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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ค ำน ำ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน “โครงการศึกษากระบวนการบริหาร

งานวิจัย และ KM หนว่ยงาน” ขึน้ ประกอบด้วย 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปโครงการ ประกอบด้วย 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ สถานที่ด าเนินงาน ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน แผนการ

ด าเนินงาน งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ส่วนที่ 2 วิธีการด าเนินงาน ส่วนที่ 3 ผลการ

ด าเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย การทบทวนการด าเนินงาน (Retreat) การวิเคราะห์ SWOT 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนที่ 4 สรุปผลการ

ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ และส่วนที่ 5 ภาคผนวก ประกอบด้วย แบบฟอร์มเนื้อหาการเก็บรวบรวม

ข้อมูล และประมวลภาพกิจกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน แนวทางการแก้ไขปัญหา 

แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยที่เหมาะสมของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อไปในอนาคต  

 

       สถาบันวิจัยและพัฒนา 

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปโครงการ 

ชื่อโครงการ  “ศกึษากระบวนการบริหารงานวิจัย และ KM หนว่ยงาน” 

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาความรู้ของบุคลากรเป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานให้ความส าคัญ โดยเฉพาะบุคลากร

สายสนับสนุนที่เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร

นับว่าเป็นการสนองตามนโยบายการบริหารจัดการและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ปี 2557 – 2561 ที่จะขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความพร้อมในด้านศักยภาพทางความคิดมี

ความก้าวหน้าตามเส้นทางการท างานที่ก าหนดในแผนการพัฒนาตนเอง ( IDP) และการปฏิบัติงานที่

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมในรูปแบบของการศึกษาดูงานนอกสถานที่นับว่า เป็นอีกกระบวนการ

หนึ่งของการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วยให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างความเข้าใจ

ร่วมกัน ระหว่างบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกที่มีรูปแบบการบริหารงานที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้

เกิดความคิดสร้างสรรค ์และพัฒนาระบบแนวคิดส าหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีก

ทั้งเป็นการรวมกลุ่มบุคลากรแต่ละกลุ่มให้มีปฏิสัมพันธ์ เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถอยู่

ร่วมกัน และท างานรว่มกันอย่างมคีวามสุข  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้ของบุคลากรและ

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสนับสนุนงานวิจัยตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะท างานร่วมกัน

จงึได้จัดโครงการดังกล่าวนีข้ึน้ เพื่อศกึษากระบวนการบริหารงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ

ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้เครือข่ายมิตรภาพและองค์ความรู้ใหม่เชิงการพัฒนา และถือ

เป็นการจัดการความรู้ (KM) อย่างหนึ่งในแง่ของการทบทวนและถอดบทเรียนในการด าเนินงาน 

(Retreat) ที่ผ่านมา ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 

อันจักน าไปสู่การก าหนดเป็นแผนหรอืแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต 

วัตถุประสงค์  

1. ศึกษากระบวนการบริหารงาวิจัย และร่วมจัดนิทรรศการ ตลอดจนเข้าร่วมพิธีการท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ 

2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การบริหาร

จัดการงานวิจัยร่วมกับหนว่ยงานเครอืข่ายภายในประเทศ  

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งสร้างความสามัคคีของการท างาน

ร่วมกันภายในหนว่ยงาน 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

สถานที่ด าเนินการ  

 สถานที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

Cluster and Program Management Office (CPMO)  

สถานที่จัดกิจกรรมประชุมทบทวนและถอดบทเรียนการด าเนินงาน 

 ตะนาวศรีรีสอร์ท ปราณบรุี จังหวัดประจวบคีรขีันธ ์

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

       1. ดร.กัญญณัช     ศริิธัญญา ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2. นางมาลี      จนิดาแก้ว ต าแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

 3. นางประภา      สนั่นก้อง ต าแหน่ง นักจัดการงานวิจัย 

 4. นางสาวสุคนธ์     วงศห์าญ ต าแหน่ง นักจัดการงานวิจัย 

 5. นางสาวเสาวลักษณ์   วชรินคร ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 6. นายพิศาล       หล้าใจ  ต าแหน่ง นักจัดการงานวิจัย 

 7.นางสาวสรรค์ศริิกุล    พยอมแย้ม ต าแหน่ง นักบริหารเครือขา่ย 

      8. นางสาวรัตนา     ไชยคต  ต าแหน่ง นักจัดการงานวิจัย 

 9. นายสกลวัฒน์   เศวตรัตนกุล ต าแหน่ง นักจัดการงานวิจัย 

 10. ว่าที่รอ้ยตรีอนุพงษ์     ส่วนบุญ ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่บริหารงานพัสดุ 

 11. นางสาวสุพิชฌาย์     ถาวรลิมปะพงศ ์ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 12.นางสาวน้ าผึ้ง     ชราชิต  ต าแหน่ง นักบริหารเครือขา่ย 

 13. นางสาวณิชกมล     โพธิ์แก้ว ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่โครงการ 

 14. นายศุภรักษ์     สมศร ี  ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่โครงการ 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่ 28 มีนาคม 2559 ถึง 2 เมษายน 2559 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.วางแผน จัดท าโครงการ

เพื่อขออนุมัติ 

    **        

2.ติดตอ่ประสานงานเพื่อขอ

ความอนุเคราะหเ์ข้าศกึษาดู

งาน 

    **        

3. ตดิต่อประสานงานเรื่อง

การเดินทาง ที่พัก  และการ

เข้าร่วมแลกเปลี่ยน

ประสบการณก์ับหนว่ยงาน

เครือขา่ย 

    **        

4.เข้าร่วมศกึษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนประสบการณก์ับ

หนว่ยงานเครอืข่าย 

     ** **      

5.ประชุมทบทวนถอด

บทเรียนการด าเนินงานและ 

SWOT หนว่ยงาน 

      **      

6.สรุปผลการด าเนินงาน 

และจัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานเสนอผูบ้ริหาร 

      **      
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

จ านวนเงนิงบประมาณ จ านวน 149,560 บาท 

หมวดงบประมาณ 2559 

7.1 ค่าใช้สอย 

 ค่าที่พักผูบ้ริหาร และเจ้าหน้าที่ 8 หอ้ง x 1,500 บาท x 5 คืน 60,000 

การประชุม KM ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 

 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 16 คน x 2 มื้อ x 250 บาท 8,000 

ค่าอาหารว่าง จ านวน 16 คน x 4 มื้อ x 50 บาท 3,200 

ค่าอาหารเย็น จ านวน 16 คน x 1 มื้อ x 300 บาท 4,800 

ค่าเดินทาง 

 ค่าจา้งเหมาเช่ารถตู้ จ านวน 2 คันๆ ละ 1,800 บาท x 6 วัน 21,600 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ จ านวน 2 คันๆ ละ 16,380 บาท  32,760 

ค่าเบีย้เลีย้ง 

        • ผูบ้ริหาร จ านวน 3 คน x 240 บาท x 5 วัน 3,600 

       • เจ้าหน้าที่ สวพ. จ านวน 13 คน x 240 บาท x 5 วัน 15,600 

รวมทั้งสิ้น 149,560 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผลผลิต (output)   

1. ได้แนวทางในการพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อน าแนวทางในการพัฒนาระบบงานวิจัยมาปรับใช้

กับการท างานของ สวพ. 

2. เกิดความร่วมมือในการท างานรว่มกันกับหนว่ยงานภายนอก 

3. สร้างความสามัคคีในการท างานรว่มกันภายใน สวพ. 

ผลลัพธ์ (outcome)  

1. เกิดการท างานที่มีระบบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (impact)  

1. การด าเนินงานของหน่วยงานมรีะบบ และมีประสิทธิภาพ 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ก าหนดการ 

โครงการศึกษากระบวนการบริหารงานวิจัย และ KM หน่วยงาน 

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 

เวลา รายละเอียด 

วันท่ี 28 มีนาคม 2559  

06.00 น. เดินทางออกจากเชียงใหม่  

15.00 – 17.00 น. เข้าศกึษาดูงานที่ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 

วันท่ี 29 มีนาคม 2559       

09.00 – 12.00 น. เข้าศกึษาดูงานที่ มทร.สุวรรณภูมิ 

13.00 – 17.00 น. เข้าศกึษาดูงานที่ CPMO และร่วมเข้าจัดนทิรรศการที่ สวทช. 

วันท่ี 30 มีนาคม 2559  

09.00 – 12.00 น. เข้าศกึษาดูงานที่ NAC ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหง่ชาติ (สวทช.) 

13.00 – 17.00 น. เข้าร่วมพธิีลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมอืด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาบุคลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหง่ชาติ ที่ สวทช. 

17.00 น.   เดินทางไปพักยังจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559  

09.00 – 12.00 น. เข้าศกึษาระบบบริหารจัดการงานวิจัย ที่ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวัง

ไกลกังวล 

13.00 – 19.00 น. ประชุมพร้อมทั้งแบ่งกลุ่มย่อยของ สวพ. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณก์ารท างาน  

วันท่ี 1 เมษายน 2559  

09.00 – 12.00 น. SWOT การท างานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่ม 

13.00 – 17.00 น. ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารท างานของ สวพ. 

วันท่ี 2 เมษายน 2559  

8.00 น. เดินทางกลับเชยีงใหม่ 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ส่วนที่ 2 

วธิกีารด าเนินงาน 

 โครงการศึกษากระบวนการบริหารงานวิจัย และ KM หน่วยงานนี้ ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี

วงจรเดมมิ่ง (Deming cycle : PDCA) ในการบริหารคุณภาพงาน โดย PDCA ซึ่งเป็นค าย่อมาจาก 

“Plan-Do-Check-Act” แปลว่า “วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง” คือ วิธีการหรือขั้นตอนการ

ด าเนนิงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าและวางแผน (Plan) ได้แก่  

1. ประชุมวางแผนสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายใน สวพ. 

ถึงวัตถุประสงค์การจัดท าโครงการ และให้มกีารลงมติในที่ประชุมโดยใช้เสียงสว่นมากถือเป็นมติ 

 1.1 ก าหนดหัวข้อโครงการ และวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตอ้งการ  

 1.2 การก าหนดวัน เวลา สถานที่ 

1.3 มอบหมายงาน การแบ่งบทบาทหนา้ที่ผู้รับผดิชอบ ดังนี้ 

1.3.1 ฝ่ายจัดท าโครงการ และก าหนดการ  

1.3.2 ฝา่ยบริหารจัดการงบประมาณ งานการเงนิ 

1.3.3 ฝ่ายประสานงานด้านสถานที่ศึกษาดูงาน การจัดประชุมและที่พัก 

1.3.4 ฝ่ายประสานงานยานพาหนะ 

1.3.5 ฝ่ายวัสดุอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์  

1.3.6 ฝ่ายงานบริการทั่วไป และของที่ระลึก 

1.3.7 ฝา่ยเนื้อหาและจัดท ารายงาน  

1.4 ก าหนดวิธีการ กรอบแนวคิดในการด าเนินงานโครงการ (Concept) ข้อมูล เนือ้หา 

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do) และผลการด าเนินงานได้แก่  

1. ด าเนนิการตามแผนที่ก าหนดและผูร้ับผดิชอบปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. คณะศึกษาดูงานสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้จากสถานที่ศึกษาดูงานภายนอก หาความรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับวิธีการด าเนินงานที่มีประสทิธิภาพ และเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

3. คณะศึกษาดูงานร่วมกันถอดบทเรียน สรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานเพื่อการปรับใช้สู่ข้อเสนอแนะ

และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ สวพ. 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามประเมินผล (Check) ได้แก่  

1. ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดหรือไม ่ 

  - ใช้แบบสอบถามการศึกษาดูงาน สิ่งที่คาดหวังจากการศกึษาดูงาน ก่อน – หลัง 

- ใชแ้บบ Retreat สถิตผิลการด าเนนิงานของแต่ละกลุ่มงาน / ส่วนงาน ภายใต้ สวพ. 

