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คำนำ
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น มีกำรดำเนิ นงำนตำมพันธกิจ 4 ด้ำน ได้แก่
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำหรับด้ำน
กำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น โดยสำนักวิจัยและบริกำร
วิ ช ำกำร ได้ ร่ ว มกั บ ส ำนั ก วิ จั ย และบริ ก ำรวิ ช ำกำร ซึ่ ง มี ค ณะกรรมกำรวิ จั ย และบริ ก ำรวิ ช ำกำร และ
คณะอนุกรรมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร เป็นคณะทำงำนที่มีอำจำรย์ประคณะวิชำประสำนกำรดำเนินงำน
ตำม ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรตลอดจนงำนอื่นๆ ที่คณะวิชำมี
กำรมอบหมำยในกำรดำเนินงำนร่ว มกับส ำนักวิ จัยและบริก ำรวิช ำกำร ได้จั ด ทำเป็นแผนระยะกลำง และ
แผนงำนประจำปี เพื่อให้กำรดำเนินงำนมีแนวทำงที่ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย
แผนงำนวิจัยประจำปี 2562 ของคณะวิชำจะจัดทำให้สอดคล้องกับสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น ที่จัดทำขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะใช้ เป็นแนวทำงกำรดำเนินงำนของคณะวิชำ ให้
บุค ลำกรในคณะวิ ช ำได้ ว ำงแผนและด ำเนิ น งำนเพื่ อมุ่ ง สู่ ค วำมส ำเร็ จ ตำมเป้ ำหมำยอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ของคณะและของสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรทุกท่ำนที่ได้
ร่วมกันจัดทำแผนประจำปีฉบับนี้จนประสบควำมสำเร็จ และอำนวยประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนต่อไป
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
สิงหำคม 2562
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บทที่ 1
บทนำ
กำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น เดิมชื่อ มหำวิทยำลัยณิวัฒนำ ซึ่งเป็นสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำเอกชน
ได้ รั บ ใบอนุ ญ ำตให้ ป ระกอบกำรเลขที่ 2/4 2540 ลงวั น ที่ 18 มิ ถุ น ำยน 2540 โดยรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และให้ เปิดทำกำรสอนหลักสู ตรต่ำงๆ ทั้ง ระดับปริ ญ ญำตรี และระดับบัณ ฑิตศึกษำ
ในหลักสูตรต่ำงๆ ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อรองรับกำรเจริญ เติบโตในเขตภูมิภำคของ
ภำคกลำง และเป็นกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำสู่ภูมิภำคของประเทศในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทำงด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศชำติ และประกำรสำคัญเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชำติในกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ผลิตทรัพยำกรมนุษย์ที่พรั่งพร้อมด้วยควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร มีทักษะชั้นสูงในกำรประกอบ
อำชีพ และกอปรด้วยคุณธรรม
ปรัชญำของมหำวิทยำลัย
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศด้วยพลังควำมคิด
(The Power of Thought We Aim The Highest)
วิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์นมุ่งมั่นจะพัฒนำตนเองอย่ำงมีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน
สังคมและประเทศชำติ ด้วยอุดมกำรณ์แห่งควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำที่มั่นคงและยั่งยืน
พันธกิจของมหำวิทยลัยเวสเทิร์น ให้สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น มีพันธกิจหลัก คือ
1. ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
2. ด้ำนกำรวิจัย
3. ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
4. ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชำติ
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แผนยุทธศำสตร์ของสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
ส ำนั ก วิ จั ย และบริ ก ำรวิ ช ำกำร มหำวิ ท ยำลั ย เวสเทิ ร์ น ได้ ก ำหนดแผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำ
มหำวิทยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยมุ่งมั่นพัฒนำมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมของ
ชุมชน สังคมและกระแสโลกำภิวัต น์ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรจัดกำรเชิงรุกเพื่อมุ่ง สู่
อนำคตให้เกิดควำมเหมำะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรบริหำรมหำวิ ทยำลัยให้มีเสถียรภำพและยั่งยืน ให้
มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งควำมรู้ เชิดชูคุณธรรม นอกจำกนี้แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยยังได้คำนึงถึงควำมเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มำเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำมหำวิท ยำลัยโดยทั้ง นี้ม หำวิท ยำลั ยได้ก ำหนดยุท ธศำสตร์ใ นกำรขั บเคลื่ อนที่ส ำคั ญ
10 ประเด็นยุทธศำสตร์ ในกำรผลักดัน ให้บรรลุวิสัยทัศน์และคงรักษำภำรกิจหลักให้ดำเนินกำรอย่ำงมีคุณภำพ
ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยและมีคุณภำพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำชีพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำรกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร
กำรศึกษำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำและสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำและส่งเสริมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำบุคลำกรกำรบริหำรกำรจัดกำรสถำบันเพื่อกำรกำกับ ติดตำม ผลลัพธ์
ตำมพันธกิจและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนสำกล
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ควำมเป็นมำของสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร ที่สอดคล้องกับคณะวิชำ
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์นเป็นสถำบันอุดมศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในระดับปริญญำตรี ปริญญำโท
และปริญญำเอก โดยเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในสำยวิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สำยสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ควบคู่กันไป คณะวิชำกำรดำเนินกิจกรรมของมหำวิทยำลัย ได้ดำเนินกำร
ครบ 4 ด้ำน คือ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและกำรทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งทำงมหำวิทยำลัยได้มีกำรจัดกำรแบ่งหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงเพื่ อกำรบริหำรจัดกำรกับกิจกรรม
ทั้ง 4 ด้ำน ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
สำนัก วิจั ย และบริก ำรวิ ชำกำรมหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น เป็ น หน่ วยงำนหนึ่ ง ตำมโครงสร้ำ งกำรแบ่ ง
หน่วยงำน ของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น โดยสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนทำหน้ำที่ประสำนและ
ส่งเสริม กิจกรรมกำรวิจัยของอำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ประสำนและควบคุมกำรทำวิจัยของนิสิต
ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สัง คมของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย ประสำนและส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมทำงวิชำกำรและกำรเสนอบทควำมทำง
วิ ช ำกำรของอำจำรย์ นิ สิ ต และนั ก วิ ช ำกำรทั่ ว ไป ประสำนและร่ ว มมื อ กำรจั ดท ำวำรสำรวิ ช ำกำรของ
มหำวิทยำลัย รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น จึง นับเป็นหน่วยงำนที่จะช่วยอำนวยควำม
สะดวก กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรกับสังคม ซึ่งเป็นหน้ำที่
สำคัญที่มหำวิทยำลัยต้องให้กำรสนับสนุน และเป็นควำมจำเป็นที่สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรควรจะต้องมี
แผนงำนและระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่ออำนวยประโยชน์ทำงด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย
ประสำนงำนให้เกิดคุณภำพและเป็นที่ยอมรับของสังคมมำกขึ้น รวมทั้งนำวิชำกำร เพื่อบริกำรแก่สังคมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน สังคมและประเทศในที่สุด

