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    1.1  สนับสนุนการวิจัย

และการผลิตผลงาน

1.  กําหนดและสร้างความเป็นเลิศ

ในสาขาวิจยัที่พร้อม

ประเมินสถานวิจยัที่มีความพร้อมและสอดคล้องกบั

ทิศทางความเป็นเลิศของคณะฯ และคดัเลือกสถาน

วิจยัให้เป็น CoE

แสงจนัทร์ คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

พ.ค.-55

2.  สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย

วิจยัของคณะฯ

ให้ทนุสนบัสนนุเครือข่ายวิจยัของคณะฯ 

(ทีมวิจยั หน่วยวิจยั สถานวิจยั)

แสงจนัทร์

จิรวดี

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ตลอดปี ได้พิจารณาแบบเสนอขอรับทนุและอนมุตัิทนุทกุเดือน

โดยคณะกรรมการวิจยัประจําคณะฯ

ประเมินผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน แสงจนัทร์

จิรวดี

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

-มี.ค.55

- ก.ย.55

จดัให้เครือข่ายวิจยัมีการแสดงผลงานต่อสาธารณะ เช่น

 ในงานประชมุวิชาการ PEC หรืองานสปัดาห์

วิทยาศาสตร์

แสงจนัทร์

จิรวดี

พีรดาว

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

พ.ค.55 หรือ

ส.ค.55

ประเมินผลการดําเนินงานประจําปี แสงจนัทร์

จิรวดี

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

-มี.ค.55

- ก.ย.55

ผลกัดนัเครือข่ายวิจยั (ที่เข้มแข็ง) เพื่อยกระดบัให้สงูขึน้ 

เช่น RT เป็น RU, RU เป็น RC,  RC เป็น CoE  (มีระย

เวลาครบ 3 ปี)

แสงจนัทร์ คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

-มี.ค.55

- ก.ย.55

(หลงัจากประเมิน

รอบ 6 เดือน)

1. ประชมุหารือ เรื่อง “ผลกัดนัเครือข่ายวิจยั (ที่เข้มแข็ง) 

ไปสู่หน่วยวิจยัและสถานวิจยั”

 ในวนัที่ 28 ตลุาคม 2554

3.  สร้างเครื่อข่ายการวิจยักบั

หน่วยงานและแหล่งทนุภายนอก

จดัให้เครือข่ายวิจยัพบปะแหล่งทนุภายนอก แสงจนัทร์ คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ทกุ 3 เดือน 1. ประชมุหารือ เรื่อง “การจดัตัง้ศนูย์จําลอง

ปริมาณนํา้ท่า” ในวนัที่ 7 ตลุาคม 2554 

2. ทําความร่วมมือระหว่างคณะวิศวฯ ม.อ.

กบั คณะวิศวฯ ม.เทคโนโลยีมหานคร 

ในวนัที่ 23 ตลุาคม 2554

3. ประชมุการหารือ เรื่อง "แนวทางการจดัตัง้เครือข่าย

เพื่อดําเนินภาระกิจด้านการออกแบบเพื่อการผลิตและ

นวตักรรม (Design for Manufacturing and 

Innovation, DMI)" ในวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2554

4. ประชมุหารือการทําความร่วมมือ "การดําเนินการ

หน่วยวิจยัทางด้านเทคโนโลยีการบดผิว" ในวนัที่ 29 

พฤศจิกายน 2554

ผลการดาํเนินการ

1.  บุคลากรมีความสามารถด้านการวจิัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

แผนปฏิบตัิงาน หน่วยวิจยัและนวตักรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีงบประมาณ 2555 
กรอบ/กจิกรรม แนวทางการพัฒนา/กจิกรรม

หลัก

กจิกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร

กาํกับดูแล

กรอบเวลา ระยะเวลา (ต.ค. 54. - ก.ย.55) 
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ผลการดาํเนินการกรอบ/กจิกรรม แนวทางการพัฒนา/กจิกรรม

หลัก

กจิกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร

กาํกับดูแล

กรอบเวลา ระยะเวลา (ต.ค. 54. - ก.ย.55) 

เชิญหน่วยงาน/แหล่งทนุภายนอกมา

พบประเครือข่ายวิจยั

แสงจนัทร์ คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ทกุ 3 เดือน 1. ประชมุหารือ เรื่อง “หุ่นยนต์กรีดยาง”

 ในวนัที่ 19 กนัยายน 2554 

2. ประชมุหารือ เรื่อง “Balance Robot”