- ใชแ้บบ Retreat มาตรฐานปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) 

- ใชแ้บบวิเคราะห ์SWOT ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

      จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 

2. ตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามวิธีการท างานมาตรฐานหรอืไม่  

 - ใชแ้บบช่วยบันทึกเทียบเคียง (เบือ้งตน้) ผา่นกระบวนการจัดการความรู ้(KM) 7 ขั้นตอน 

3. ตรวจสอบว่าโครงการเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้หรอืไม่  

- ใชป้ระเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ไม่เป็นไปตามแผน (Act) ได้แก่  

1. ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อันเกิดจากสถานการณป์ัจจัยเหนอืการควบคุม 

- ระบุหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อมิใหเ้กิดปัญหาซ้ าซ้อนขึ้นอีก 

- ใช้วิธีการระดมความคิดเห็นและหามาตรการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปรึกษา

ผูบ้ริหาร/ผู้บังคับบัญหา 

2. หากการจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

- ให้ผู้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้เข้าร่วม

กิจกรรมช่วยพิจารณา ทักท้วง หรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้จัดท ารายงานการด าเนินงาน

แก้ไขปรับปรุงตอ่ไป 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ก าหนดวธิีการ กรอบแนวคิดในการด าเนินงานโครงการ (Concept) ข้อมูล เนือ้หา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สถิติระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละงาน 

(ขั้นตอน ตัง้แต ่เริ่มตน้ – เสร็จสิน้ปิดงาน) 

วิเคราะห์ปัจจัย SWOT การด าเนินงาน 

จุดแข็ง (Strength), จุดออ่น (Weakness), โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)/ปัญหา 

ก าหนดแนวทาง/แผนการ

ปฏิบัติงานของ สวพ. 

ความต้องการ/แนวทางการด าเนินงาน  

โดยวิเคราะหจ์ากประสบการณ์ท างานที่ผ่านมาของผูร้ับผดิชอบงาน 

ศึกษาดูงาน ถอดบทเรยีน (KM) สิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงาน  

เทคนิค วธิีการ ขัน้ตอน แนวทางการปฏิบัติงาน 

Check list การปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐาน* 

ม ี(ใช้แบบเดิม / ตอ้งการปรับปรุง)    

ไม่มี (ต้องการให้มี / ไม่จ าเป็น) ช้า    ปกติ    เร็ว 

วิเคราะหค์่าเฉลี่ยระยะเวลา (วัน) ตอ่ 

แตล่ะขัน้ตอน 

ถอดเป้าหมายภารกิจ

หน่วยงาน สวพ.  

นโยบาย/แผนกลยุทธ์ มทร. 

KPI อธิการ, รองวจิัย, ผอ.สวพ 

วสิัยทัศน์ กลยุทธ์ ผอ.สวพ 

ประกันคุณภาพ สกอ. 

*อา้งอิงและประยุกตจ์ากมาตรฐานปฏบัิตงิานของคณะกรรมการสง่เสริมการวจิัย (2548)  

และมาตรฐานการปฏบัิตงิานท่ีเป็นเลิศ (2555) 

ทุกคนเตรียมขอ้มูลลว่งหน้า 

(แบบฟอร์ม C) 

(แบบฟอร์ม D) 

(แบบฟอร์ม A) 

(แบบฟอร์ม B) 

ประชุม AAR 

(แบบฟอร์ม E) 

(แบบฟอร์ม F) 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

 

ตารางแสดงกลุ่มงาน ลักษณะงาน/ด้าน และผู้รับผิดชอบ ในหน่วยงาน สวพ. 

กลุ่มงาน ลักษณะงาน / ดา้น** ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลุ่มงาน

อ านวยการ 

งานสารบรรณ – หนังสือรับเข้า น.ส.น้ าผึ้ง ชราชติ  

งานสารบรรณ – หนังสือออก น.ส.น้ าผึ้ง ชราชติ  

งานการเงิน – ตรวจสอบความถูกต้องงบประมาณโครงการ นางเสาวลักษณ์ วชิรนคร  

งานการเงิน – ตรวจสอบเอกสารเคลียร์เงิน นางเสาวลักษณ์ วชิรนคร  

งานการเงิน – ตัดยอดงบจ่ายจริง นางเสาวลักษณ์ วชิรนคร  

งานบัญช ี– สรุปรายงานการเงินของหน่วยงาน นางมาลี  จินดาแก้ว  

งานบุคคล – การประเมินบุคลากร นางมาลี  จินดาแก้ว  

งานบุคคล – ขาด ลา มาสาย นางมาลี  จินดาแก้ว  

งานบุคคล – แผนงานพัฒนาบุคคลากร นางมาลี  จินดาแก้ว  

งานความเสี่ยง นางมาลี  จินดาแก้ว  

ตรวจสอบภายใน นางมาลี  จินดาแก้ว  

กลุ่มงานบริหาร

งานวิจัย 

งานพัฒนาข้อเสนอโครงการ – ประชาสัมพันธ์ นางประภา  สนั่นก้อง  

งานพัฒนาข้อเสนอโครงการ – รับข้อเสนอโครงการ นางประภา  สนั่นก้อง  

งานพัฒนาข้อเสนอโครงการ – พจิารณาข้อเสนอโครงการ นางประภา  สนั่นก้อง  

งานพัฒนาข้อเสนอโครงการ – ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ นางประภา  สนั่นก้อง  

งานพัฒนาข้อเสนอโครงการ – ส่ง วช. นางประภา  สนั่นก้อง  

งานพัฒนาข้อเสนอโครงการ – พจิารณากรอบงบประมาณ  นางประภา  สนั่นก้อง  

งานพัฒนาข้อเสนอโครงการ – ประกาศผล นางประภา  สนั่นก้อง  

งานพัฒนาข้อเสนอโครงการ – สัญญารับทุน นางประภา  สนั่นก้อง  

งานตดิตาม – ความก้าวหนา้ นายพิศาล  หล้าใจ  

งานตดิตาม – การปิดโครงการ นายพิศาล  หล้าใจ  

งานตดิตาม – การขยายระยะเวลาด าเนนิงาน นายพิศาล  หล้าใจ  

กลุ่มงานส่งเสริม

งานวิจัย 

งานสง่เสริม – จัดท าขอ้เสนอโครงการ (ว1ด.) อนุมัติ นายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล  

งานสง่เสริม – ประชาสัมพันธ์ นายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล  

งานสง่เสริม – พจิาณาข้อเสนอโครงการ (รอบคัดเลอืก) นายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล  

งานสง่เสริม – สัมภาษณผ์ู้ท่ีผ่านการพิจารณา (รอบคัดเลอืก) นายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล  

งานสง่เสริม – ประกาศผลการพิจารณา/โอนเงิน นายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล  

งานสง่เสริม – สัญญารับทุน นายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล  

งานสง่เสริม – จัดฝึกอบรม นายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล  

งานสง่เสริม – จัดประชุมวิชาการภายใน น.ส.ณชิกมล โพธ์ิแกว้  

งานยกระดับ – จัดท าขอ้เสนอโครงการ (ว1ด.) อนุมัติ น.ส.ณชิกมล โพธ์ิแกว้  

งานยกระดับ – ประชาสัมพันธ์ น.ส.ณชิกมล โพธ์ิแกว้  
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กลุ่มงาน ลักษณะงาน / ดา้น** ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

งานยกระดับ – พจิาณาข้อเสนอโครงการ (รอบคัดเลอืก) น.ส.ณชิกมล โพธ์ิแกว้  

งานยกระดับ – ประกาศผลการพจิารณา/โอนเงิน น.ส.ณชิกมล โพธ์ิแกว้  

งานยกระดับ – สัญญารับทุน น.ส.ณชิกมล โพธ์ิแกว้  

งานยกระดับ – จัดฝึกอบรม น.ส.ณชิกมล โพธ์ิแกว้  

งานพัฒนา – ประกันคุณภาพ น.ส.สุคนธ์  วงศห์าญ  

งานพัฒนา – งานแผน น.ส.สุคนธ์  วงศห์าญ  

งานพัฒนา – งานวจิัยร่วมกับสถานประกอบการ น.ส.สุคนธ์  วงศห์าญ  

กลุ่มงาน

นวัตกรรมและ

เครือข่าย 

งานประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานตา่งประเทศ วา่ที่ รต.อนุพงษ์ ส่วนบุญ  

งานประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานภายในประเทศ น.ส.สรรค์ศิริกุล พยอมแย้ม  

งานสนับสนุนเบิกค่าตพีมิพบ์ทความ วา่ที่ รต.อนุพงษ์ ส่วนบุญ  
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงาน  

 โครงการศึกษากระบวนการบริหารงานวิจัย และ KM หน่วยงานนี้ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์

โครงการไว้ คือ (1) ศกึษากระบวนการบริหารงานวิจัย และร่วมจัดนิทรรศการ ตลอดจนเข้าร่วมพิธีการ

ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (2) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศ (3) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบการสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งสร้างความสามัคคีของการท างานร่วมกันภายใน

หนว่ยงาน โดยสามารถแบ่งผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1.  ศกึษากระบวนการบริหารงานวิจัย และร่วมจัดนิทรรศการ ตลอดจนเข้าร่วมพิธี

การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 

  1.1 ศกึษากระบวนการบริหารจัดการวจิัย 

    1.1.1 ศกึษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

1.1.2 ศกึษาดูงานส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

(สวทช.) Cluster and Program Management Office (CPMO) 

  1.2 รว่มจัดนทิรรศการ และเข้าร่วมพธิีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 

1.2.1 ร่วมจัดนิทรรศการ และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาบุคลากร และถ่ายทอด

เทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใน

วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์

การบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกับหนว่ยงานเครอืข่ายภายในประเทศ 

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งสร้างความสามัคคี

ของการท างานรว่มกันภายในหน่วยงาน 

    3.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการสนับสนุนงานวิจัย 

     3.1.1 มาตรฐานปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

     3.1.2 การวิเคราะห ์SWOT สถาบันวิจัยและพัฒนา 

    3.2 สร้างความสามัคคีของการท างานร่วมกันภายในหนว่ยงาน 

     3.2.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1.  ศึกษากระบวนการบริหารงานวิจัย และร่วมจัดนิทรรศการ ตลอดจนเข้าร่วม

พิธีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 

1.1 ศึกษากระบวนการบริหารจัดการวิจัย 

 1.1.1 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  จากการศกึษาดูงานกระบวนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 นั้น คณะท างานได้ประชุบ AAR (After Action Review) เพื่อ

สรุปและถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา และสิ่งที่

ต้องการประยุกต์ใช้ ดังนี้  

 ด้านโครงสรา้ง 

สวพ.มทร.สุวรรณภูมิ สวพ. มทร.ล้านนา 

- มีฝ่ายงานทรัพย์สินทางปัญญา - ไม่มีฝา่ยงานนีโ้ดยตรง แต่ สวพ. เป็นหน่วยสนับสนุน

ข้อมูลผลผลติจากงานวิจัยและประสานงานรว่มกับ

หนว่ยงานที่รับผดิชอบหลัก คือส านักงานทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน ์มทร.ล้านนา  

- มีฝ่ายงานบริการวิชาการ - ไม่มีฝ่ายงานนี้โดยตรง แต่ สวพ. เป็นหน่วยสนับสนุน

ข้อมูลองค์ความรู้ และเทคโนโลยีจากงานวิจัยและ

ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสูชุ่มชน 

- ฝา่ยงานวารสารวิจัย - สวพ. มทร.ล้านนา อยู่ระหว่างการเริ่มต้นจัดท าวารสาร

วิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ มทร.ล้านนา ได้มีวารสารราชมงคล

ล้านนา ในด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณะ

บริหารธุ รกิจและศิลปะศาสตร์  และวารสารคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

  

 ด้านบริหารจัดการ 

สวพ.มทร.สุวรรณภูมิ สวพ. มทร.ล้านนา 

- มรีะบบ เว็บไซต์การบริหารจัดการ

งบประมาณ 

- มีระบบฐานข้อมูล นักวิจัย ผลงาน

และความเช่ียวชาญนักวิจัยที่ช่วย

- ยังไม่มี และยังไม่มีประกาศ/ระเบียบรองรับการบริหาร

จัดการงบประมาณผ่านระบบ เว็บไซต์ 

- อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

สวพ.มทร.สุวรรณภูมิ สวพ. มทร.ล้านนา 

ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

- ระเบียบ/ประกาศ ว่าด้วยเรื่อง

กองทุนวิจัย  การจัดสรรทุน การ

น าเสนอผลงาน Matching founds 

- อยู่ระหว่างการจัดท าประกาศ/ระเบียบ และเสนอสภา

มหาวิทยาลัย 

- มี คณะก ร รมก า รกลั่ น ก ร อ ง

บทความ ข้อเสนอโครงการ และมี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

และภายนอก 

- ที่ผ่านมา สวพ.มทร.ล้านนา มีเขตพื้นที่และคณะในการ

พิจารณากลั่นกรอง แต่ไม่ได้มีค าสั่งแต่งตั้งอย่างเป็น

ทางการ และมีคณะผู้ทรงคุณภายนอกในการพิจารณาแต่

จะใช้วธิีการแตง่ตัง้คณะผูท้รงคุณวุฒิเป็นรายกิจกรรมไป 

- มีการสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน 

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

- มีการสนับสนุนทุน R2S (Research for Supporting 

Staff) ของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนางานประจ า 

- สถานที่ ห้องท างานที่เอื้ออ านวย

ต่อปฏิบัติงาน การประสานงาน 

- สวพ. มทร.ล้านนา มีข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ท างาน การ

ติดตอ่ประสานงาน เพราะระยะทางในการเดินทาง 

- การเชดิชูเกียรตินักวิจัย - สวพ.มทร.ล้านนา ยังไม่มีข้อก าหนด มาตรฐาน หรอื

ระเบียบการเชดิชูเกียรตนิักวิจัย แตใ่ช้วธิีการมอบรางวัล

เชดิชูเกียรติยกย่องนักวิจัยในงานประชุมวิชาการ หรอืงาน

จัดประชุมตา่งๆที่ มทร.ล้านนา จัดขึน้ 

- ก า ร จั ด ง า นปร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร

ระดับชาติและนานาชาติ และมีการ

คัดเลือกบทความจากงานประชุม

วิชาการลงวารสาร 

- มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

-โครงการอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ 

ABC ภายใต้การสนับสนุนของ สกอ. 

- สวพ .  มทร .ล้ านนา ได้ จั ดสรรประ เภททุน  R2E 

(Research to Entrepreneur) วิจัยร่วมลงทุนกับสถาน

ประกอบการในการผลิตผลงานวิจัย 

- โครงการต้นกล้า (ระบบพี่เลี้ยง 

เ น้ น พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ ห น้ า ใ ห ม่ 

ปริญญาโท/เอก ฝึกการเป็นนักวิจัย 

ผู้ เ ช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในการ

จัดท าข้อเสนอโครงการ บทความ

วิจัย ฯลฯ 

- สวพ. มทร.ล้านนา ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการ

ผลติผลงานวิจัย มทร.ล้านนา โดยให้การสนับสนุนทุน UR, 

IM, EMC ส าหรับให้อาจารย์ได้ฝึกประสบการณ์การเป็น

นักวิจัย ผูเ้ชี่ยวชาญ พี่เลี้ยง  
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

 สิ่งท่ีต้องการประยุกต์ใช้กับ สวพ.มทร.ล้านนา 

  1. การจัดท ากองทุนวิจัย  

   - การน าเสนอผลงาน 

   - Matching funds 

  - คณะกรรมการ อนุกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิ ในการพิจารณา Proposal / Paper 

   - การเชดิชูเกียรติ 

   - การบริหารจัดการงบประมาณ เงินรายได้ ค่าสาธารณูปโภค จากแหล่งทุนภายนอก 

  2. ระบบฐานขอ้มูลบุคลากร เว็บไซต์ 

   - การเบิกจ่ายงบประมาณ 

   - ผลงาน ความเช่ียวชาญนักวิจัย 

   - เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ 

  3. งานวารสาร 

   - การคัดเลือกบทความจากงานประชุมวิชาการลงตพีิมพ์ในวารสาร 

   - เว็บไซต์วารสารที่สามารถ Submitted Online ได้ 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

1.1.2 ศึกษาดูงานส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

       Cluster and Program Management Office (CPMO) 

จากการศึกษาดูงานกระบวนการบริหารงานวิจัยของ CPMO ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 นั้น 

คณะท างานได้ประชุบ AAR (After Action Review) เพื่อสรุปและถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน โดย

ใช้วธิีการเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา และสิ่งที่ตอ้งการประยุกต์ใช ้ดังนี้  

CPMO สวพ. มทร.ล้านนา 

- มีระบบมาตรฐานงานวิจัย ISO 

เป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติ มีขั้นตอน

และ Flow การท างานที่ชัดเจน 

- อยู่ระหว่างการจัดท าคู่มอืการปฏิบัติงาน สวพ. 

- ใช้ระบบการจัดท าเป้าหมาย KPI

แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์โดย

ถอดจากแผนยุ ทธศาสตร์ ขอ ง

ประเทศ 

- ก าหนดแผนการด าเนินงานจาก แผนกลยุทธ์/นโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 

- มีระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ที่ช่วย

ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

- มีระบบฐานขอ้มูล และอยู่ระหว่างการพัฒนา 

- มกีารแตง่ตั้งชุดคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

- มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาข้อเสนอ

โครงการเป็นรายกิจกรรมไป  

- มีบุคลากรนักวิจัยที่มคีวาม

เชี่ยวชาญ ในแตล่ะด้าน 

 

  

 สิ่งท่ีต้องการประยุกต์ใช้กับ สวพ.มทร.ล้านนา 

  1. มาตรฐาน ISO ในมิตงิานวิจัย 

  2. ระบบฐานขอ้มูลบุคลากร เว็บไซต์ 

  3. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในภายนอกในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

 

1.2 ร่วมจัดนิทรรศการ และเข้าร่วมพิธีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ร่วมจัดนิทรรศการ และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาบุคลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์

การบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกับหนว่ยงานเครอืข่ายภายในประเทศ 

จากการที่คณะท างาน ได้มาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Cluster and Program Management 

Office (CPMO) รวมถึงศึกษาการจัดงานประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

หนว่ยงานนั้น สิ่งที่ได้นอกจากการเพิ่มพูนความรูใ้หม่แล้ว  

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณใ์นการท างานรว่มกัน เชน่ 

- มิติการท างานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการ  

- ได้แนวคิดการบริหารจัดการใหม่ ทั้งกองทุนวิจัย มาตรฐาน ISO ที่สามารถน าไป

ประยุกต์ใชก้ับการปฏิบัติงานได้บนฐานของบริบท มทร.ล้านนา 

- เทคนิคการให้ได้มาซึ่งบทความและตพีิมพ์ลงในวารสาร ในขณะที่วารสารยังไม่ได้อยู่

ในฐาน TCI คือการคัดเลือกบทความจากงานประชุมวิชาการ การเชิญบทความที่มี

คุณภาพมาตีพิมพ์ และการใช้เครือข่ายระหว่างหน่วยงานประชาสัมพันธ์วารสารให้

เป็นที่รู้จัก 

- ได้มติรภาพ เครือขา่ยด้านวชิาการ เชน่  

- การประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์นักวิจัยส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร มีการเชิญ

ชวนการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่จะจัดขึ้นในอนาคต ถือว่าเป็น

การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการอีกวิธีหนึ่ง 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งสร้างความสามัคคี

ของการท างานรว่มกันภายในหน่วยงาน 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการสนับสนุนงานวิจัย 

  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น ทางคณะ

ด าเนินงานได้วิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้ ต้องมีระบบที่เป็นมาตรฐานการส าหรับการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งได้อา้งองิและประยุกต์ใช้มาตรฐานปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย (2548)  

และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (2555) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การบริหารจัดการและ

สนับสนุนการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา และใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis มาเป็นเครื่องมือ

ช่วยในการประเมินตนเอง ปัจจัยการด าเนินงาน จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส 

(Opportunity) และอุปสรรค (Threat)/ปัญหา อีกด้วย   

3.1.1 มาตรฐานปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) 

มาตรฐานปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และแนวทางการท างาน

รวมถึงแบบแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพ ระหว่าง

อาจารย์นักวิจัย กับเจ้าหนา้ที่ ผูบ้ริหาร สวพ.และ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยฯ 

มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานวิจัย  

 มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานวิจัย มี 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย  

 1) มาตรฐานด้านระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

 2) มาตรฐานด้านทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงาน  

 3) มาตรฐานด้านผลงานวิจัย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

1. มาตรฐานด้านระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ที่ ตัวชี้วัด 
ม ี ไม่มี 

หมายเหตุ : ข้อควรปรับปรุง/ต้องการพัฒนา 
ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้ม ี ไม่จ าเป็น 

1 มีโครงสร้างการบริหารงานอย่าง

ชัดเจน 

 /   1.มีโครงสรา้งการบริหารงานอย่างขัดเจน 

2.สั่งการเป็นล าดับชั้น  

2 มีการออกค าสั่งปฏิบัติงานอย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

และระบบการกระจายอ านาจ 

  /  1.มีค าสั่งหนา้ที่การปฏิบัติงานของกลุ่มงานและบุคลากร 

2.มีการมอบหมายงานการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เช่น ผอ.--

>รองผอ. 