โครงสร้ำงกำรบริหำรสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรโดยมีคณะวิชำเป็นคณะกรรมกำร
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรเป็นส่วนหนึ่งของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์นในภำพที่ 1 โดยดำเนินงำนของ
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร จะคลอบคลุมทั้งด้ำนงำนธุรกำร/ข้อมูล งำนวิจัยของอำจำรย์ งำนวิจัยของนิสิต
(งำนพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์) งำนประสำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมงำนประสำนกำรส่งเสริ ม
กำรผลิตตำรำและเอกสำรกำรสอน ซึ่งเป็นไปตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ในภำพที่ 1
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ภำพที่ 1 โครงสร้ำงกำรบริหำรสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

สภำมหำวิทยำลัยเวสเทิร์นเทิร์น

อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี

ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร

คณะกรรมกำรวิจัย
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์

งำนธุรกำร/ข้อมูล

งำนวิจัยอำจำรย์

งำนพิจำรณำจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์
(งำนวิจัยนิสิต)
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งำนประสำนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม

งำนประกันคุณภำพกำร/
ส่งเสริมกำรผลิตตำรำ

แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยกับงำนของสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรที่คณะวิชำมีส่วนร่วม
จำกประเด็นยุทธศำสตร์ทั้ง 9 ประเด็น สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรมีควำมสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ประเด็น ดังรูป

1. กำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน

2. กำรส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพ
กำรวิจัย
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรและ
คณะกรรมกำรวิจัย(คณะวิชำ)

4. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

3. กำรให้บริกำรวิชำกำร
แก่สังคม

ภำพที่ 2 แสดงควำมสัมพันธ์ของงำนสำนักวิจัยและและบริกำรวิชำกำร
กับประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยและมีคุณภำพ
คณะวิชำร่วมกับสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรในรูปคณะกรรมกำร มีภำรกิจในกำรดำเนินกำรและ
ส่งเสริมทำงด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ของมหำวิทยำลัย
2. กำรอบรมจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ
3. กำรให้กำรรับรองโครงกำรวิจัยของนิสิตที่ขอใบรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
4. กำรจัดสัมมนำวิชำกำรและกำรนำเสนอผลกำรวิจัยระดับชำติ
5. จัดทำคู่มือกำรขอจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
6. จัดทำคู่มือกำรแต่งตำรำและเอกสำรประกอบกำรสอนของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำและสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ
คณะวิชำในรูปคณะกรรมกำรร่วมกับ สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร มีภำรกิจในกำรดำเนินกำรและ
ส่งเสริมทำงด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. กำรอบรมจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ให้กับคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
2. ประสำนงำนกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น ให้กับคณะต่ำงๆ
3. จัดตั้งอนุกรรมกำรกำรวิจัย เพื่อพิจำรณำโครงกำรวิจัย และคณะกรรมกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย
4. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นำ ควบคุ ม และติ ด ตำมกำรจั ด ท ำสั ญ ญำ เพื่ อ ขอรั บ ทุ น อุ ด หนุ น กำรวิ จั ย ของ
มหำวิทยำลัย
5. จัดทำคู่มือกำรขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
6. ประสำนงำนในกำรประเมิ นผลโครงกำรวิ จัย ของนิ สิต และอำจำรย์ ก่ อ นน ำเสนอผลกำรวิ จั ย
ระดับชำติ
7. เป็นศูนย์ประสำนงำนของอำจำรย์และบุคลำกร ในกำรเขียนโครงกำรเพื่อนำเสนอขอรับทุนอุดหนุน
กำรวิจัยจำกภำยนอก
8. จัดทำคู่มือกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
9. เป็นศูนย์ประสำนงำนและดำเนินกำรจัดทำวำรสำรงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
10. เป็ น หน่ ว ยงำนประสำนงำนกั บ ส ำนั ก วิ จั ย จำกสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำต่ ำ งๆ รวมทั้ ง หน่ ว ยงำน
วิชำกำรต่ำงๆ ภำยนอก เพื่อส่งเสริมกำรวิจัยและกำรเผยแพร่ผลกำรวิจัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
สังคม
คณะวิชำในนำมคณะกรรมกำรวิจัยฯร่วมกับสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร มีภำรกิจในกำรดำเนินกำร
และส่งเสริมทำงด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ประสำนงำนกำรจัดสรรงบประมำณ กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมให้กับคณะต่ำงๆ
2. จั ดท ำหลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ำรดำเนิ น กำรบริก ำรวิช ำกำรแก่สั ง คมของหน่ ว ยงำนต่ำ งๆ ให้เ ป็ น
ระบบและกระจำยอำนำจให้แก่คณะต่ำงๆ ดำเนินกำร
3. ประสำนงำนในกำรคัดเลือกบทควำมวิจัยที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงำนและสัง คม ทั้ง ภำยใน และ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อเผยแพร่ และนำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้
4. กำรประสำนงำนกำรจัดประชุมทำงวิชำกำร เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ แก่นิสิต อำจำรย์ และ
บุคคลภำยนอก
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำบุคลำกรกำรบริหำรกำรจัดกำรสถำบันเพื่อกำรกำกับ ติดตำม ผลลัพธ์
ตำมพันธกิจและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้ได้
โดยสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรเป็นหน่วยงำนกลำง มีภำรกิจในกำรดำเนินกำรและส่งเสริมทำงด้ำน
ต่ำงๆ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของคณะวิชำดังนี้
1. จัดทำคู่มือต่ำงๆ เพื่อให้สะดวก และเป็นเกณฑ์มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของสำนักวิจัย ดังนี้
1.1 คู่มือกำรขอรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
1.2 คู่มือกำรขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย
9

