
 

แผนที่เชิงกลยุทธ (Strategic Map) สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2558-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
สงเสริม/สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในรูปแบบ

ตางๆ  

วิสัยทัศน 
สงเสริม สนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมการวิจัย พัฒนางานวิจัยใหแข็งแกรง 

เปาประสงคหลัก 
มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค และผลงานวิชาการในเชิงปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับและสอดคลองกบัความตองการของภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคสังคม และเปนองคความรูทางเลือก

ในสาขาที่มุงเนน (Areas of Excellence) มีวัฒนธรรมการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค และผลงานวิชาการ 

สงเสริมการผลิตงานวิจัย/งาน
สรางสรรค และผลงานวิชาการที่
สอดคลองตามเปาประสงค โดยมี

ผลงานทั้งในระดับชุมชน 
อุตสาหกรรม ชาติ นานาชาต ิ

สรางวัฒนธรรมการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย และสงเสริมใหมีการ
นําผลการวิจัยไปบูรณาการในการ

จัดการเรียนการสอน 

แสวงหาแหลงทนุสนับสนุนการ
วิจัยจากภายนอกจากองคกร

ภาครัฐและเอกชน 

สนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ทั้งการตีพิมพเผยแพรและนําเสนอ
ในเวทีระดับตางๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อใหไดรับยอมรับในวงการวิชาการ และใน

ภาคสวนตางๆ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
สงเสริม/สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคใหสอดคลองกับความตองการ

ของทุกภาคสวน  

o พัฒนาศักยภาพดานวิจัย 
o จัดสรรงบประมาณสนับสนุน

งานวิจัยตามเปาประสงค
มหาวิทยาลัย 

o จัดทําฐานขอมูลการวิจัย 3  ดาน 
o ปฏิบัติการเชิงรุก 

o ยกยอง/เชิดชูนักวิจัย 
o จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 

พัฒนาการเรียนการสอน 
o บรรยายจากอาคนัตุกะรับเชิญ 

(Visiting Professor) 

o ผลักดันการขอรับทุนภายนอก 
     - จัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง 
     - Research Together 

- ตอ-เพิ่มสาขาทะเบียนที่ปรึกษา     

o จัดทําระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย 

o จัดงานนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 



 

แผนกลยุทธ (Strategic Plan) สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ประจําปการศึกษา 2558-2560 

ยุทธศาสตรที่ 1  สงเสริม/สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคใหสอดคลองกับความตองการของทุกภาคสวน  

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 
ป 58 ป 59 ป 60 

1.1 สงเสริมการผลิตงานวิจัย/งาน
สรางสรรค และผลงานวิชาการที่
สอดคลองตามเปาประสงค โดยมีผลงาน
ทั้งในระดับชุมชน อุตสาหกรรม ชาติ 
นานาชาติ 

จํานวนโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัย 

2 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 1.1.1 การพัฒนาศักยภาพดานวิจัย 

จํานวนผูเขารวมอบรมตอ
โครงการ 

40 คน 40 คน 40 คน 

ความรูเฉลี่ยที่ไดรับจากการ
อบรม 

3.51 3.51 3.51 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ผูเขารวมโครงการฯ 

3.51 3.51 3.51 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย 1,500,000 
บาท 

1,800,000 
บาท 

2,000,000 
บาท 

1.1.2 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยตามเปาประสงคมหาวิทยาลัย 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู
ขอรับทุนฯ 

3.51 3.51 3.51 

ความสําเร็จของฐานขอมูล
งานวิจัย  

2 ดาน 3 ดาน  3 ดาน 1.1.3 การจัดทําฐานขอมูลการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3  ดาน คือ 

1) งานวิจัย 
2) การเผยแพรผลงานวิจัย 
3) นักวิจัย 

ความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย
ของผูใชฐานขอมูลวิจัย/งาน
สรางสรรค 

3.51 3.51 3.51 

จํานวนคณะที่เขารวม
โครงการ 

1 คณะ 1 คณะ 1 คณะ 1.1.4  ปฏิบัติการเชิงรุก 
 

 
 