3.มีค าสั่งมอบหมาย/มอบอ านาจงานให้รองผอ.ในแต่ละด้าน 

3 มีแผนการปฏิบัติ งานประจ าปี

ชัดเจน 

 /   1.ต้องได้นโยบายที่ชัดเจนจากมหาวทิยาลัย 

2.จัดท าแผนโดยการรวบรวมKPIจากแต่ละกลุ่มงาน แต่ให้ล้อ

กับKPIของมทร. 

3.Deploy เป้าและงานลงคณะ 

4.มีAction plan และปฏิทิน สวพ. 

4 มีระเบียบ แบบฟอร์ม ขั้นตอน 

กระบวนการในการปฏิบัติงาน

ชัดเจน 

 /   1 .ปรับปรุ งประกาศการสนับสนุนการน า เสนอผลงาน

ต่างประเทศ 

2.ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 2547 และ

จัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเข้ากองทุนวิจัย 

3.เพิ่มเติมระเบียบการใช้เงินของกองทุนวิจัย – การจัดสรรงบ 

การน าเสนอผลงาน maching found และเชดิชูเกียรติ 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ที่ ตัวชี้วัด 
ม ี ไม่มี 

หมายเหตุ : ข้อควรปรับปรุง/ต้องการพัฒนา 
ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้ม ี ไม่จ าเป็น 

4.แบบฟอร์มลงนามสัญญารับทุน (ทุนภายนอก) 

5.แบบฟอร์มการขยายเวลา ในรูปแบบเดียวกัน 

5 มีแผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุม

ภายใน 

/    1.จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

อ.สุรีพร (บริหาร พิษณุโลก) 

6 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือ 

ตัว ชี้วัดบุคลากร และแผนการ

ปฏิบัติงานรายบุคคลที่ปฏิบัติได้

จรงิ 

  /  1.ท าคู่มอื ที่ม ีKPI แตล่ะบุคคล 

2.มAีction plan แตล่ะงาน 

7 มีความพร้ อมด้ าน เทคโน โลยี

สารสนเทศ 

 /   1.ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ที่

เอือ้ต่อการท างานของ จนท.และผูใ้ช้ประโยชน์ 

1.2 ระบบการเบิกจ่าย 

1.3 บุคลากร สวพ. (การขาดลามาสาย) 

8 มี ก า รติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง า น 

ประเมินผล และรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

 /   1.ควรติดตามทุกขั้น 

2.ไม่มกีารประเมนิผลของงาน 

3.มีแบบฟอร์มการรายงานผล / เล่มรายงานสรุปพร้อม

ประเมินผล 

9 มีการวิ เคราะห์ผลงานเพื่อการ

พัฒนาการปฏิบัติงาน 

  /  1.มีมาตรฐาน/เกณฑก์ารวิเคราะหผ์ลงาน 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ที่ ตัวชี้วัด 
ม ี ไม่มี 

หมายเหตุ : ข้อควรปรับปรุง/ต้องการพัฒนา 
ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้ม ี ไม่จ าเป็น 

10 มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน

และแผนการปฏิบัติงาน 

 /   1.ควรเก็บหลักฐานการปรับปรุงวธิีการปฏิบัติงาน 

 

11  

 

 

มี ก า รปร ะ ชุม ชี้ แ จ งและ / หรื อ

มอบหมายงานผ่านกระบวนการ

ประชุมภายในหนว่ยงาน 

 /   1.ควรมอบหมายใหต้รงกับบุคคล 

2.มมีตกิารประชุม 

12 

 

มี ก า รปร ะ ชุม ชี้ แ จ งและ / หรื อ

มอบหมายงานผ่านกระบวนการ

ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

คณะ เขตพื้นที ่

 /   1.การแถลงนโยบายของสวพ. ในภาพรวมของแต่ละกลุ่มงาน 

เชน่ Road Show 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

2. มาตรฐานด้านทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงาน : สถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ 

ที่ ตัวชี้วัด 
ม ี ไม่มี 

หมายเหตุ : ข้อควรปรับปรุง/ต้องการพัฒนา 
ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้ม ี ไม่จ าเป็น 

1 ก า ร จั ด เ ต รี ย ม แ ล ะ แ ส ว ง ห า

ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ 

     

 1.1 มีการก าหนดแผนการจัดเตรียม

และแสวงหาทรัพยากร 

  

/ 

  1.มีการจัดท าแผนการจัดเตรียมทรัพยากรร่วมกันทุกรายไตร

มาส 

 1.2 มีการระดมศักยภาพ การมี

ส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร

ภายใน เปิดโอกาสให้บุคลากร

แสดงความคิดเห็น ร่วมก าหนด

เป้ าหมาย  และกิ จ ก รรมการ

ปฏิบัติงาน 

 /   1.ใช้มติในที่ประชุมถือเป็นแนวปฏิบัติรว่มกัน 

 1.3 มีการจัดสวัสดิการภายใน

หนว่ยงาน 

  /  1.จัดให้มีสวัสดิการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร เช่น จัด

รถรับส่งเฉพาะ สวพ.,เงินออมบุคลากรสวพ. 

2 ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก รอ ย่ า ง

เ พี ย ง พ อ ต า ม แ ผ น ง า น ข อ ง

มหาวิทยาลัยฯ 

     

 2.1 มบีุคลากรครบตามโครงสร้าง   /  1.อยากใหค้รบตามโครงสร้างและตามต าแหน่งงาน 

 2.2 ก าหนดบุคลากรเหมาะสมกับ  /   1.ควรก าหนดบุคลากรเหมาะสมกับงาน และตรงกับหน้าที่ที่
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ที่ ตัวชี้วัด 
ม ี ไม่มี 

หมายเหตุ : ข้อควรปรับปรุง/ต้องการพัฒนา 
ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้ม ี ไม่จ าเป็น 

งาน และตรงกับหน้าที่ที่ ได้รับ

มอบหมาย 

ได้รับมอบหมาย 

2.ผูบ้ริหารมกีารจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง 

 2.3 มีการพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณภาพสูงขึน้ 

  /  1.มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น ส่งบุคลากรไป

ฝังตัว ศกึษาดูงาน จัดฝึกอบรม 

 2.4 มีอาคารส านักงาน มั่นคง แสง

สว่างเพียงพอ ปลอดภัย ภูมิทัศน์

เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 

 /   1.Green office 

 2 . 5  มี วั ส ดุ อุ ปก รณ์ ใ ช้ ใ นกา ร

ปฏิบัติงานเพียงพอ 

 /   1.ควรมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอ 

 2.6 มีคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์

อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด วก ใ น ก า ร

ปฏิบัติงาน 

 /   1.ควรปรับปรุงใหท้ันสมัย 

2.ควรมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานที่พร้อมใชง้าน 

 2.7 งบประมาณเพียงพอต่อการ

ด าเนนิงาน 

 /   1.ควรจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

3. มาตรฐานด้านผลงานวิจัย : มีการพัฒนาข้อมูล ผลการวิจัย ที่สามารถเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่ายทางการศึกษา  

และมีการเผยแพร่ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

ที่ ตัวชี้วัด 
ม ี ไม่มี 

หมายเหตุ : ข้อควรปรับปรุง/ต้องการพัฒนา 
ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้ม ี ไม่จ าเป็น 

1 การจัดระบบการผลิตและเผยแพร่

งานวิจัย 

     

 1.1 ขัน้ตอนและกระบวนการในการ

สนับสนุนการวิจัย 

 /   1.มีคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (มีค าสั่ง

แตง่ตัง้) 

 1.2 ขั้นตอนการติดตามข้อเสนอ

โครงการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุน 

 /   1.มีเวทีการช้ีแจงผู้ที่เกี่ยวข้องในการตดิตาม 

 1 . 3  ขั้ น ต อ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ความก้าวหน้าของงานวิจัย ที่ได้รับ

การสนับสนุน 

  /  1.ระบบประเมินความก้าวหน้าให้สอดคล้องกับการส่งรายงาน

ความก้าวหน้าออนไลน์ 

 1.4 ขัน้ตอนการแก้ปัญหา และปรับ

แ ผ น ง า น วิ จั ย  ใ ห้ ไ ด้ รั บ ก า ร

สนับสนุน 

 /   1.เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและส่งข้อเสนอแนะให้กับนักวิจัย 

ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ 

2.หาส่งแหลง่ทุนอื่น 

 1.5 ขั้นตอนการจัดเตรียม และ

แสวงหาทรัพยากรการวิจัย 

/    1.ควรปฏิบัติตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 1.6 ขั้นตอนการจัดสรรทรัพยากร

วิจัยอย่างเพียงพอ 

 /   1.ควรปฏิบัติตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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ที่ ตัวชี้วัด 
ม ี ไม่มี 

หมายเหตุ : ข้อควรปรับปรุง/ต้องการพัฒนา 
ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้ม ี ไม่จ าเป็น 

 1.7 ขั้นตอนการจัดกระบวนการวิจัย 

และการผลิตผลงานวิจัยอย่างเป็น

ระบบ 

 /   1.ปรับปรุงใหใ้ช้ได้ทุกโครงการ 

2 การติดตามระบบการผลิตและ

เผยแพร่งานวิจัย 

     

 2.1 ขัน้ตอนการเผยแพร่ผลงาน 

 

 /   1.เพิ่มมาตรการการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 

 

 

2 . 2  ขั้ น ตอนการติ ด ตามการ

เผยแพร่ผลงาน 

  /  1.ติดตามการเผยแพร่ผลงานผ่านระบบเว็บไซต์ 
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 การบรรลุมาตรฐาน ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม มาควบคุมให้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ด าเนินไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด ดังนั้นมาตรฐาน ในทาง

ปฏิบัติจึงพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และค าอธิบายวิธีปฏิบัติงาน โดยขั้นตอนการปฏิบัติงาน (procedure manual) หมายถึง เอกสารในชุดมาตรฐาน

คุณภาพ ที่ใหส้ารสนเทศเกี่ยวกับภาระ ความรับผดิชอบ ของอาจารย์ผู้ท างานวิจัย ที่ด าเนินการวจิัยในมหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนและบริหารจัดการผ่าน สวพ. 