1.3 คู่มือกำรแต่งตำรำและเอกสำรประกอบกำรสอน มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
1.4 คู่มือกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
1.5 แผนงำนและแผนบริกำรควำมเสี่ยงของสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
2. จัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆ เพื่อรองรั บกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัย
3. จัดทำแฟ้มเพื่อสะดวกในกำรสืบค้นเอกสำรต่ำงๆ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์และกลยุทธ์
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรเป็นหน่วยงำนที่ได้กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์และกล
ยุทธ์เพื่อรองรับพันธกิจต่ำงๆ ทั้ง 5 ด้ำนให้คณะวิชำให้เป็นแนวทำงบริหำรจัดกำร ดังนี้
พันธกิจที่ 1 กำรส่งเสริมและประสำนงำนกำรวิจัยกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์
1 กำรส่งเสริมและงบประมำณ
กำรวิจัยกับหน่วยงำนต่ำงๆ

เป้ำประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนำกรอบและระบบใน
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
วิจัยของมหำวิทยำลัย

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
คณำจำรย์ให้ทำวิจัย/งำน
สร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพ

1.2.1

1.2.2
1.3 เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่กำร
วิจัย

1.3.1

1.3.2

กลยุทธ์
จัดทำคู่มือส่งเสริมและระเบียบกำร
ขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย
อำนวยควำมสะดวกในกำรขอรับทุน
หนุนกำรวิจัย
สร้ำงผลสำเร็จของงำนวิจัยให้อยู่ใน
ระดับผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ(Impact) ต่อสถำบันและ
สังคม
ส่งเสริมกำรวิจัยในรูปของ
สหวิทยำกำร และงำนวิจัยในรูป
โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ยั่งยืน
ส่งเสริมให้คณำจำรย์ นักศึกษำ
ชุมชน และองค์กรในชุมชนพัฒนำ
โจทย์วิจัย
สนับสนุนให้มีกำรตีพิมพ์เผยแพร่
งำนวิจัยในวำรสำร
ที่มี Peer Review ทั้งในระดับชำติ
และนำนำชำติ
ส่งเสริมกำรเผยแพร่งำนวิจัยในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัย
ส่งเสริมกำรนำผลงำนวิจัยใช้ในกำร
เรียนกำรสอน กำรทำกรณีศึกษำ

1.4 เพื่อให้มีกำรนำผลกำรวิจัย/งำน
สร้ำงสรรค์มำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนสอน

1.4.1

1.5 เพื่อให้มีกำรนำผลงำนวิจัย/งำน
สร้ำงสรรค์ไปใช้ในชุมชนและ

1.5.1 ส่งเสริมให้คณะต่ำงๆ ทำวิจัยร่วมกับ
ชุมชนและนำผลกำรวิจัยไปใช้
แก้ปัญหำของชุมชนและสังคม
1.5.2 ร่วมกันส่งเสริมให้มีกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ผลของกำรแก้ปัญหำของ
สังคมร่วมกัน
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พันธกิจที่ 2 กำรประสำนงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ประเด็นยุทธศำสตร์
2 กำรประสำนงำนบริกำร
วิชำกำร แก่สังคม

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้คณำจำรย์บริกำร 2.1.1 ส่งเสริมให้คณะต่ำงๆ
วิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่นด้วย
สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตร
กำรพัฒนำศักยภำพของชุมชน
เพือ่ สนับสนุนกำรจัดบริกำร
อย่ำงต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
วิชำกำรแก่สังคม
ควำมต้องกำรของชุมชน
2.1.2 ส่งเสริมให้คณะต่ำงๆ
จัดบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.2 เพื่อส่งเสริมให้คณะต่ำงๆ พัฒนำ 2.2.1 ส่งเสริมกำรให้คณะต่ำงๆ
เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ทำง
ตัง้ บุคคลำกรเพื่อพัฒนำและ
วิชำกำรวิชำชีพ
สร้ำงเครือข่ำยกับท้องถิ่นที่จะ
เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
2.2.2 จัดอบรมและให้ควำมรู้ทำง
วิชำกำรต่ำงๆ ตำมควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น
2.2.3 ส่งเสริมกำรนำนิสิตออก
ฝึกงำนและให้บริกำรควำมรู้
และวิชำชีพต่ำงๆ แก่ชุมชน
เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
กำรยอมรับ
2.3 เพื่อบูรณำกำรควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมใน
งำนวิจัย / งำนสร้ำงสรรค์
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2.3.1 ส่งเสริมกำรนำควำมรู้จำก
กำรวิจัย ออกสู่ชุมชนผ่ำน
สื่อต่ำงๆ
2.3.2 ส่งเสริมกำรฝึกงำนของนิสิต
เพื่อออกไปประกอบอำชีพได้
อย่ำงมีศักยภำพ

พันธกิจที่ 3 กำรประสำนงำนกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
ประเด็นยุทธศำสตร์
3 กำรประสำนงำนกำรรับรอง
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์

เป้ำประสงค์
3.1 จัดระบบกำรทำงำนกำรรับรอง
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์

3.1.1

3.1.2

3.2 เพื่อประสำนงำนกำรอบรมนิสิต
ด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย ในมนุษย์

3.2.1
3.2.2

3.3 กำรออกใบรับรอง จริยธรรมกำร
วิจัยในมนุษย์

3.3.1

3.3.2
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กลยุทธ์
กำรจัดหำคู่มือกำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
พิจำรณำรับรองจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์
จัดระบบกำรเก็บและ
บันทึกข้อมูล กำรอบรม
และกำรรับรองจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์
พัฒนำองค์ควำมรู้นิสิตด้ำน
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
เปิดโอกำสให้บุคลำกร
ภำยนอกเข้ำร่วมกำรอบรม
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
จัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อ
พิจำรณำเค้ำโครงกำรวิจัย
และกำรออกแบบสอบถำม
กำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำร
รับรองจริยธรรมกำรวิจัยใน
มนุษย์
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
พิจำรณำและให้กำรรับรอง
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์

พันธกิจที่ 4 กำรประสำนงำนกำรจัดประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรและกำรนำเสนอบทควำมวิจัย
ประเด็นยุทธศำสตร์
4 เพื่อประสำนงำนกำรจัด
ประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร
และนำเสนอบทควำมวิจัย

เป้ำประสงค์
4.1 เพื่อจัดสร้ำงกรอบและระบบกำร
บริกำรจัดกำรด้ำนกำรจัด
ประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรและ
กำรนำเสนอบทควำมวิจัย

4.1.1

4.1.2

กลยุทธ์
สร้ำงกรอบและระบบกำร
บริหำรจัดกำรเป็น
กรณีศึกษำ เพื่อกำร
ดำเนินกำรต่อไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
สร้ำงกรอบกำรทำงำนและ
กำหนดเวลำในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นตัวอย่ำง

