงานการจัดทาคู่มือเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย
2. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิจัยเพื่อ
พัฒนำสังคมและสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
2.1 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
2.2 แผนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.3 แผนงานวิจัยสถาบัน
3 .โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์
3.1 แผนงานเผยแพร่การวิจัยผ่านสื่อต่าง ๆ
3.2 แผนงานจัดทาวารสารวิชาการ
เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัย
3.3 แผนงานการจัดประชุมทางวิชาการ
และการนาเสนอผลงานวิจัย
3.4 แผนงานความร่วมมือกับชุมชนใน
การนาผลการวิจัย ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ชุมชน
3.5 การนาผลงานของอาจารย์และนิสิต ออก
เผยแพร่ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
2558
1 เล่ม

✓
✓
✓

✓
2 ฉบับ/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

ผู้รับผิดชอบ

สานักวิจัยและ
บริการวิชาการ

คณะต่างๆ
คณะต่างๆ
คณะต่างๆ

คณะต่างๆ
คณะและสานักวิจัย
และบริการวิชาการ
สานักวิจัยและ
บริการวิชาการ
คณะต่างๆ
สานักวิจัยและ
บริการวิชาการ

ผลกำรดำเนินกำร
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2. แผนงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
แผน / แผนงำน / โครงกำร
1. โครงกำรแสวงหำเครือข่ำยชุมชนเพื่อควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร
1.1 แผนงานสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อ
สนับสนุนการจัดบริการวิชาการแก่สังคม
2. โครงกำรจัดตั้งศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำกำรและวิชำชีพแต่ละสำขำ
2.1 แผนงานการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์
3.1 แผนการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 แผนการส่งเสริมการฝึกงานนิสิต
เพื่อบริการ

ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
2558

ผู้รับผิดชอบ

1 เครือข่าย

คณะต่างๆ

1

คณะต่างๆ

3 ครั้ง

คณะต่าง ๆ และฝ่าย
เทคโนโลยี
คณะต่าง ๆ

2 ครั้ง

ผลกำรดำเนินกำร

3. แผนงำนกำรประสำนงำนกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
แผน / แผนงำน / โครงกำร
1. โครงกำรให้กำรอบรมเรื่องจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์
1.1 แผนงานการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์
2. โครงกำรคลังข้อมูลและหลักฐำนกำรขอ
ใบรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
2.1 แผนงานการออกใบรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
2558

ผู้รับผิดชอบ

1 ครั้ง

วิทยากรและสานักวิจัย
บริการวิชาการ

4 ครั้ง

สานักวิจัยและบริการ
วิชาการ

ผลกำรดำเนินกำร
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4. แผนงำนกำรประสำนงำนกำรจัดประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรและนำเสนอบทควำมวิจัย
แผน / แผนงำน / โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
2558

ผู้รับผิดชอบ

1.โครงกำรจัดหำสมำชิกวำรสำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย
1.1 แผนงานการจัดหาสมาชิกวารสาร

1 แผนงาน

สานักวิจัยบริการ
วิชาการ
สานักบัณฑิต

2. โครงกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย
2.1 แผนงานการออกวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

2 ฉบับ

คณะกรรมการจัดทา
วารสารและสานักวิจัย
และบริการวิชาการ

ผลกำรดำเนินกำร

5. แผนงำนจัดทำวำรสำรวิชำกำร
แผน / แผนงำน / โครงกำร
1. โครงกำรจัดทำกรอบกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำร
1.1 แผนงานการจัดทากรอบวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2. โครงกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำร
2.1 แผนงานการจัดทาวารสารวิจัย
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2 แผนการจัดทาวารสารวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
2558
1 เล่ม