 
 



 

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 
ป 58 ป 59 ป 60 

1.2 สรางวัฒนธรรมการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย และสงเสริมใหมีการนํา
ผลการวิจัยไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน 

จํานวนโครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1.2.1 การยกยอง/เชิดชูนักวิจัย 2 ดาน 
      -  นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน  
      -  นักวิจัยที่มีการเผยแพรผลงานวิจัย
ดีเดน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
ดานการเรียนการสอน 

100,000 
บาท 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

1.2.2 จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนาการเรียนการสอน 

จํานวนโครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1.2.3  การบรรยายจากอาคันตุกะรับเชิญ 
(Visiting Professor) 

1.3 แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
จากภายนอกจากองคกรภาครัฐและ
เอกชน 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย
จากภายนอก 

5,000,000 
บาท 

8,000,000 
บาท 

10,000,000 
บาท 

1.3.1 ผลักดันการขอรับทุนภายนอก      
        - จัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง 
        - โครงการ Research Together 
        - ตอ-เพิ่มสาขาในทะเบียนที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ 2  สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งการตีพิมพเผยแพรและนําเสนอในเวทรีะดับตางๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ                        
เพื่อใหไดรับยอมรับในวงการวิชาการ และในภาคสวนตางๆ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 
ป 58 ป 59 ป 60 

2.1 สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค ทั้งการตีพิมพเผยแพรและ
นําเสนอในเวทีระดับตางๆ ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อใหไดรับยอมรับในวงการ
วิชาการ และในภาคสวนตางๆ 

จํานวนเงินสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัย 

300,000 
บาท 

400,000 
บาท 

500,000 
บาท 

2.1.1 จัดทําระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัย 

คะแนนการเผยแพรผลงาน
วิชาการของอาจารยประจํา
ระดับมหาวิทยาลัย (ตาม QA) 

4 4 4 

จํานวนการจัดโครงการ
นําเสนอผลงานวิจัย 

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 2.1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ผูเขารวมโครงการฯ 

3.51 3.51 3.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติงาน (Annual Plan) สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 

ยุทธศาสตรที่ 1  สงเสริม/สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคใหสอดคลองกับความตองการของทุกภาคสวน  

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

1.1 สงเสริมการผลิตงานวิจัย/งาน

สรางสรรค และผลงานวิชาการที่

สอดคลองตามเปาประสงค โดยมีผลงาน

ทั้งในระดับชุมชน อุตสาหกรรม ชาติ 

นานาชาติ 

จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 2 โครงการ 1.1.1 การพัฒนาศักยภาพดานวิจัย 

จํานวนผูเขารวมอบรมตอโครงการ 40 คน 

ความรูเฉลี่ยที่ไดรับจากการอบรม 3.51 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการฯ 3.51 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย 1,500,000 

บาท 

1.1.2 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยตาม

เปาประสงคมหาวิทยาลัย  

ความพึงพอใจเฉลี่ยของผูขอรับทุนฯ 3.51 

ความสําเร็จของฐานขอมูลการวิจัย  2 ดาน 1.1.3 การจัดทําฐานขอมูลการวิจัย มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต 3  ดาน คือ 

1) งานวิจัย 

2) การเผยแพรผลงานวิจัย 

3) นักวิจัย 

ความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยของผูใชฐานขอมูลวิจัย/
งานสรางสรรค 

3.51  

จํานวนคณะที่เขารวมโครงการ 1 คณะ 1.1.4  ปฏิบัติการเชิงรุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

1.2  สรางวัฒนธรรมการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย และสงเสริมใหมีการนํา
ผลการวิจัยไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน 

จํานวนโครงการ 1 โครงการ 1.2.1 การยกยอง/เชิดชูนักวิจัย 2 ดาน 
      -  นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน       
 -  นักวิจัยที่มีการเผยแพรผลงานวิจัยดีเดน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยดานการเรียนการสอน 100,000 บาท 1.2.2 จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาการเรียน
การสอน 