4.2 เพื่อสร้ำงระบบและวิธีกำรจัดทำ 4.2.1
งบประมำณในกำรจัดประชุมทำง
วิชำกำร

พัฒนำและสร้ำงกรณีศึกษำ
ในกำรจัดทำงบประมำณ
เพื่อกำรจัดประชุมสัมมนำ
ทำงวิชำกำร จะได้เป็น
ตัวอย่ำงในกำรดำเนินกำร

4.3 ออกแบบหนังสือเพื่อกำรติดต่อ
กับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกในกำรจัดประชุมทำง
วิชำกำร

4.3.1

พัฒนำรูปแบบหนังสือเพื่อ
กำรพิจำรณำกับหน่วยงำน
ภำยในและหน่วยงำน
ภำยนอก

4.4 พัฒนำและออกแบบสื่อในกำรจัด 4.4.1
ประชุมสัมมนำวิชำกำร

ออกแบบสื่อเพื่อใช้ในกำร
จัดประชุมสัมมนำทำง
วิชำกำรทั้งในรูปของ
กระบวนกำรในกำร
นำเสนอผลงำนวิชำกำร
สื่อซีดีและสื่อสิ่งพิมพ์

4.5 พัฒนำระบบกำรประเมินผลกำร
จัดประชุมและสัมมนำทำง
วิชำกำร

ออกแบบสอบถำมและ
จัดทำระบบวิธีกำร
ประเมินผลกำรจัดประชุม
และสัมมนำทำงวิชำกำร
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4.5.1

พันธกิจที่ 5 กำรส่งเสริมและกำรประสำนงำนกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์
5 ส่งเสริมและประสำนงำนกำร
จัดทำวำรสำรวิชำกำร

5.1

5.2

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
เพื่อพัฒนำระบบและกลไกกำร
5.1.1 สร้ำงระบบกลไกกำรบริหำร
บริหำรจัดกำรในกำรทำ
จัดกำรในกำรทำ
วำรสำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย
วำรสำรวิชำกำรของ
จัดทำระบบงบประมำณเพื่อกำร
มหำวิทยำลัย
ทำวำรสำรวิชำกำร
5.1.2 จัดทำคู่มือปฏิบัติงำนเพื่อ
จัดทำวำรสำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย
จัดทำกรอบเวลำ
เพื่อทำวำรสำรวิชำกำร

5.2.1 จัดทำกรอบและระบบกำร
คำนวณงบประมำณเพื่อกำร
จัดทำวำรสำรของ
มหำวิทยำลัย
5.2.2 จัดทำกรอบระยะเวลำในกำร
ทำงำน

5.3 คณะกรรมกำรจัดทำวำรสำร
5.3.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
กำหนดรูปแบบและวิธีกำรในกำร
จัดทำวำรสำรวิชำกำรของ
ทำงำนร่วมกัน
มหำวิทยำลัย
5.3.2 จัดประชุมวำงแผนและสร้ำง
ควำมเข้ำใจในระบบและ
วิธีกำรทำงำน
5.4

จัดทำวำรสำรวิชำกำรของ
5.4.1 นำเสนอรูปแบบและวิธีกำร
มหำวิทยำลัยและนำออกเผยแพร่
จัดทำวำรสำรเสนอต่อฝ่ำย
บริหำร
5.4.2 เพื่อจัดทำข้อเสนอในเชิง
นโยบำยเกี่ยวกับสมำชิก
และกำรกำหนดรำคำ
ค่ำจัดทำวำรสำร
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พันธกิจที่ 6 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำนักวิจัย
ประเด็นยุทธศำสตร์
6 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำนัก
วิจัยทั้งปริมำณและคุณภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง

เป้ำประสงค์
6.1 พัฒนำศักยภำพนักวิจัยของ
มหำวิทยำลัยให้สำมำรถทำงำน
วิจัยได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ต่อเนื่อง

กลยุทธ์
6.1.1 จัดเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนรับรู้
รวมกันกับหน่วยงำน
ภำยนอกทีสนับสนุนกำรวิจัย
เพื่อเพิ่มศักยภำพนักวิจัยใน
กำรสร้ำงผลงำนวิจัยที่มี
คุณภำพ
6.1.2 จัดเวทีเสวนำสร้ำงเสริม
ประสบกำรณ์นักวิจัย พัฒนำ
โจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนกำรวิจัยจำกแหล่ง
ทุนภำยนอก

6.2 เสริมสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ให้
ทำงำนวิจัยในรูปแบบของชุด
โครงกำร

6.2.1 จัดอบรมพัฒนำศักยภำพ
นักวิจัยรุ่นใหม่และสร้ำง
ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงโดย
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
สนับสนุนกำรวิจัย
6.2.2 ส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่
ได้พัฒนำโครงกำรวิจัย
6.2.3 ส่งเสริมและเพิ่มโอกำสให้
นักวิจัยในกำรรับทุนวิจัยจำก
ทุนภำยนอกและทุนภำยใน
มหำวิทยำลัย
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พันธกิจที่ 7 เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรวิจัย
ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์
7 เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำม
7.1 สร้ำงศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำย
ร่วมมือทำงกำรวิจัยแบบมุ่งเป้ำ
กำรวิจัยแบบมุ่งเป้ำ (Node or
ทั้งภำยในและภำยนอก
Hub) เพื่อเพิ่มโอกำสกำรรับทุน
มหำวิทยำลัย
เผยแพร่ผลงำนวิจัยและนำ
ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์

7.1.1
7.1.2

7.1.3

7.2 ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
7.2.1
มหำวิทยำลัยกับหน่วยงำน
สนับสนุนทุนวิจัย ภำคี และชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศ
ทำงกำรวิจัยแบบมุ่งเป้ำ : Center
of excellence (COE)

8 กำรคุ้มครองลิขสิทธิ์

8.1

เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำร
ผลงำนวิจัย/ ตำรำ /หนังสือ/
เอกสำรประกอบสอน ในกำรขอ
จดลิขสิทธิ์