2 ฉบับ / ปี
2 ฉบับ / ปี

ผู้รับผิดชอบ

สานักวิจัยและบริการ
วิชาการ

ผลกำรดำเนินกำร
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6. แผนงำนเสริมสร้ำงและพัฒนำนักวิจัย
แผน / แผนงำน / โครงกำร
1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยควำม
ร่วมมือกับ วช. และ สถว.มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
1.1 แผนการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักวิจัย WTU กับภาคี/หน่วยงานสนับสนุนการวิจัย
1.2 แผนงานพัฒนาโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
2. โครงกำรเสริมสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่จำก
กำรสอนสู่กำรวิจัย
2.1 แผนงานอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่
2.2 แผนงานส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่
พัฒนาชุดโครงการวิจัย
2.3 แผนงานสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่
ได้รับทุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและภายใน

ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
2558
1 ครั้ง
1 โครงการ

1 ครั้ง
1 ชุดโครงการ
-

ผู้รับผิดชอบ

สานักวิจัย /
คณะต่างๆ

ผลกำร
ดำเนินกำร
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7. แผนงำนสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยแบบมุง่ เป้ำ
แผนงำน / โครงกำร
1. โครงกำรสร้ำงนักวิจัยแบบมุ่งเป้ำ
1.1 แผนงานการประชุมเพื่อกาหนดวาระ
และจุดเน้นการวิจัยของมหาวิทยาลัย
1.2 แผนงานประชุมสัมมนากับภาคีเครือข่ายวิจัย
แบบมุ่งเป้า
2. โครงกำรควำมรวมมือ (MOU) กับหน่วยงำน
สนับสนุนทุนวิจัย
2.1 แผนงานการประชุมรวมกับหน่วยงาน /
ภาคี ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
2558
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
สานักวิจัยและบริการ
วิชาการ
สานักวิจัยและบริการ
วิชาการ

สานักวิจัยและบริการ
วิชาการ

ผลกำรดำเนินกำร
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กำหนดวัตถุประสงค์
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรได้กำหนดวัตถุประสงค์ของงำน/โครงกำร/กิจกรรมขัน้ ตอนหลักและ
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก ไว้ดังนี้
งำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของงำน/
โครงกำร/กิจกรรม

ด้านปฏิบัติการ
(งานวิจัย)
1. โครงการปรับปรุงคู่มือ 1.1 เพื่อส่งเสริมให้คณะต่างๆมี
เพื่อขอรับทุนสนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวิจัย
ระเบียบและวิธีวิจัย การขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

2. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิจยั เพื่อ
พัฒนาสังคมและสร้าง
องค์ความรู้ใหม่

2.1 เพื่อส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาสังคม

2.2 เพื่อส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรูใ้ หม่
2.3 เพื่อส่งเสริมการทาวิจัย
สถาบัน

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
หลัก

1.1.1 รวบรวมระเบียบ และ 1.1.1.1 เพื่อให้มีคู่มือที่ใช้เป็น
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย กลไกในการบริหารจัดการ
การขอรับทุนสนับสนุนการ
1.1.2 การปรับปรุงระบบ
วิจัย
และสัญญารับทุนวิจัยให้เกิด 1.1.2.1 เพื่อปรับระเบียบวิจัย
ความคล่องตัว
ให้เกิดความคล่องตัว
1.1.3 จัดพิมพ์คู่มือเพื่อ
แจกจ่ายแก่คณะต่างๆ ใน
1.1.3.1 เพื่อให้เป็นแนวทาง
มหาวิทยาลัย
ในการบริหารจัดการ การวิจัย
2.1.1 พัฒนาและส่งเสริมให้ 2.1.1.1 เพื่อให้อาจารย์ที่มี
อาจารย์ได้ทาวิจัยเพื่อการ
ความสามารถในการนาองค์
พัฒนาสังคม
ความรู้ตา่ งๆไปใช้ในการวิจัย
และนาผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาชุมชนและสังคม
2.2.1 พัฒนาและส่งเสริมให้ 2.2.1.1 เพื่อให้อาจารย์
มีการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ ค้นคว้าวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้
ความรู้ใหม่
ใหม่ที่เกิดขึ้น
2.3.1พัฒนาและส่งเสริมการ 2.3.1.1 เพื่อให้มีการวิจัย
ทาวิจัยสถาบัน
สถาบันและนาผลการวิจัยไป
ใช้ในการปรับปรุงระบบงาน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
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งำน/โครงกำร/
กิจกรรม
3. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนา
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์