จํานวนโครงการ 1 โครงการ 1.2.3  การบรรยายจากอาคันตุกะรับเชิญ (Visiting 
Professor) 

1.3 แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
จากภายนอกจากองคกรภาครัฐและ
เอกชน 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก 5,000,000 
บาท 

1.3.1 ผลักดันการขอรับทุนภายนอก      
        - จัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง 
        - โครงการ Research Together 
        - ตอ-เพิ่มสาขาในทะเบียนที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ 2  สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งการตีพิมพเผยแพรและนําเสนอในเวทรีะดับตางๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ                        
เพื่อใหไดรับยอมรับในวงการวิชาการ และในภาคสวนตางๆ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

2.1 สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค ทั้งการตีพิมพเผยแพรและ
นําเสนอในเวทีระดับตางๆ ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อใหไดรับยอมรับในวงการ
วิชาการ และในภาคสวนตางๆ 

จํานวนเงินสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 300,000 บาท 2.1.1 จัดทําระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย คะแนนการเผยแพรผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

ระดับมหาวิทยาลัย (ตาม QA) 
4 

จํานวนครั้งการจัดโครงการนําเสนอผลงานวิจัย 1 โครงการ 2.1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการฯ 3.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการดําเนินงาน (Action Plan) สํานักวิจัย ประจําปการศึกษา 2558 
(หนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตรหลัก : สํานักวิจัย) 

 
 
 

สงเสริมการผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค และผลงานวิชาการที่สอดคลองตามเปาประสงค โดยมีผลงานทั้งในระดับชุมชน อุตสาหกรรม ชาติ นานาชาต ิ

โครงการ/กิจกรรม เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การพัฒนาศักยภาพดาน
วิจัย 

เสริมสรางความรูดานการ
วิจัยใหแกคณาจารย และ
เปนการแลกเปลี่ยนความรู
ทางดานการวิจัย 

- จน.โครงการฯ 
- จน.ผูเขารวมโครงการ 
- ความรูเฉลี่ยที่ไดรับ 
- ความพึงพอใจเฉลี่ย 

2 โครงการ 
40 คน/โครงการ 

3.51 
3.51 

ตลอดป 20,000 บาท อ.ภาวนา 

2. การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยตาม
เปาประสงคมหาวิทยาลัย 

สนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
แกบุคลากร อีกทั้งเปน
ชองทางในการสรางนักวิจัย
หนาใหม 

- จน.เงินสนับสนุนการวิจัย 
- ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู
ขอรับทุนฯ 

1,500,000 บาท 
3.51 

ตลอดป 1,500,000 
บาท 

 

อ.อัศนีย 

3. การจัดทําฐานขอมูลการ
วิจัย มกบ. 3  ดาน คือ 

1) งานวิจัย 
2) การเผยแพรผลงานวิจัย 
3) นักวิจัย 

สรางฐานขอมูล สําหรับ
รวบรวมขอมูลผลงานวิจัย  
นักวิจัย และการเผยแพร
ผลงานวิจัย เพื่อใชในการ
บริหารจัดการดานการวิจัย 

-  ความสําเร็จของฐานขอมูล
การวิจัย 
- ความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย
ของผูใชฐานขอมูลวิจัย/งาน
สรางสรรค 

2 ดาน 
 

3.51 

ตลอดป 10,000 บาท อ.ภาวนา 
อ.ปยวรรณ 

4.  ปฏิบัติการเชิงรุก 
 

ผลักดันการดําเนินงานวิจัย
สําหรับคณะที่มีปริมาณ
งานวิจัยนอย 

-  จน.คณะท่ีเขารวมโครงการ 1 คณะ ตลอดป 10,000 บาท รศ.ดร.บุญเชิด 

รวมงบประมาณ  1,540,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนสีห่มื่นบาทถวน) 

 

 

กลยุทธที่ 1 



 

 
 
 