8.2

เป็นหน่วยงำนให้คำปรึกษำ
8.2.1
แนะนำ กำรจัดเตรียมข้อมูล
8.2.2
สำหรับกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ พร้อม
ทั้งให้บริกำรแนะนำขั้นตอนในกำร
เข้ำระบบในกำรขอคุ้มครองสิทธิ์
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
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กลยุทธ์
กำหนดวำระ กลยุทธ์และ
จุดเน้นกำรวิจัยของ
มหำวิทยำลัย
จัดประชุมสัมมนำร่วมกับ
ภำคีเครือข่ำยในกำรวิจัย
แบบมุ่งเป้ำโดยควำมร่วมมือ
กับ วช.
จัดตั้งศูนย์ประสำนงำน
เครือข่ำยกำรวิจัยแบบมุ่งเป้ำ
ที่เข้มแข็ง (Node) หรือ
(Hub)
ประสำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนสนับสนุนทุนวิจัย
ภำยนอกให้กับโครงกำรวิจัย
ของมหำวิทยำลัย

8.1.1. จัดทำคู่มือกำรจดลิขสิทธิ์
8.1.2 ผลงำนวิจัยที่ขอเงินทุน
สนับสนุนกำรวิจัย ได้รับกำร
คัดเลือกในกำรจดลิขสิทธิ์
มีผู้รับผิดชอบให้คำแนะนำ
ประสำนควำมร่วมมือในกำร
สนับสนุนกับหน่วยงำน
ภำยนอก

บทที่ 2
ภำระงำนของคณะวิชำที่สำนักวิจยั และบริกำรวิชำกำรกำหนด
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรเป็นหน่วยงำนกลำงที่มีภำระงำนประจำในกำรประสำนงำนกับคณะวิชำ
ดังต่อไปนี้
1. งำนธุรกำร/ข้อมูล
2. งำนประสำนกำรส่งเสริมกำรผลิตตำรำและเอกสำรประกอบกำรสอน
3. งำนประสำนวิจัยของอำจำรย์
4. งำนวิจัยของนิสิต (งำนพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์)
5. งำนประสำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ดังแสดงรำยละเอียดในภำพที่ 3
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ภำระงำนของสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร

งำนธุรกำร/ข้อมูล

งำนประสำนกำรส่งเสริมกำรผลิตตำรำ
และเอกสำรประกอบกำรสอน

งำนรับหนังสือ
งำนออกหนังสือ
งำนเก็บแฟ้มเอกสำร
งำนประสำน
กับหน่วยงำนภำยใน
งำนประสำน
กับหน่วยงำนภำยนอก
งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
จำกมหำวิทยำลัย

งำนประสำนวิจัยของอำจำรย์

จัดทำแผนงำนกำรส่งเสริม
กำรผลิตตำรำและเอกสำร
ประกอบกำรสอน
กำรจัดประชุมและส่งเสริม
กำรผลิตตำรำและเอกสำร
ประกอบกำรสอน
งำนประชุมกำรผลิตตำรำฯ
กำรจัดทำเอกสำรสัญญำ
กำรขอรับกำรส่งเสริม
กำรผลิตตำรำและเอกสำร
ประกอบกำรสอน
งำนสรุปผลกำรดำเนินงำน
ในรอบเวลำหนึ่งปี

งำนวิจัยของนิสิต
(งำนพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์)

งำนจัดทำแผนงำนวิจัยของ
มหำวิทยำลัย
งำนจัดทำงบประมำณ
กำรวิจัยประจำปี

งำนประชุมกำรวิจัย
กำรจัดเตรียมกำรส่งเสริม
กำรวิจัยประจำปี
งำนจัดทำประกำศ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัย
งำนทำสัญญำงำนวิจัยประจำปี
กำรติดตำมงำนวิจัยของ
อำจำรย์ประจำปี

งำนเผยแพร่งำนวิจัย
ของมหำวิทยำลัย
กำรประสำนงำนกับหน่วยงำน
ภำยนอกด้ำนกำรวิจัย
ให้คำปรึกษำกำรจดลิขสิทธิ์

งำนประสำนกำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม

งำนจัดทำแผนงำนพิจำรณำ
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์

งำนจัดทำแผนงำน
พิจำรณำงำนบริกำรวิชำกำร

งำนประชุมพิจำรณำจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์

งำนจัดประชุมพิจำรณำ
งำนบริกำรวิชำกำร

งำนจัดเอกสำรรับรองโครงกำรวิจัย
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
งำนเก็บรวบรวมเอกสำรกำรวิจัย
ที่ขอรับรองโครงกำรวิจัยจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์
กำรติดตำมงำนวิจัยเพื่อขอเอกสำร
รับรองโครงกำรวิจัย
กำรประสำนงำนกับบัณฑิตศึกษำ เรื่อง
กำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
งำนสรุปผลกำรดำเนินงำนในรอบ
ระยะเวลำหนึ่งปี
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ภำพที่ 2 โครงสร้ำงกำรบริหำรสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

งำนจัดเก็บเอกสำรวิชำกำร
แก่สังคม
งำนกำรติดตำมผลงำน
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คม
งำนสรุปผลกำรดำเนินงำน
ในรอบระยะเวลำหนึ่งปี
งำนจัดประชุมทำงวิชำกำร
และกำรนำเสนอผลงำนวิจัย
งำนกำรจัดทำวำรสำร
ทำงวิชำกำร

กรอบกำรดำเนินงำนในสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรเพื่อใช้เป็นในกำรประสำนกับคณะวิชำ
1. กรอบงำนประจำที่ต้องดำเนินกำร
1.1 จัดวำระกำรประชุมเป็นประจำ
1.2 กำหนดช่วงเวลำกำรจัดประชุมของคณะกรรมกำร
1.3 ดำเนินกำรจัดประชุม ประสำนงำนกำรใช้ห้องประชุม
1.4 จดบันทึกกำรประชุมและจัดพิมพ์บันทึกกำรประชุม
1.5 กำรติดตำมงำนจำกกำรประชุมวิจัยและบริกำรวิชำกำร
1.6 เก็บแฟ้มข้อมูลต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
1.7 ติดตำมงำนวิจัยของอำจำรย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกมหำวิทยำลัยฯ เป็นระยะๆ
1.8 จัดประชุมวิชำกำรด้ำนกำรวิจัยเป็นประจำทุกปี (ร่วมกับมหำวิทยำลัยอื่นด้วย)
1.9 ดำเนินกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำร (วำรสำรวิจัยของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น) โดยศึกษำรูปภำพ
วิธีกำรดำเนินกำรระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ งบประมำณที่ใช้
ระบบกำรจัดพิมพ์และกำรจำหน่ำย
1.10 สรุปผลงำนและปัญหำเรื่องงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย
2. กำรจัดประชุมเรื่องบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
2.1 นำเสนอแผนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมโดยจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรวิจัยและบริกำร
วิชำกำร
2.2 นำเสนองบประมำณเพื่อปรึกษำเรื่องแผนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
2.3 กำหนดให้คณะต่ำงๆ ร่วมกันจัดทำโครงกำรเพื่อเสนองบประมำณบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
2.4 ประชุมพิจำรณำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของคณะต่ำงๆ
2.5 ติดตำมกำรดำเนินงำนของโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของคณะต่ำงๆ
2.6 สรุปผลกำรดำเนินกำรและเก็บรวบรวมหลักฐำนต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรประกันคุณภำพ
3. กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
งำนประจำ
1. จัดวำระกำรประชุมเป็นประจำ

1.