 ในวนัที่ 31 ตลุาคม 2554 

3. การทําความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างคณะวิศวฯ 

กบั บริษัท WD ในวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2554

4. ประชมุหารือ "การทําวิจยัภายใต้ MOU" ระหว่างคณะ

วิศวฯ กบั บริษัท WD ในวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2554

5. ประชมุทําความร่วมมือด้านการวิจยั เรื่อง "ทนุวิจยั

โปรแกรมวิศวกรรมดิจิตอล" ระหว่าง คณะวิศวฯ กบั 

สวทช. ในวนัที่ 4 มกราคม 2555

4.  ระบบสนบัสนนุทนุวิจยัภายใน ให้ทนุสนบัสนนุการวิจยัประเภทต่างๆ แสงจนัทร์

จิรวดี

พีรดาว

ปัทมา

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

เปิดรับ 2 ครัง้

ธ.ค.54 และ

มิ.ย.55

1. ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยัและอนมุตัิทนุ

ตลอดเวลา

2. คณะ อ.ก. ได้เข้าพบและศกึษาดงูานวิจยั

ของคณะวิศวฯ ในวนัที่ 11 ตลุาคม 2554

3. เชิญนกัวิจยัที่มีศกัภาพเพื่อขอรับทนุวิจยัของคณะฯ 

กรณีพิเศษ "ทนุพฒันาทีมวิจยั

4.  ประชมุหารือ เรื่อง "แนวทางการขอยตุิโครงการวิจยั ที่

ได้รับทนุสนบัสนนุจากกองทนุวิจยัคณะวิศวฯ" ในวนัที่ 9

 ธันวาคม 2554

5. สนบัสนนุและส่งเสริมการขอรับ

ทนุวิจยัจากแหล่งทนุภายนอก

สนบัสนนุการร่วมทนุวิจยัสมทบ และผลกัดนัให้นกัวิจยั

รับทนุจากหน่วยงานภายนอก

แสงจนัทร์

จิรวดี

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ตลอดปี 1. ประชาสมัพนัธ์ทนุวิจยัประเภทต่างๆ ให้นกัวิจยัทราบ

ทัว่ไปและมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ทาง E-doc, E-mail 

และการเชิญนกัวิจยัเข้าร่วมประชมุหารือ
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ผลการดาํเนินการกรอบ/กจิกรรม แนวทางการพัฒนา/กจิกรรม

หลัก

กจิกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร

กาํกับดูแล

กรอบเวลา ระยะเวลา (ต.ค. 54. - ก.ย.55) 

6.  เพิ่มการตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ

ให้รางวลัผลงานทางวิชาการผู้ขอสามารถยื่นได้ตลอดปี

 แต่มีการพิจารณาเดือนละครัง้

จิรวดี คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ตลอดปี

(ประจําเดือน)

ได้พิจารณาการขอรับรางวลัผลงานทางวิชาการและ

อนมุตัิทนุทกุเดือน

จดัจ้างที่ปรึกษาการเขียนบทความนานาชาติประจํา

คณะฯ (จ้างปี/ปี)

แสงจนัทร์

ปัทมา

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ต.ค.-54 ผู้ทรงคณุวฒุิประจําคลินิกเขียนบทความ : 

(วิวฒัน์ สทุธิวิภากร )

ผู้ทรงคณุวฒุิให้ความรู้ และคําแนะนําด้านการใช้ภาษา 

 รวมถงึคําแนะนําต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่ง

บทความไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

Publication

Clinic 

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ตลอดปี นกัวิจยัของคณะฯ ได้รับบริการจากคลินิคเขียนบทความ

 7 ภาควิชา รวมจํานวนบทความทัง้สิน้

37 บทความ ที่ได้รับการตรวจแก้ไขต้นฉบบั

วารสารวิชาการนานาชาติ

สร้างแบบสอบถาม และสอบถามนกัวิจยั เก็บรวบรวม

ข้อมลู

แสงจนัทร์

ปัทมา

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ตลอดปี ได้จดัทําแบบสอบถามสถานะของบทความวารสารที่

ได้รับการตรวจแก้ไข และความพงึพอใจในการรับบริการ

จากจากคลินิกการเขียนบทความนานาชาติสาขา

วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว

วิเคราะห์/สรุปข้อมลูจากแบบสอบถาม แสงจนัทร์

ปัทมา

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ทกุ 6 เดือน รอข้อมลูตอบกลบัสถานะบทความที่ได้รับการตรวจ

แก้ไขจากเจ้าของบทความ

จดัอบรมการเขียนบทความนานาชาติ

โดยวิทยากรภายใน/ภายนอก

แสงจนัทร์

จิรวดี

พีรดาว

ปัทมา

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

1 ครัง้/ปี 1. QTalk : เคล็ดลบัตีพิมพ์ Journal ดีๆ ควรทําอย่างไร?”