มคี าอธิบายวิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) หมายถึง เอกสารอ้างองิที่ใช้อธิบายการใช้แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ วิธีปฏิบัติของนักวิจัย ในการติดต่อประสานงานกับ

สวพ. และขออนุมัตดิ าเนนิงานต่างๆ โดยมีค าช้ีแจง และค าอธิบายการใชแ้บบฟอร์ม ค าอธิบายวิธีปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

(แบบฟอร์ม และค าชี้แจง วิธีการใช)้ 

มี ไม่มี 
หมายเหตุ : ข้อควรปรับปรุง/ต้องการพัฒนา 

ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้มี ไม่จ าเป็น 

1 แบบเสนอประเด็นการวิจัย  

โปรดระบุชื่อฟอรม์ ...................... 

   /  

2 แบบเสนอโครงการวจิัย 

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ว1ด , ว1ช /

แบบฟอร์มตามแหล่งทุน 

/    ใช้ตามแหล่งทุน 

3 แบบขอรับค าปรึกษางานวิจัย 

โปรดระบุชื่อฟอรม์ ...................... 

  /  1.จัดท าแบบฟอร์มขอรับค าปรึกษาในรูปแบบเอกสารและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

4 แบบขอแตง่ตัง้ที่ปรึกษางานวิจัย 

โปรดระบุชื่อฟอรม์ ...................... 

   /  

5 แบบวิเคราะห์จุดบกพร่องและแนวคิด

ในการแก้ไข 

/     
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ที่ 
ตัวชี้วัด 

(แบบฟอร์ม และค าชี้แจง วิธีการใช)้ 

มี ไม่มี 
หมายเหตุ : ข้อควรปรับปรุง/ต้องการพัฒนา 

ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้มี ไม่จ าเป็น 

โปรดระบุชื่อฟอรม์ ...................... 

6 แบบส ารวจทรัพยากรเพื่อการวิจัย  

โปรดระบุชื่อฟอรม์ ...................... 

  /  1.แบบส ารวจผ่านโครงการ Innovation park 

7 แบบการขอใชท้รัพยากรในการวิจัย  

โปรดระบุชื่อฟอรม์ ...................... 

   /  

8 แบบปรับแผนการใช้ทรัพยากรตาม

ความตอ้งการจ าเป็น 

โปรดระบุชื่อฟอรม์ ...................... 

  /  จัดท าแบบปรับแผนการใช้ทรัพยากรตามความต้องการ

จ าเป็น 

9 แบบรายงานการใชท้รัพยากรการวิจัย         

โปรดระบุชื่อฟอรม์ ...................... 

   /  

10 แบบรายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัย  

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

/     

11 แบบประเมินผลรายงานการวิจัย 

โปรดระบุชื่อฟอรม์ ...................... 

/     

12 แบบ เสนอรายงานการวิ จั ยฉบั บ

สมบูรณ์ 

โปรดระบุชื่อฟอรม์ ...................... 

   /  



27 
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ที่ 
ตัวชี้วัด 

(แบบฟอร์ม และค าชี้แจง วิธีการใช)้ 

มี ไม่มี 
หมายเหตุ : ข้อควรปรับปรุง/ต้องการพัฒนา 

ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้มี ไม่จ าเป็น 

13 แบบการตดิตามการผลติและแหล่ง

เผยแพร่งานวิจัย 

โปรดระบุชื่อฟอรม์ ...................... 

  /  1.จัดท าแบบฟอร์มการรายงานเผยแพร่ผลงานวิจัย (ใน

รูปแบบออนไลน์) 

14 แบบการน าผลงานเพื่อการน าไปใช้

ประโยชน์ 

โปรดระบุชื่อฟอรม์ ...................... 

 /   1.ควรปรับปรุงแบบฟอร์มใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน 

15 แบบการขออนุญาตไปน าเสนอผลงาน 

โปรดระบุชื่อฟอรม์ ...................... 

/     

16 แบบการประเมนิบทความวจิัย 

โปรดระบุชื่อฟอรม์ ...................... 

  /  1.มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิแบบฟอร์มใหเ้ป็นมาตรฐาน 
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3.1.2 การวิเคราะห์ SWOT สถาบันวจิัยและพัฒนา 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นหนึ่งในกิจกรรมการ KM ของหน่วยงานสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ผ่านกระบวนการประมวลความรู้และประสบการณ์ท างานที่การวิเคราะห์สภาพหน่วยงานใน

ปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่

ต้องการในอนาคต 

SWOT เป็นตัวย่อที่มคีวามหมายดังนี้ 

Strengths - จุดแข็งหรอืข้อได้เปรียบ 

Weaknesses - จุดอ่อนหรอืข้อเสียเปรียบ 

Opportunities – โอกาสที่จะด าเนินการได้ 

Threats - อุปสรรค ขอ้จ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์การ 

หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ 

สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การ

วิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) 

รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้ง

ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยใหผู้บ้ริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ที่เกิดขึน้ภายนอกหนว่ยงาน ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT  

วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่ง

ปัจจัยเหล่านีแ้ตล่ะอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็ง

ขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนของ

องค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงานโอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็น

สถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะ

เป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็น

แนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน ์การก าหนดกลยุทธ์เพื่อใหอ้งค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 

(อ้างองิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2558. การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS: 

http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/headquater/upload/) 
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ขั้นตอน / วิธีการด าเนินการท า SWOT Analysis ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) 

การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรคของ สวพ. ท าให้มขี้อมูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบน

จุดแข็งของหน่วยงาน และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถก าหนดกล

ยุทธ์ที่มุง่เอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนของหน่วยงานให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การ

วิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 

1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน สวพ. 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน สวพ. นั้น จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร

และความสามารถภายในองค์กรทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มา

เบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร ที่ครอบคลุม

ทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้างระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรใน

การบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กร

เพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ก่อนหนา้นีด้้วย 

  - จุดแข็งของ สวพ. (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่

อยู่ภายใน สวพ. นั้นเอง ว่าปัจจัยใดภายในหน่วยงานที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของ สวพ.ที่ควร

น ามาใช้ในการพัฒนาได้ และควรด ารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งของหนว่ยงาน 

- จุดอ่อนของ สวพ. (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของ

ผูท้ี่อยู่ภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในสวพ. เองว่าปัจจัยภายใน สวพ.ที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบ

ของหนว่ยงานที่ควรปรับปรุงใหด้ีขึ้นหรอืขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงาน 

 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  

ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของ สวพ.นั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค

ทางการด าเนินงานของ สวพ.ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน เช่น นโยบายของรัฐบาลประเทศชาติ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจหน่วยงาน งบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพแวดล้อมทาง

การเมอืง และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ

อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก

ของ สวพ.ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการของ

สวพ. ในระดับมหาภาค และ สวพ.สามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านีม้าเสริมสรา้งให้หน่วยงานเข็มแข็งขึน้ได้ 
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- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกของ 

สวพ. ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง 

และทางอ้อม ซึ่ง สวพ. จ าต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพหน่วยงานให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ 

แรงกระทบดังกล่าวได้ 

 

ผลการด าเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีพันธกิจในการ “สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาของ มทร.

ล้านนา สู่ระดับสากล ด้วยการมสี่วนรว่มของบุคลากรในมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน คือ 

1. กลุ่มงานอ านวยการ 

2. กลุ่มบริหารงานวิจัย 

3. กลุ่มงานเครือขา่ย 

 

1. กลุ่มงานอ านวยการ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. การประสานงานภายในกลุ่มงาน 

2. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะได้ 

3. ให้บริการและอ านวยความสะดวก 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การรับและสง่เอกสารจากหน่วงงานภายใน มทร.ล้านนา ถึงสถาบันล่าช้า 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามไตรมาส 

3. ไม่มแีผนการเบิกจ่าย 

4. การสื่อสารในการเดินเอกสารไม่ตรงกับหนว่ยงานกลาง 

5. การรับข่าวสารจากหน่วยงานกลางลา่ช้า(กรณีไม่ส่ง E-office) 

6. เอกสารหลักฐานงานวิจัยที่นักวิจัยส่งมาไม่ถูกต้องท าให้ต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข จึงเกิดการส่ง

เอกสารล่าช้า 

7. ไม่มคีู่มอืการปฏิบัติงาน 

8. ขั้นตอนการเดินเอกสารที่ต้องขออนุมัตมิักมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจง้สถาบัน 

9. ไม่มกีารจัดท ารายงานการเบิกจ่าย 

10. กรณีโครงการอนุมัตกิระช้ันชิดไม่สามารถจัดซือ้จัดจ้างไม่ได้ 

11. ไม่มรีะบบฐานขอ้มูลในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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โอกาส (Opportunities) - 

อุปสรรค ข้อจ ากัด (Threats) 

1. ระยะทางในการน าเสนอแฟ้ม (หว้ยแก้ว – ดอยสะเก็ด) 

2. การตดิตามงาน  

3. การตดิต่อสื่อสาร 

4. บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

5. กรณีงานเร่งด่วน ไม่สามารถด าเนินงานได้ทัน เชน่ การจัดซือ้ จัดจา้งและการยืมเงนิ 

 

2. กลุ่มงานบริหารจัดการงานวจิัย 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับพันธกิจด้านการวิจัยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยของ

อาจารย์และบุคลากร ท าให้เกิดระบบและกลไกที่ชัดเจนในการสนับสนุนงานวิจัย 

2. บุคลากรมีความขยันในการท างาน 

3. มีเครอืข่ายความร่วมมือภายใน มทร.ล้านนา/เขตพืน้ที่/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 

4. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานวิจัย 

5. มีระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย 

6. มีการท างานรว่มกับสถานประกอบการและแหลง่ทุนภายนอกอย่างตอ่เนื่อง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

2. ขาดทรัพยากร (บุคลากร/ครุภัณฑ์) ในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

3. ขาดการสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น บุคลากร/งบประมาณ/แผนการประชาสัมพันธ์

ผลงานวิจัย 

โอกาส (Opportunities)  

1. มีนักวิจัยที่มศีักยภาพในการด าเนินงานวิจัยร่วมกับหนว่ยงานภายในและภายนอก 

2. มีพื้นที่คลอบคลุม 17 จังหวัดภาคเหนือ ท าให้มีโอกาสด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

พืน้ที่ 

3. มีสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสนับสนุนการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ 

4. มีนโยบายพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร เกิดการกระตุ้นให้นักวิจัยท า

วิจัยเพิ่มมากขึ้น 
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อุปสรรค ข้อจ ากัด (Threats) 

1. ขั้นตอนในการขออนุมัตกิารด าเนินกิจกรรมลา่ช้าและมีการพิจารณากลั่นกรองหลายขั้นตอน 

2. ขาดแนวทางการปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลโครงการและงบประมาณภายนอกจากพืน้ที่/คณะ 

3. การบริการจัดการด้านงบประมาณจากมทร.ล้านนา ค่อนขา้งลา่ช้า 

 

3. กลุ่มงานเครือข่าย 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีเครอืข่ายที่เข้มแข็ง เชน่ คณะ  ส านัก สถาบัน เขตพื้นที่ องค์กรทั้งภายในและภายนอก 

2. ได้รับความรว่มมอืในการด าเนินงานเป็นอย่างดจีากเครือข่ายภายในและภายนอก 

3. พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการด าเนินงานให้มคีุณภาพ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ยังขาดความพร้อมของฐานข้อมูลย้อนหลัง 