 
สรางวัฒนธรรมการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย และสงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรม เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การยกยอง/เชิดชูนักวิจัย 
2 ดาน 
   -  นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดีเดน    
 -  นักวิจัยที่เผยแพร
ผลงานวิจัยดีเดน 

1) เสริมสรางขวัญ และ
กําลังใจในการดําเนินงาน
วิจัย/การเผยแพรผลงานวิจัย
ของบุคลากร 
2) สรางบรรยากาศดานการ
วิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

- จํานวนโครงการ 1 โครงการ เม.ย.-พ.ค. 10,000 บาท อ.ภาวนา 

2. จัดสรรทุนสนับสนุนการ
วิจัย พัฒนาการเรียนการสอน 

1) สนับสนุนใหเกิดงานวิจัย
และนํามาบูรณาการในการ
เรียนการสอน  
2) เพื่อสรางบรรยากาศดาน
การวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

- จน.เงินสนับสนุนงานวิจัยตอ
ป 

100,000 บาท ม.ค.-พ.ค. 100,000 บาท อ.อัศนีย 

3. การบรรยายจากอาคันตุกะ
รับเชิญ (Visiting Professor) 

1) การแลกเปลี่ยนองค
ความรูดานการวิจัย  
2) สรางบรรยากาศดานการ
วิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

- จน. โครงการ 1 โครงการ ต.ค.-พ.ย. 10,000 บาท อ.ปยวรรณ 

รวมงบประมาณ 120,000 บาท   (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) 
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แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกจากองคกรภาครัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. จัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง สนับสนุน/ผลักดันการขอรับ

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

หนวยงานภายนอก 

- จํานวนเงินสนับสนุนการ

วิจัยจากภายนอก 

5,000,000 บาท ตลอดป 10,000 บาท  

2. โครงการ Research 

Together 

สรางความรวมมือระหวาง

คณะ/สาขาวิชาในการจัดทํา

ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อ

ขอรับทุนสนับสนุนจาก

หนวยงานภายนอก 

- จน.ขอเสนอโครงการวิจัยฯ 

- จน.นักวิจัยที่เสนอขอรับทุน 

- จน.ผูเขารวมโครงการ 

2 โครงการ 

5 คน 

12 คน 

ตลอดป 20,000 บาท อ.ปยวรรณ 

3. ตอ-เพิ่มสาขาในทะเบียนที่

ปรึกษา กระทรวงการคลัง  

รองรับการรับงานวิจัย/

โครงการที่ปรึกษาจาก

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

- จน.สาขาทีต่อ-เพิ่มสาขาจด

ทะเบียน 

1 สาขา พ.ย. 10,000 บาท อ.ปยวรรณ 

รวมงบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) 
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สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งการตีพิมพเผยแพรและนําเสนอในเวทรีะดับตางๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

เพื่อใหไดรับยอมรับในวงการวิชาการ และในภาคสวนตางๆ 

โครงการ/กิจกรรม เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทําระบบและกลไก

สนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัย 

สงเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค ทั้งในการประชุม
วิชาการและตีพิมพเผยแพร
ในวารสาร ระดับชาติและ
นานาชาติ 

- จํานวนเงินสนับสนุนการ

เผยแพรผลงานวิจัย 

- คะแนนการเผยแพรผลงาน

วิชาการของอาจารยประจํา

ระดับมหาวิทยาลัย (ตามQA) 

400,000 บาท 

 

4 

ตลอดป 300,000 บาท อ.ภาวนา 

2. การนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต 

เปนการสรางชองทางในการ

นําเสนอผลงานวิจัยใหกับ

บุคลากร/นักศึกษา และเปน

การสรางชื่อเสียงใหกับ

มหาวิทยาลัย 

- จน.ครั้งการจัดโครงการ

นําเสนอผลงานวิจัย 

- ความพึงพอใจเฉลี่ยของ

ผูเขารวมโครงการฯ 

1 โครงการ 

 

3.51 

ม.ค.-พ.ค. 200,000 บาท สํานักวิจัย 

รวมงบประมาณ 500,000 บาท  (หาแสนบาทถวน) 
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