2. กำรจัดทำตำรำงกำรดำเนินกำรในแต่ละภำค
กำรศึกษำ
3. กำรติดต่อประสำนงำนกับวิทยำกร + ตัวแทน
มหำวิทยำลัย + นิสิต
4. ทำเรื่องเข้ำประชุมเพื่อจัดอบรมจริยธรรมกำร
วิจัยในมนุษย์ให้กับนิสิต อำจำรย์และ
บุคคลภำยนอก

2.
3.
4.
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งำนประสำนงำนกับนิสิต
ประสำนงำนกับวิทยำกรและนิสิตเพื่อจัดอบรม
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ในแต่ละภำคกำรศึกษำ
ประสำนงำนกับวิทยำกรเรื่องกำรฝึกอบรมนิสิตใน
แต่ละภำคกำรศึกษำ
ประสำนงำนกับตัวแทนมหำวิทยำลัยแต่ละภูมิภำค
เรื่องกำรฝึกอบรมนิสิต
จัดฝึกอบรมกำรวิจัยในมนุษย์ให้กับนิสิตใน
ทุกภำคกำรศึกษำ

5. ประสำนงำนกำรออกวุฒิบัตร

5. ประสำนงำนกับนิสิตในกำรวิจัย ส่งเอกสำรเพื่อเข้ำ
รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำร
วิจัยในมนุษย์
6. ประสำนกับนิสิตรำยบุคคลในกำรปรับแก้ไข
งำนวิจัย
7. กำหนดกำรส่งเอกสำรเพื่อขอรับหนังสือรับรอง
จริยธรรมกำรวิจัยฯ ที่ออกโดยอธิกำรบดี และ
ประธำนคณะกรรมกำรกำรวิจัยในมนุษย์
8. ดำเนินกำรจัดส่งหนังสือรับรองจริยธรรมกำรวิจัยฯ
และวุฒิบัตรส่งให้นิสิต
9. สรุปปัญหำกำรดำเนินงำนและพิจำรณำปรับปรุง
แก้ไข

6. จัดทำวุฒิบัตร
7. จัดประชุมงำนวิจัยของนิสิตเกี่ยวกับจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์
8. จัดแจ้งนิสิตปรับแก้ไขเป็นรำยบุคคล
9. จัดทำหนังสือรับรองกำรทำวิทยำนิพนธ์เกี่ยวกับ
กำรวิจัยในมนุษย์

4. กำรจัดประชุมทำงวิชำกำรและกำรนำเสนอบทควำมวิจัย
4.1 นำเสนอโครงกำรและแผนงำนกำรประชุมทำงวิชำกำรและกำรนำเสนอบทควำมวิจัย
4.2 นำเสนองบประมำณเพื่อกำรจัดประชุมทำงวิชำกำร
4.3 จัดทำแผนงำนกำรดำเนินกำรเพื่อจัดประชุมวิชำกำร
4.4 ประสำนงำนกำรแต่ตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดประชุมทำงวิชำกำร
4.5 ประสำนงำนกับสถำบันและหน่วยงำนภำยนอกเพื่อร่วมจัดประชุมทำงวิชำกำร
4.6 ประสำนงำนกับวิทยำกร นิสิตและนักศึกษำในกำรประชุมทำงวิชำกำร
4.7 ประสำนงำนกำรจัดทำแผ่นซีดีและเอกสำรกำรจัดประชุมทำงวิชำกำร
4.8 ประสำนงำนกำรจั ดส่ งแผ่นซี ดีแ ละเอกสำรกำรจั ดประขุม ทำงวิช ำกำรเพื่ อกำรเผยแพร่ และ
ประชำสัมพันธ์
4.9 ประสำนงำนกำรสรุปผลกำรจัดประชุมทำงวิชำกำร
5. กำรประสำนงำนกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
5.1 จัดทำโครงกำรและรูปแบบวำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
5.2 นำเสนองบประมำณเพื่อกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำร
5.3 จัดทำแผนงำนกำรดำเนินกำรเพื่อจัดทำวำรสำรวิชำกำร
5.4 ประสำนงำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำร
5.5 กำรจัดประชุมและวำงแผนกำรทำวำรสำนวิชำกำรร่วมกับคณะกรรมกำรจัดทำวำรสำร
5.6 อำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับโรงพิมพ์ภำยนอกเพื่อกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำร
5.7 ประสำนงำนเพื่อหำสมำชิกวำรสำรวิชำกำร
5.8 ประสำนงำนกำรบริหำรงำนกำรจัดส่งวำรสำรวิชำกำร
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บทที่ 3
แผนงำนประจำปีและกำรดำเนินงำน
โครงกำรคณะวิชำให้สอดคล้องกับสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
แผนงำนและกำรดำเนินโครงกำร
1. แผนงำนวิจัย
แผน / แผนงำน / โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
2562

1. โครงกำรจัดทำคู่มือเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนกำรวิจัย
1.1 แผนงำนกำรจัดทำคู่มือเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนกำรวิจัย

1 เล่ม

2. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิจัยเพื่อ
พัฒนำสังคมและสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
2.1 แผนงำนวิจัยเพื่อพัฒนำสังคม
2.2 แผนงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
2.3 แผนงำนวิจัยสถำบัน





3 .โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์
3.1 แผนงำนเผยแพร่กำรวิจัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ
3.2 แผนงำนจัดทำวำรสำรวิชำกำร
เพื่อเผยแพร่ผลกำรวิจัย
3.3 แผนงำนกำรจัดประชุมทำงวิชำกำร
และกำรนำเสนอผลงำนวิจัย
3.4 แผนงำนควำมร่วมมือกับชุมชนใน
กำรนำผลกำรวิจัย ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ชุมชน
3.5 กำรนำผลงำนของอำจำรย์และนิสิต ออก
เผยแพร่ร่วมกับคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ


3 ฉบับ/ปี
3 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี
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ผู้รับผิดชอบ

สำนักวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร

คณะวิชำ
คณะวิชำ
คณะวิขำ

คณะวิชำ
คณะและสำนักวิจัย
และบริกำรวิชำกำร
สำนักวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร
คณะวิชำ
สำนักวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร

ผลกำรดำเนินกำร

2. แผนงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
แผน / แผนงำน / โครงกำร
1. โครงกำรแสวงหำเครือข่ำยชุมชนเพือ่ ควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร
1.1 แผนงำนสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรเพื่อ
สนับสนุนกำรจัดบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
2. โครงกำรจัดตั้งศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำกำรและวิชำชีพแต่ละสำขำ
2.1 แผนงำนกำรส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์กลำง
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
3.โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสือ่ สิ่งพิมพ์
3.1 แผนกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่สังคมด้วย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.2 แผนกำรส่งเสริมกำรฝึกงำนนิสิต
เพื่อบริกำร

ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
2562

ผู้รับผิดชอบ

2 เครือข่ำย

คณะวิชำ

1

คณะวิชำ

3 ครั้ง

คณะวิชำ และฝ่ำย
เทคโนโลยี
คณะวิชำ

2 ครั้ง

ผลกำรดำเนินกำร

3. แผนงำนกำรประสำนงำนกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
แผน / แผนงำน / โครงกำร
1. โครงกำรให้กำรอบรมเรื่องจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์
1.1 แผนงำนกำรฝึกอบรมจริยธรรมกำรวิจัย
ในมนุษย์
2. โครงกำรคลังข้อมูลและหลักฐำนกำรขอ
ใบรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
2.1 แผนงำนกำรออกใบรับรองจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์

ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
2562

ผู้รับผิดชอบ

2 ครั้ง

วิทยำกรและสำนักวิจัย
บริกำรวิชำกำร

12 ครัง้

สำนักวิจัยและบริกำร
วิชำกำร
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ผลกำรดำเนินกำร

4. แผนงำนกำรประสำนงำนกำรจัดประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรและนำเสนอบทควำมวิจัย
แผน / แผนงำน / โครงกำร
1. โครงกำรจัดหำสมำชิกวำรสำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย
1.1 แผนงำนกำรจัดหำสมำชิกวำรสำร

ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
2562

ผู้รับผิดชอบ

1 แผนงำน

สำนักวิจัยบริกำร
วิชำกำร
บัณฑิตวิทยำลัย

2 ฉบับ

คณะกรรมกำรจัดทำ
วำรสำรและสำนักวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

2. โครงกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย
2.1 แผนงำนกำรออกวำรสำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย

ผลกำรดำเนินกำร

5. แผนงำนจัดทำวำรสำรวิชำกำร
แผน / แผนงำน / โครงกำร
1. โครงกำรจัดทำกรอบกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำร
1.1 แผนงำนกำรจัดทำกรอบวำรสำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
2. โครงกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำร
2.1 แผนงำนกำรจัดทำวำรสำรวิจัย
สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
2.2 แผนกำรจัดทำวำรสำรวิจัยสำขำวิทยำศำสตร์
สุขภำพ

ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
2562
1 เล่ม

3 ฉบับ / ปี
3 ฉบับ / ปี
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ผู้รับผิดชอบ

สำนักวิจัยและบริกำร
วิชำกำร

ผลกำรดำเนินกำร

6. แผนงำนเสริมสร้ำงและพัฒนำนักวิจัย
แผน / แผนงำน / โครงกำร
1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยควำม
ร่วมมือกับ วช. และ สถว.มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
1.1 แผนกำรจัดเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
นักวิจัย WTU กับภำคี/หน่วยงำนสนับสนุนกำรวิจัย
1.2 แผนงำนพัฒนำโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้ำเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก
2. โครงกำรเสริมสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่จำก
กำรสอนสู่กำรวิจัย
2.1 แผนงำนอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่
2.2 แผนงำนส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่
พัฒนำชุดโครงกำรวิจัย
2.3 แผนงำนสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่
ได้รับทุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอกและภำยใน

ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
2562
1 ครั้ง
1 โครงกำร

1 ครั้ง
1 ชุดโครงกำร
-
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ผู้รับผิดชอบ

สำนักวิจัย /
คณะวิชำ

ผลกำรดำเนินกำร

7. แผนงำนสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยแบบมุ่งเป้ำ
แผนงำน / โครงกำร
1. โครงกำรสร้ำงนักวิจัยแบบมุ่งเป้ำ
1.1 แผนงำนกำรประชุมเพื่อกำหนดวำระ
และจุดเน้นกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย
1.2 แผนงำนประชุมสัมมนำกับภำคีเครือข่ำยวิจัย
แบบมุ่งเป้ำ
2. โครงกำรควำมรวมมือ (MOU) กับหน่วยงำน
สนับสนุนทุนวิจัย
2.1 แผนงำนกำรประชุมรวมกับหน่วยงำน /
ภำคี ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
2562
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง
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ผู้รับผิดชอบ
สำนักวิจัยและบริกำร
วิชำกำร
สำนักวิจัยและบริกำร
วิชำกำร

สำนักวิจัยและบริกำร
วิชำกำร

ผลกำรดำเนินกำร

กำหนดวัตถุประสงค์
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรได้กำหนดวัตถุประสงค์ของงำน/โครงกำร/กิจกรรมขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลักเพื่อใช้เป็นแนวทำงของคณะวิชำ ไว้ดังนี้
งำน/โครงกำร/
วัตถุประสงค์ของงำน/
วัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอนหลัก
กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรม
ขั้นตอนหลัก
ด้ำนปฏิบัติกำร
(งำนวิจัย)
1. โครงกำรปรับปรุง
คู่มือเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนกำรวิจัย

1.1 เพื่อส่งเสริมให้คณะวิชำมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระเบียบและวิธีวิจัย กำรขอทุน
สนับสนุนกำรวิจัยจำก
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

2. โครงกำรส่งเสริมและ 2.1 เพื่อส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อ
สนับสนุนงำนวิจัยเพื่อ พัฒนำสังคม
พัฒนำสังคมและสร้ำง
องค์ควำมรู้ใหม่
2.2 เพื่อส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อ
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
2.3 เพื่อส่งเสริมกำรทำวิจัย
สถำบัน