2. มีการเปลี่ยนหนา้ที่การด าเนนิงานของผู้รับผดิชอบท าให้การท างานไม่ตอ่เนื่อง 

3. FLOW การท างานไม่ชัดเจน 

4. จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอตอ่ปริมาณงานและยังขาดความช านาญของแต่ละงาน 

 

โอกาส (Opportunities)  

1. นโยบายการท างานไม่ชัดเจน 

2. งานด่วนเข้ามาเยอะท าให้งานประจ าล่าช้ากว่าที่ควร 

3. ความลา่ช้าของเอกสาร และการอนุมัตใินแต่ละขั้นตอน 

4. งบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับการรอ้งขอ 

 

อุปสรรค ข้อจ ากัด (Threats) 

1. ที่ตัง้ของสถานที่ท างานไม่เอือ้ต่อการท างานส่งผลใหก้ารเดินเอกสาร หรือการติดต่อเป็นไปด้วย

ความลา่ช้า 

2. เครื่องมือ และอุปกรณ์การท างานไม่พร้อม 

3. ระยะเวลาในแตล่ะขัน้ตอนของการท างานมคีวามล่าช้า 

4. ระบบการเก็บ ฐานขอ้มูลยังไม่สมบูรณ์ 
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สรุปภาพรวมการ SWOT สถาบันวจิัยและพัฒนา 

 จากการรวบรวมข้อมูลของแต่ละกลุ่มงาน สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์

ในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดังต่อไปนี้ 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับพันธกิจด้านการวิจัยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยของ

อาจารย์และบุคลากร ท าให้เกิดระบบและกลไกที่ชัดเจนในการสนับสนุนงานวิจัย 

2. บุคลากรมีความสามัคคี ขยันในการท างาน พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการ

ด าเนนิงานให้มคีุณภาพ  

3. มีเครือข่ายความร่วมมือที่ดีทั้งภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ คณะ 

สถาบัน วิทยาลัย และภายนอก 

4. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานวิจัย 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามไตรมาส  

2. ขาดทรัพยากร (บุคลากร/ครุภัณฑ์) ในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

3. มีการเปลี่ยนหนา้ที่การด าเนนิงานของผู้รับผดิชอบท าให้การท างานไม่ตอ่เนื่อง 

4. ขาดการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างตอ่เนื่อง 

5. ระบบการเก็บ ฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ 

6. ยังขาดความพร้อมของฐานข้อมูลย้อนหลัง 

7. ขาดการสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น บุคลากร/งบประมาณ/แผนการประชาสัมพันธ์

ผลงานวิจัย 

8. กรณีงานเร่งด่วน ไม่สามารถด าเนินงานได้ทัน เชน่ การจัดซือ้ จัดจา้งและการยืมเงนิ 

9. ไม่มคีู่มอืการปฏิบัติงาน 
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โอกาส (Opportunities)  

1. มีนักวิจัยที่มศีักยภาพในการด าเนินงานวิจัยร่วมกับหนว่ยงานภายในและภายนอก 

2. มีพื้นที่คลอบคลุม 17 จังหวัดภาคเหนือ ท าให้มีโอกาสด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

พืน้ที่ 

3. มีสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสนับสนุนการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ 

4. มีนโยบายพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร เกิดการกระตุ้นให้นักวิจัยท า

วิจัยเพิ่มมากขึ้น 

 

อุปสรรค ข้อจ ากัด (Threats) 

1. ขั้นตอนในการขออนุมัตกิารด าเนินกิจกรรมลา่ช้าและมีการพิจารณากลั่นกรองหลายขั้นตอน 

2. การรับข่าวสารจากหน่วยงานกลางลา่ช้า(กรณีไม่ส่ง E-office) 

3. ขั้นตอนการเดินเอกสารที่ต้องขออนุมัตมิักมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจง้สถาบัน 

4. เอกสารหลักฐานงานวิจัยที่นักวิจัยส่งมาไม่ถูกต้องท าให้ต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข จึงเกิดการส่ง

เอกสารล่าช้า 

5. ขาดแนวทางการปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลโครงการและงบประมาณภายนอกจากพืน้ที่/คณะ 

6. การบริการจัดการด้านงบประมาณจาก มทร.ล้านนา ค่อนขา้งลา่ช้า 

 

3.2 สร้างความสามัคคขีองการท างานร่วมกันภายในหน่วยงาน 

 จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภายใน

หน่วยงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่พึงพอใจในคณะท างานและคณะท างานให้ความร่วมมือต่อ

กิจกรรม และพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประโยชน์และคุ้มค่า ในระดับคะแนนเท่ากัน คือ 4.93 

จากคะแนนเต็ม 5 จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรม/โครงการศึกษากระบวนการบริหารงานวิจัย และ KM 

หนว่ยงานนี ้เป็นปัจจัยที่มผีลตอ่การสรา้งและเพิ่มความสามัคคีของการท างานรว่มกันในหนว่ยงาน 
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3.2.1 ประเมนิผลความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 

การประเมินผล “โครงการศึกษากระบวนการบริหารงานวิจัย และ KM หน่วยงาน” ระหว่าง

วันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึง 2 เมษายน 2559 ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.), ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.),มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.สุวรรณภูมิ และ

ตะนาวศรรีีสอรท์ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขีันธ์นั้น ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม

ฯเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 16 ราย สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความ

คิดเห็นหรอืความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการสรุปได้ดังนี้ 

ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 

ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับความคิดเห็น น้อย 

ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 ระดับความคิดเห็น มาก 

ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 

หัวข้อ\ระดับ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม   

1.1. รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม 4.51 มากที่สุด 

1.2  ล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 4.02 มาก 

1.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.53 มากที่สุด 

1.4  เอกสาร เนือ้หาและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม 4.53 มากที่สุด 

1.5  ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 4.04 มาก 

2.  ความพึงพอใจด้านคณะท างาน   

2.1  คณะท างานใหค้วามร่วมมอืต่อกิจกรรม 4.93 มากที่สุด 

2.2  การประสานงานของคณะท างาน  4.35 มาก 

3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   

3.1  สถานที่จัดกิจกรรม 4.84 มากที่สุด 

3.2  การเดินทาง 4.18 มาก 

4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม   

4.1  ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า 4,93 มากที่สุด 

4.2  ท่านสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบัิตงิานประจ าวัน 4.77 มากที่สุด 

5. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.75 มากที่สุด 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 

 โครงการศึกษากระบวนการบริหารงานวิจัย และ KM หน่วยงานนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 

มีนาคม 2559 ถึง 2 เมษายน 2559 ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 

ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.),มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.สุวรรณภูมิ และตะนาวศรีรี

สอร์ท ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จ านวน 14 คน ประกอบด้วย

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ จาก 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานบริหาร

จัดการงานวิจัย และกลุ่มงานเครือข่าย โดยโครงการได้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) ศึกษากระบวนการ

บริหารงานวิจัย และร่วมจัดนิทรรศการ ตลอดจนเข้าร่วมพิธีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (2) 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการ

งานวิจัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศ (3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสนับสนุน

งานวิจัย รวมทั้งสร้างความสามัคคีของการท างานร่วมกันภายในหน่วยงาน ซึ่งได้ข้อมูลเนื้อหาบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ทุกประการ  

 จากการประเมินผลการด าเนินงานโครงการผ่านการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ ทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (2) 

ความพึงพอใจด้านคณะท างาน (3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (4) ความพึงพอใจด้าน

คุณภาพการจัดกิจกรรม และ (5) ความพึงพอใจในภาพรวม โดยภาพรวมรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(       = 4.75) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านปรากฏผล ดังนี้ 

 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม โดยในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (     = 4.33)  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อเอกสาร เนื้อหา และสื่อประกอบการจัดกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้

ในการจัดกิจกรรม และรูปแบบการจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด รองลงมาความเหมาะสมของการจัด

กิจกรรม และความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ มาก 

 2. ด้านคณะท างาน โดยในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (        =  4.64)  ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอในต่อคณะท างานให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมมากที่สุด รองลงมาการประสานงานของ

คณะท างานอยู่ในระดับมาก 

 3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (      = 4.51) ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจในสถานที่จัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด รองลงมาการเดินทางอยู่ในระดับมาก 

 4. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม โดยในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (      = 4.85) ผู้เข้าร่วม

โครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า และน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานประจ าวัน อยู่ในระดับมากที่สุด 

X 

X 

X 

X 

X 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการภายใน สวพ. 

 จากการจัดกิจกรรมโครงการศึกษากระบวนการบริหารงานวิจัย และ KM หน่วยงานนี้ ท าให้

ทราบถึงกระบวนการทางความคิด ข้อคิดเห็นต่อหน่วยงาน ในการทบทวนบทเรียนและประสบการณ์

จากการท างานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ ตลอดจนความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดกิจกรรมและมี

ข้อเสนอแนะ ซึ่งพอสรุปแยกตามกลุ่มงาน ดังนี้ 

1. กลุ่มงานอ านวยการ 

1. ควรมีคู่มือการปฏิบัติ Flow / ขั้นตอนการท างาน 

2. ควรมีคู่มือการเบิกจ่ายเงนิที่ถูกต้อง ชัดเจน แมน่ย า ตามระเบียบ 

2.1 มกีารจัดท าแผนการเบิกจ่ายทุกรายไตรมาส 

3. ควรมีการจัดอบรมใหค้วามรูค้วามเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ในข้อปฏิบัติในสถานการณป์ัจจุบัน เรื่อง 

3.1 งานสารบรรณ 

3.2 การบริหารความเสี่ยง 

3.3 การประเมนิบุคลากร 

3.4 งานการเงนิ การเบิกจ่ายและพัสดุ 

4. ควรมีการจัดมาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือตัวชี้วัดของบุคลากร รวมถึงมีแผนการปฏิบัติงาน

ของแต่ละบุคคล (งานบุคลากร) 

5. ควรมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ

ผูบ้ริหาร และอ านวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน 

5.1 ควรมีระบบบริหารจัดการงบประมาณ เว็บไซต์ 

5.2 ควรมรีะบบตรวจสอบการขาด ลา มาสาย ของบุคลากร 

 

2. กลุ่มงานบริหารจัดการงานวิจัย 

1. ควรมีคู่มือการปฏิบัติ Flow / ขั้นตอนการท างาน  

2. ควรมีมาตรฐานการวิจัย / ISO ในแต่ละด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 ดา้นการสนับสนุนทุนวิจัย การพิจารณาข้อเสนอโครงการ รูปแบบแบบฟอร์มตา่งๆ   

2.2 ด้านการตดิตามและประเมินผลโครงการวิจัย วิเคราะห ์สังเคราะหผ์ลงาน 

2.3 ด้านการขยายผลงานวิจัย  เผยแพร่ผลงานวิจัย  การน าผลงานไปใช้ประโยชน์สู่

กลุ่มเป้าหมาย การตพีิมพ์ การน าเสนอผลงาน ฯลฯ 

3. ควรมีประกาศว่าด้วยเรื่องของกองทุนวิจัย และจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 
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4. ควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 2547 ให้ทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน 