วัตถุประสงค์ของงำน/
โครงกำร/กิจกรรม

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอนหลัก

3.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 3.1.1 พัฒนาระบบและกลไก 3.1.1.1 เพื่อให้ระบบและ
การทาวิจัย/นวัตกรรม/งาน
การพัฒนาการวิจัย/
กลไกการพัฒนางานวิจัย/
สร้างสรรค์
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม/งานสร้างสรร
เอื้ออานวยต่อการ
ดาเนินการ
3.2 ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ 3.2.1.1 เพื่อเผยแพร่
เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม
สร้างสรรค์
3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้
3.3.1 ส่งเสริมให้นาบทความ 3.3.1.1 เพื่อส่งเสริมการ
นาเสนองานวิจัยในที่ประชุม
วิจัยไปนาเสนอในที่ประชุม เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่
วิชาการต่างๆ
ต่างๆ
ประชุมวิชาการต่างๆ
3.3.2 จัดประชุมทางวิชาการ 3.3.2.1 เพื่อเผยแพร่
และการนาเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิจัยของนิสิตและ
อาจารย์
3.3.3 การจัดทา
3.3.3.1 เพื่อเผยแพร่
วารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ บทความวิจัยในรูปแบบของ
ผลงานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์
3.3.4 ทาแผนความร่วมมือ 3.3.4.1 เพื่อสนับสนุนให้นา
กับชุมชนในการนา
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ
ผลการวิจัยไปใช้ในการ
ชุมชน
แก้ปัญหาชุมชน
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งำน/โครงกำร/
กิจกรรม
ด้านปฏิบัติการ
(งานบริการวิชาการ
แก่สังคม)
1. โครงการแสวงหา
เครือข่ายชุมชนเพื่อความ
ร่วมมือทางวิชาการ

วัตถุประสงค์ของงำน/
โครงกำร/กิจกรรม

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอนหลัก

1.1 เพื่อสร้างเครือข่าย
พันธมิตรในการจัดบริการ
วิชาการแก่สังคม

1.1.1 จัดหาเครือข่ายและ
ร่วมกับเครือข่ายเพื่อบริการ
วิชาการแก่สังคม รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC)

1.1.1.1 เพื่อส่งเสริม
หน่วยงานและคณะในการ
เสนอหาเครือข่ายในการใช้
บริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคม
1.1.1.2 เพื่อนาองค์ความรู้
ของชุมชนมาใช้ประโยชน์
ด้านการเรียนการสอน

2. โครงการจัดตั้ง
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาการและวิชาชีพ
แต่ละสาขา

2.1 เพื่อให้คณะต่างๆ ได้มี
โอกาสจัดตั้งศนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ในวิชาชีพต่างๆ และใช้
ศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่ง
บริการวิชาการแก่สังคม

2.1.1 ส่งเสริมให้ทุกคณะได้มี 2.1.1.1 เพื่อให้อาจารย์และ
โอกาสตั้งศูนย์กลางแห่งการ นิสิตในศูนย์การเรียนรู้ ได้มี
เรียนรู้
โอกาสใช้ความรู้
ความสามารถบริการวิชาการ
แก่สังคม

3. โครงการบริการ
วิชาการด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อ
สิ่งพิมพ์

3.1 เพื่อเป็นการให้บริการ
ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ
ตลอดจนความรู้ทางด้าน
สุขภาพผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์

3.1.1 จัดทา web site ของ
คณะต่างๆ เพื่อให้มีพื้นที่ใน
การให้บริการทางวิชาการกับ
สังคม รวมทั้งการจัดทา
วารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

3.1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้
ทุกคณะได้จัดทา web site
และมีพื้นที่ในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
3.1.1.2 มหาวิทยาลัยควร
ส่งเสริมให้จัดทาวารสารทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น