1.1.1 รวบรวมระเบียบ
1.1.1.1 เพื่อให้มีคู่มือที่ใช้
และขั้นตอนกำรดำเนินกำร เป็นกลไกในกำรบริหำร
วิจัย
จัดกำรกำรขอรับทุน
สนับสนุนกำรวิจัย
1.1.2.1 เพื่อปรับระเบียบ
1.1.2 กำรปรับปรุงระบบ วิจัย สัญญำทุนวิจัยให้เกิด
และสัญญำรับทุนวิจัยให้
ควำมคล่องตัว
เกิดควำมคล่องตัว
1.1.3 จัดพิมพ์คู่มือเพื่อ
1.1.3.1 เพื่อให้เป็นแนวทำง
แจกจ่ำยแก่คณะวิชำ ใน
ในกำรบริหำรจัดกำร กำร
มหำวิทยำลัย
วิจัย
2.1.1 พัฒนำและส่งเสริมให้ 2.1.1.1 เพื่อให้อำจำรย์ที่มี
อำจำรย์ได้ทำวิจัยเพื่อกำร ควำมสำมำรถในกำรนำองค์
พัฒนำสังคม
ควำมรู้ตำ่ ง ๆ ไปใช้ในกำร
วิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้
พัฒนำชุมชนและสังคม
2.2.1 พัฒนำและส่งเสริมให้ 2.2.1.1 เพื่อให้อำจำรย์
มีกำรทำวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ ค้นคว้ำวิจัยเพื่อหำองค์
ควำมรู้ใหม่
ควำมรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
2.3.1พัฒนำและส่งเสริม
2.3.1.1 เพื่อให้มีกำรวิจัย
กำรทำวิจัยสถำบัน
สถำบันและนำผลกำรวิจัยไป
ใช้ในกำรปรับปรุงระบบงำน
ของมหำวิทยำลัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
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งำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของงำน/
โครงกำร/กิจกรรม

3. โครงกำรส่งเสริมและ 3.1 จัดสรรงบประมำณ
สนับสนุน กำรเผยแพร่ สนับสนุนกำรทำวิจัย/
ผลงำนวิจัยและนำ
นวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์
ผลงำนวิจัยไปใช้
ประโยชน์
3.2 ส่งเสริมให้มีกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงำนวิจัย/
นวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์
3.3 ส่งเสริมให้อำจำรย์ได้
นำเสนองำนวิจัยในที่ประชุม
วิชำกำรต่ำงๆ

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอนหลัก

3.1.1 พัฒนำระบบและกลไก 3.1.1.1 เพื่อให้ระบบและ
กำรพัฒนำกำรวิจัย/
กลไกกำรพัฒนำงำนวิจัย/
นวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์
เอื้ออำนวยต่อกำร
ดำเนินกำร
3.2.1 ส่งเสริมให้มีกำรตีพิมพ์ 3.2.1.1 เพื่อเผยแพร่
เผยแพร่ผลงำนวิจัยและ
ผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/งำน
นวัตกรรม
สร้ำงสรรค์
3.3.1 ส่งเสริมให้นำบทควำม 3.3.1.1 เพื่อส่งเสริมกำร
วิจัยไปนำเสนอในที่ประชุม เผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่
ต่ำงๆ
ประชุมวิชำกำรต่ำงๆ
3.3.2 จัดประชุมทำงวิชำกำร 3.3.2.1 เพื่อเผยแพร่
และกำรนำเสนอผลงำนวิจัย ผลงำนวิจัยของนิสิตและ
อำจำรย์
3.3.3 กำรจัดทำ
3.3.3.1 เพื่อเผยแพร่
วำรสำรวิชำกำรเพื่อเผยแพร่ บทควำมวิจัยในรูปแบบของ
ผลงำนวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์
3.3.4 ทำแผนควำมร่วมมือ 3.3.4.1 เพื่อสนับสนุนให้นำ
กับชุมชนในกำรนำ
ผลงำนวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ
ผลกำรวิจัยไปใช้ในกำร
ชุมชน
แก้ปัญหำชุมชน
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งำน/โครงกำร/
กิจกรรม
ด้ำนปฏิบัติกำร
(งำนบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม)
1. โครงกำรแสวงหำ
เครือข่ำยชุมชนเพื่อควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร

วัตถุประสงค์ของงำน/
โครงกำร/กิจกรรม

ขั้นตอนหลัก

1.1 เพื่อสร้ำงเครือข่ำย
พันธมิตรในกำรจัดบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม

1.1.1 จัดหำเครือข่ำยและ
ร่วมกับเครือข่ำยเพื่อบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม รวมทั้ง
เตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน (AEC)

วัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอนหลัก

1.1.1.1 เพื่อส่งเสริม
หน่วยงำนและคณะในกำร
เสนอหำเครือข่ำยในกำรใช้
บริกำรวิชำกำรที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคม
1.1.1.2 เพื่อนำองค์ควำมรู้
ของชุมชนมำใช้ประโยชน์
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน

2. โครงกำรจัดตั้ง
ศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
แต่ละสำขำ

2.1 เพื่อให้คณะวิชำ ได้มีโอกำส 2.1.1 ส่งเสริมให้ทุกคณะ
จัดตั้งศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ ได้มีโอกำสตั้งศูนย์กลำง
ในวิชำชีพต่ำงๆ และใช้ศูนย์กำร แห่งกำรเรียนรู้
เรียนรู้เป็นแหล่งบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม

2.1.1.1 เพื่อให้อำจำรย์และ
นิสิตในศูนย์กำรเรียนรู้ ได้มี
โอกำสใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม

3. โครงกำรบริกำร
วิชำกำรด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อ
สิ่งพิมพ์

3.1 เพื่อเป็นกำรให้บริกำร
ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ
ตลอดจนควำมรู้ทำงด้ำน
สุขภำพผ่ำนทำงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์

3.1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้
ทุกคณะได้จัดทำ web site
และมีพื้นที่ในกำรให้บริกำร
วิชำกำรแก่สังคม
3.1.1.2 มหำวิทยำลัยควร
ส่งเสริมให้จัดทำวำรสำรทำง
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย
เวสเทิร์น

3.1.1 จัดทำ web site ของ
คณะวิชำ เพื่อให้มีพื้นที่ใน
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรกับ
สังคม รวมทั้งกำรจัดทำ
วำรสำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย
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แบบสรุปงบประมำณโครงกำรวิจัย

ลำดับที่

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อเรื่องวิจัย/โครงกำร
งบภำยใน
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งบประมำณ
โครงกำรวิจัย
งบภำยนอก

รวมงบทั้งสิ้น