5. ควรมีเวทีช้ีแจง หรอืการ Road Show ผูท้ี่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ผู้ประสานงาน นักวิจัยผู้ที่ได้รับทุน 

เพื่อสร้างความเข้าใจใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

5.1 การส่งข้อเสนอโครงการ แบบฟอร์มตา่งๆ 

5.2 การติดตามผลการด าเนินงาน ความความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ ฯลฯ 

5.3 การส่งข้อเสนอโครงการเสนอแหล่งทุนภายนอก 

6. ควรมีแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานการขยายเวลา

ระยะเวลาด าเนินงาน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

7. ควรมีแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอก พิจารณา

กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ บทความวิจัย ฯลฯ 

8. ควรมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ

ผูบ้ริหาร และอ านวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน 

8.1 ควรมีระบบฐานขอ้มูลนักวิจัย ผลงานวิจัย ความเช่ียวชาญนักวิจัย ฯลฯ 

8.2 ระบบการตดิตามผลการด าเนนิงานวิจัย งบประมาณ ผลผลิตจากงานวจิัยฯ 

9. ควรมีเว็บไซต์หลักใช้ส าหรับการจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ 

 

3. กลุ่มงานเครือข่าย 

1. ควรเพิ่มจ านวนบุคลากรใหเ้หมาะสมกับปริมาณงาน 

2. จัดสถานที่และอุปกรณ์ให้เอือ้ต่อการท างาน 

3. ควรมีคู่มือการปฏิบัติ Flow / ขั้นตอนการท างาน  

4. ควรจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีพร้อมทั้งด าเนินการตามแผน 

5. ควรก าหนดผู้รับผดิชอบในแตล่ะกิจกรรมใหชั้ดเจน 

6. ควรปรับปรุงประกาศการสนับสนุนการน าเสนอผลงานต่างประเทศ 

7. ควรมีการปรับปรุงแบบฟอร์มการลงนามสัญญารับทุน (ทุนภายนอก) 

8. ควรมีการจัดท าระเบียบการใช้เงินของกองทุนวิจัย – การจัดสรรงบ คณะกรรมการกลั่นกรอง

ผลงาน การน าเสนอผลงาน matching found และการเชดิชูเกียรติ 

9. ควรมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ

ผูบ้ริหาร และอ านวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน 

9.1 ฐานขอ้มูลการขอรับการสนับสนุนการน าเสนอผลงาน การตพีิมพ์ ฯลฯ 

9.2 ฐานขอ้มูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

10. ควรมีเว็บไซต์ของวารสารวิจัยที่สามารถ Submitted Online ได้ 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

 

4. อื่นๆ (เพิ่มเติม) 

1. มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี โดยยึดนโยบายของมหาวิทยาลัย และก าหนด

เป้าหมาย KPI ของหน่วยงาน และมี Action plan ปฏิทินการท างานของ สวพ. 

2. ควรมีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน การก ากับดูแล และการสั่งการตามล าดับช้ัน/สาย

บังคับบัญชา 

3. ควรเพิ่มจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และควรมีฝ่ายสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

องค์กร และการประชาสัมพันธ์องค์กร 

4. จัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เอื้อต่อการท างาน 

4.1 ควรมีสถานที่ตดิต่อประสานงานที่ มทร.ล้านนา (หว้ยแก้ว) ในการรับ-ส่งเอกสาร 

4.2 ควรมีการปรับปรุงครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ที่ทันสมัย อ านวยความสะดวกต่อการใชง้าน 

4.3 ควรจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอและอ านวยความสะดวกต่อการท างาน 

5. ควรจัดให้มสีวัสดิการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร เช่น จัดรถรับส่งเฉพาะ สวพ.,เงินออม

บุคลากรสวพ. 

6. ควรจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญที่สูงขึ้น เช่น ส่งบุคลากรไปฝังตัว 

ศกึษาดูงาน จัดฝึกอบรม ฯลฯ 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก ก. 

แบบฟอร์ม เนื้อหาการเก็บข้อมูล 

 

แบบ A : แบบสอบถามการศกึษาดูงาน 

แบบ B : แบบช่วยบันทึกเทยีบเคียง (เบือ้งตน้) ผา่นกระบวนการจัดการความรู้ (KM) 7 ขั้นตอน 

แบบ C : แบบ Retreat สถิตผิลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน / สว่นงาน ภายใต้ สวพ. 

แบบ D : แบบ Retreat มาตรฐานปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) 

แบบ E : แบบวิเคราะห ์SWOT ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 

แบบ F : แบบประเมินความพึงพอใจตอ่กิจกรรมการศึกษากระบวนการบริหารงานวิจัยและ KM หนว่ยงาน 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

แบบสอบถามการศึกษาดูงาน  

โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัยและ KM หน่วยงาน 

โดย สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

วันท่ี ............................................................. สถานที่ศกึษาดูงาน .............................................................................. 

ชื่อ – นามสกุล ................................................................  กลุ่มงาน ......................................................................... 

ลักษณะงาน 

/ ด้าน** 

สิ่งท่ีคาดหวังจากการศึกษาดู

งานในครั้งน้ี 

(ก่อน) 

สิ่งท่ีได้จากการศึกษาดูงานในคร้ังน้ี 

(หลัง) 

ท่านคิดว่าจะน าสิ่งท่ีได้จากการศึกษาดู

งานมาปรับใช้กับหน่วยงานท่านอย่างไร 

(ประยุกต์ใช้) 

หมายเหตุ : ท่านพึง
พอใจกับการศึกษาดงูานใน

สถานที่แห่งนี/้คร้ังนีห้รือไม ่

โปรดระบุคะแนน 
 

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

...................... 

 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

..................................................... 

 

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................. 

 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

................................................................... 

(   ) 5 คะแนน มากที่สุด 

(   ) 4 คะแนน มาก 

(   ) 3 คะแนน ปานกลาง 

(   ) 2 คะแนน นอ้ย 

(   ) 1 คะแนน น้อยมาก 

 

 

หมายเหต ุ

1 สถานท่ี ตอ่ 1 แบบประเมิน 

1 ลักษณะงาน ตอ่ 1 แบบประเมิน 

แบบ A 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

แบบช่วยบันทกึเทยีบเคยีง (เบื้องต้น) ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) 7 ขั้นตอน 

ระหว่าง สวพ. มทร.ลา้นนา และ .............................................................................................. 

กระบวนการ

จัดการความรู้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา 

เป็นอย่างไร? 

ระบุชื่อหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน (เป็นอย่างไร?) 

.................................................................... 

หมายเหตุ/

ข้อสังเกต 

1. การบ่งชี้

ความรู ้– เชน่ มี

การก าหนด

วิสัยทัศน ์พันธ

กิจ เป้าหมาย.... 

 

 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 

 

............................

............................

............................

............................

............................ 

2. การสร้างและ

แสวงหาความรู้ – 

เชน่ มีการสร้าง

ความรูใ้หม่ 

แสวงหาความรู้

จากภายนอก 

 

 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 

 

............................

............................

............................

............................

............................ 

แบบ B 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

กระบวนการ

จัดการความรู้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา 

เป็นอย่างไร? 

ระบุชื่อหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน (เป็นอย่างไร?) 

.................................................................... 

หมายเหตุ/

ข้อสังเกต 

3. การจัดการ

ความรูใ้ห้เป็น

ระบบ – มีการ

วางโครงสร้าง

ความรู ้เค้า

โครงการจัดเก็บ

ความรู้ 

 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 

 

............................

............................

............................

............................

............................ 

4. การประมวล

และกลั่นกรอง

ความรู ้– 

ปรับปรุงเอกสาร

ให้เป็นมาตรฐาน 

 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 

 

............................

............................

............................

........................... 

5. การเข้าถึง

ความรู ้– ท าให้

ผูใ้ช้ความรูน้ั้น

เข้าถึงความรู้ที่

ต้องการได้ง่าย

และสะดวก เช่น 
ระบบสารสนเทศ (IT) 

 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 

 

............................

............................

............................

............................

............................ 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

กระบวนการ

จัดการความรู้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา 

เป็นอย่างไร? 

ระบุชื่อหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน (เป็นอย่างไร?) 

.................................................................... 

หมายเหตุ/

ข้อสังเกต 

6. การแบ่งปัน

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ – เวที

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้  

 

 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 

 

............................

............................

............................

............................

............................ 

7. การเรียนรู ้– 

การหมุนเวียน

ต่อเนื่อง (สร้าง

องค์ความรู้>น า

ความรูไ้ปใช้> 

เกิดการเรยีนรู้

และ

ประสบการณ์

ใหม่ 

 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 

 

............................

............................

............................

............................

............................ 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

(Retreat) 

สถิติผลการด าเนนิงานของแต่ละกลุ่มงาน / ส่วนงาน ภายใต้ สวพ. 

ลักษณะงาน / ดา้น** .....................................................................                                                                หนว่ยนับ : วัน 

ล าดับ เรื่อง 

ผูร้ับผิดชอบ ไม่อนุมัต ิ

(พับตก) 

หมายเหตุ 

เริ่มตน้                                                                                           จบ 

ลักษณะงาน 

................... 

................... 

ลักษณะงาน 

................... 

................... 

ลักษณะงาน 

................... 

................... 

ลักษณะงาน 

................... 

................... 

ลักษณะงาน 

................... 

................... 

ลักษณะงาน 

................... 

................... 

(1) ต าแหน่ง 

…………………. 

(2) ต าแหน่ง 

…………………. 

(3) ต าแหน่ง 

…………………. 

(4) ต าแหน่ง 

…………………. 

(5) ต าแหน่ง 

…………………. 

(6) ต าแหน่ง 

…………………. 

1          

2          

3          

…          

10          

รวมเวลาด าเนินงานทั้งหมด (วัน)         

เฉลี่ยระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)         

* ใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่าง 10 งานหรอืโครงการ หรืองานย้อนหลัง 3 ปี ตัง้แตต่้น – จบ 

แบบ C 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

(Retreat) 

มาตรฐานปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)  

มาตรฐานปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และแนวทางการท างานรวมถึงแบบแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันใน

การบริหารจัดการงานวิจัยให้มคีุณภาพ ระหว่างอาจารย์นักวิจัย กับเจ้าหนา้ที ่ผูบ้ริหาร สวพ.และ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยฯ 

มาตรฐานและตัวชีว้ัดคุณภาพการปฏบิัติงานวิจัย มี 3 มาตรฐาน ดังต่อไปนี ้

1. มาตรฐานด้านระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ท่ี ตัวชี้วัด 
มี ไม่มี หมายเหตุ 

:ไม่ทราบ ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้มี ไม่จ าเป็น 

1 มีโครงสรา้งการบรหิารงานอย่างชัดเจน      

2 มีการออกค าสั่งปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และระบบการ

กระจายอ านาจ 

     

3 มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีชัดเจน      

4 มีระเบียบ แบบฟอร์ม ขั้นตอน กระบวนการในการปฏิบัติงานชัดเจน      

5 มีแผนบรหิารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน      

6 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือ ตัวชี้วัดบุคลากร และแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลที่

ปฏิบัติได้จริง 

     

7 มีความพรอ้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      

8 มีการติดตามการปฏิบัติงาน ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน      

9 มีการวิเคราะห์ผลงานเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน      

10 มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงาน      

11 มีการประชุมชี้แจงและ/หรอืมอบหมายงานผ่านกระบวนการจัดประชุม ภายใน สวพ.      

แบบ D 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ท่ี ตัวชี้วัด 
มี ไม่มี หมายเหตุ 

:ไม่ทราบ ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้มี ไม่จ าเป็น 

12 มีการประชุมชี้แจงและ/หรือมอบหมายงานผ่านกระบวนการจัดประชุม ระหว่าง สวพ.

กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น คณะ / เขตพื้นที่ / กลุ่มวิจัย แบบมีส่วนร่วม 

     

 

2. มาตรฐานด้านทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงาน : สถานที ่บุคลากร วัสดุอุปกรณ ์ครุภัณฑ์ และงบประมาณ 

ท่ี ตัวชี้วัด 
มี ไม่มี หมายเหตุ 

:ไม่ทราบ ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้มี ไม่จ าเป็น 

1 การจัดเตรียมและแสวงหาทรัพยากรอย่างเป็นระบบ      

 1.1 มีการก าหนดแผนการจัดเตรียมและแสวงหาทรัพยากร      

 1.2 มีการระดมศักยภาพ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรภายใน เปิดโอกาส

ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น รว่มก าหนดเปา้หมาย และกจิกรรมการปฏิบัติงาน 

     

 1.3 มีการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน      

2 การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพยีงพอตามแผนงานของมหาวิทยาลัยฯ      

 2.1 มีบุคลากรครบตามโครงสรา้ง      

 2.2 ก าหนดบุคลากรเหมาะสมกับงาน และตรงกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      

 2.3 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงขึน้      

 2.4 มีอาคารส านักงาน มั่นคง แสงสว่างเพียงพอ ปลอดภัย ภูมิทัศน์เอื้อต่อการ

ปฏิบัติงาน 

     

 2.5 มีวัสดุอุปกรณใ์ช้ในการปฏิบัติงานเพยีงพอ      

 2.6 มีคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน      

 2.7 งบประมาณเพยีงพอต่อการด าเนินงาน      
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

3. มาตรฐานด้านผลงานวิจัย : มีการพัฒนาข้อมูล ผลการวิจัย ที่สามารถเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่ายทางการศึกษา และมีการ

เผยแพร่ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ท่ี ตัวชี้วัด 
มี ไม่มี หมายเหตุ 

:ไม่ทราบ ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้มี ไม่จ าเป็น 

1 การจัดระบบการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย      

 1.1 ขั้นตอนและกระบวนการในการสนับสนุนการวิจัย      

 1.2 ขั้นตอนการติดตามข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุน      

 1.3 ขั้นตอนการประเมินความก้าวหน้าของงานวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุน      

 1.4 ขั้นตอนการแก้ปัญหา และปรับแผนงานวิจัย ให้ได้รับการสนับสนุน      

 1.5 ขั้นตอนการจัดเตรียม และแสวงหาทรัพยากรการวิจัย      

 1.6 ขั้นตอนการจัดสรรทรัพยากรวิจัยอย่างเพียงพอ      

 1.7 ขั้นตอนการจัดกระบวนการวิจัย และการผลิตผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ      

2 การติดตามระบบการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย      

 2.1 ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงาน 
 

     

 

 

 

 

(เพิ่มเติม) ถา้มี 

 

     

 

 

 

 

(เพิ่มเติม) ถา้มี 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

 การบรรลุมาตรฐาน ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม มาควบคุมให้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ด าเนินไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด ดังนั้น

มาตรฐาน ในทางปฏิบัติจึงพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และค าอธิบายวิธีปฏิบัติงาน โดยขั้นตอนการปฏิบัติงาน (procedure manual) หมายถึง 

เอกสารในชุดมาตรฐานคุณภาพ ที่ให้สารสนเทศเกี่ยวกับภาระ ความรับผิดชอบ ของอาจารย์ผู้ท างานวิจั ย ที่ด าเนินการวิจัยในมหาวิทยาลัย ภายใต้การ

สนับสนุนและบริหารจัดการผ่าน สวพ. มีค าอธิบายวิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) หมายถึง เอกสารอ้างอิงที่ใช้อธิบายการใช้แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ 

วิธีปฏิบัติของนักวิจัย ในการติดต่อประสานงานกับสวพ. และขออนุมัติด าเนินงานต่างๆ โดยมีค าชี้แจง และค าอธิบายการใช้แบบฟอร์ม ค าอธิบายวิธี

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ท่ี 
ตัวชี้วัด 

(แบบฟอร์ม และค าชีแ้จง วิธกีารใช้) 

มี ไม่มี หมายเหตุ 

:ไม่ทราบ ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้มี ไม่จ าเป็น 

1 แบบเสนอประเด็นการวิจัย  

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

2 แบบเสนอโครงการวิจัย 

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

3 แบบขอรับค าปรกึษางานวิจัย 

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

4 แบบขอแต่งตั้งที่ปรกึษางานวิจัย 

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

5 แบบวเิคราะห์จุดบกพร่องและแนวคิดในการแก้ไข 

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

6 แบบส ารวจทรัพยากรเพื่อการวิจัย  

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

7 แบบการขอใชท้รัพยากรในการวิจัย       
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ท่ี 
ตัวชี้วัด 

(แบบฟอร์ม และค าชีแ้จง วิธกีารใช้) 

มี ไม่มี หมายเหตุ 

:ไม่ทราบ ใช้แบบเดิม ต้องการปรับปรุง ต้องการให้มี ไม่จ าเป็น 

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

8 แบบปรับแผนการใชท้รัพยากรตามความต้องการจ าเป็น 

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

9 แบบรายงานการใช้ทรัพยากรการวิจัย         

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

10 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

11 แบบประเมินผลรายงานการวิจัย 

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

12 แบบเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

13 แบบการติดตามการผลิตและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย 

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

14 แบบการน าผลงานเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

15 แบบการขออนุญาตไปน าเสนอผลงาน 

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

16 แบบการประเมินบทความวิจัย 

โปรดระบุชื่อฟอร์ม ...................... 

     

 (เพิ่มเติม) ถา้มี 

 

     



51 
 

โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

แบบวเิคราะห์ SWOT ของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง (Strength) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบ E 

โอกาส (Opportunity) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดอ่อน (Weakness) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

อุปสรรค (Threat) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

โครงการการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัยและ KM หน่วยงาน 
รายการ ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

1.1. รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม      

1.2  ล าดับขั้นตอนในการจัดกจิกรรม      

1.3  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจัดกจิกรรม      

1.4  เอกสาร เนื้อหาและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม      

1.5  ความเหมาะสมของการจดักิจกรรม      

2.  ความพึงพอใจดา้นคณะท างาน 

2.1  คณะท างานให้ความร่วมมอืต่อกิจกรรม      

2.2  การประสานงานของคณะท างาน       

3. ความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 

3.1  สถานท่ีจัดกิจกรรม      

3.2 การเดินทาง      

4. ความพึงพอใจดา้นคณุภาพการจัดกิจกรรม 

4.1  ท่านได้รับประโยชนจ์ากการเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งคุ้มค่า      

4.2  ท่านสามารถน าความรูท่ี้ได้รับไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนนิงานใน

ชวีติประจ าวัน 

     

แบบ F 
แบบ E 

แบบ F 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ      

 

ส่วนที่ 3:  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................  
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก ข.  

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

วันที่ 29 มนีาคม 2559 ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ   
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

วันที่ 29 มนีาคม 2559 ณ Cluster and Program Management Office (CPMO) 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)  

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาบุคลากร และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ที่ สวทช. 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

วันที่ 31 มนีาคม 2559 ณ มทร.รัตนโกสินทร ์วทิยาเขตวังไกลกังวล 

   
 

ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

แบ่งกลุ่มยอ่ยทบทวนการด าเนินงานของ สวพ. (Retreat) 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ตะนาวศรีรีสอรท์ ปราณบุร ี 

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และทบทวนการด าเนนิงาน (Retreat) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม SWOT Analysis สถาบันวจิัยและพัฒนา 
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โครงการศกึษากระบวนการบริหารงานวจิัย และ KM หนว่ยงาน 

ติดต่อสอบถาม (Contact) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เลขที่ 98 หมู ่8 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่50200 

โทรศัพท์ 0 5326 6518 ต่อ 1022  โทรเลข 0 5326 6522 

Email : rdirmutlcm@gmail.com เว็บไซต์ : rdi.rmutl.ac.th 

ท่ีปรึกษาโครงการ 

ดร.กัญญณัช  ศิริธัญญา  ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รศ.ดร.พรรณระพ ีอ านวยสิทธิ ์  ต าแหน่ง รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ดร.อังกูร  ว่องตระกูล  ต าแหน่ง รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ฝ่ายจัดท าโครงการ และก าหนดการ  

นางสาวสรรคศ์ิริกลุ    พยอมแย้ม ต าแหน่ง นกับริหารเครอืข่าย 

ฝ่ายบริหารจัดการงบประมาณ งานการเงนิ 

นางสาวเสาวลักษณ์   วชิรนคร  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 

นางมาลี      จินดาแก้ว ต าแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

ฝ่ายประสานงานด้านสถานท่ีศึกษาดูงาน การจัดประชุม อาหารและท่ีพัก 

นางสาวสุคนธ ์     วงศห์าญ ต าแหน่ง นกัจัดการงานวิจัย 

นางสาวณิชกมล  โพธิ์แก้ว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีโครงการ 

ฝ่ายประสานงานยานพาหนะ 

ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ ์    ส่วนบุญ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานพัสด ุ

ฝ่ายวัสดุอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์  

นางประภา      สนั่นก้อง  ต าแหน่ง นกัจัดการงานวิจัย 

นายพิศาล       หล้าใจ  ต าแหน่ง นกัจัดการงานวิจัย 

ฝ่ายงานบริการท่ัวไป และของท่ีระลกึ 

นางสาวรัตนา     ไชยคต  ต าแหน่ง นกัจัดการงานวิจัย 

นางสาวสุพิชฌาย์     ถาวรลมิปะพงศ ์ ต าแหน่ง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นางสาวน้ าผึ้ง     ชราชิต  ต าแหน่ง นกับริหารเครอืข่าย 

นายศุภรักษ ์      สมศร ี  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีโครงการ 

ฝ่ายเนื้อหาและจัดท ารายงาน  

นายสกลวัฒน ์   เศวตรัตนกุล  ต าแหน่ง นกัจัดการงานวิจัย   

mailto:rdirmutlcm@gmail.com