 ในวนัที่  25 ตลุาคม 2554

7.  จดัตัง้ศนูย์บริการอํานวยความ

สะดวกในการทําวิจยั (ETS-Center)

ออกระเบียบ จดัวางโครงสร้างองค์กร แนวทางปฏิบตัิ

และการบริการของศนูย์

ETS รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ธ.ค.-54 ออกระเบียบ จดัวางโครงสร้างองค์กร แนวทางปฏิบตัิ

และการบริการของศนูย์

เตรียมความพร้อมด้านบคุคลากรและสํานกังาน ETS รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ม.ค.-55 เตรียมความพร้อมด้านบคุคลากรและสํานกังาน

จดัหาและรับงานบริการ ETS รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ทกุเดือนหลงั Jan P P P P P P P ศนูย์ ETS ได้จดัหาและรับงานบริการ

    1.2  พฒันาบคุลากรด้านการ

วิจยั

1.  ระบบแรงจงูใจในการผลิต

งานวิจยัและ ผลงานทางวิชาการ

ให้รางวลัผลงานทางวิชาการผู้ขอสามารถยื่นได้ตลอดปี

 แต่มีการพิจารณาเดือนละครัง้

จิรวดี คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ตลอดปี

(ประจําเดือน)

ได้พิจารณาการขอรับรางวลัผลงานทางวิชาการและ

อนมุตัิทนุทกุเดือน

ประกาศทนุวิจยั/ระเบียบปฎิบตัิประเภทต่างๆ ภายใน

คณะฯ

แสงจนัทร์ คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ต.ค.-54 ได้จดัทําประกาศทนุวิจยั/ระเบียบปฎิบตัิประเภทต่างๆ 

ภายในคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2554 แล้ว
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ผลการดาํเนินการกรอบ/กจิกรรม แนวทางการพัฒนา/กจิกรรม

หลัก

กจิกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร

กาํกับดูแล

กรอบเวลา ระยะเวลา (ต.ค. 54. - ก.ย.55) 

2.  การทําวิจยั สนบัสนนุและจดัการสวสัดิการในกบัผู้ ช่วยวิจยัของ

โครงการในสงักดัของเครือข่ายวิจยั

-อนมุตัิเบิกจ่ายเงินประกนัสงัคม

-อนมุตัิค่าสวสัดิการพืน้ฐานทัว่ไป

แสงจนัทร์ คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ต.ค.54 และ 

พ.ย.54

-จดัทําประกาศการสนบัสนนุและการทําสญัญาจ้าง/

สวสัดิการของผู้ ช่วยวิจยัและเจ้าหน้าที่สนบัสนนุ

ของเครือข่ายวิจยั

-คณะพิจารณาอนมุตัิค่าประกนัสงัคมของผู้ ช่วยวิจยั

และเจ้าหน้าที่สนบัสนนุเครือข่ายวิจยัคณะฯ ในวนัที่ 29 

พฤศจิกายน 2554

-คณะพิจารณาอนมุตัิสวสัดิการพืน้ฐานทัว่ไปของ

ผู้ ช่วยวิจยัและเจ้าหน้าที่สนบัสนนุเครือข่ายวิจยัคณะฯ 

ในวนัที่ 7 ธันวาคม 2554

-ทําการสแกนลายนิว้มือ พร้อมรับ Login + Password 

การเข้าใช้สิทธิ์สวสัดิการต่างๆ ของคณะฯ  ในวนัที่ 23 

ธันวาคม 2554

3. การนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ ออกระเบียบ/แนวปฎิบตัิการนําผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์

แสงจนัทร์ คณบดี

รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ต.ค.-54 1. ประชมุหารือ เรื่อง “การคดัเลือกผลงานวิจยัที่มี

ศกัยภาพนําไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ อตุสาหกรรม 

และชมุชน"  ในวนัที่ 17 ตลุาคม 2554 

2.  ประชมุหารือ เรื่อง “การนําผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ อตุสาหกรรม และชมุชน" 

ระหว่างคณะฯ กบั นกัวิจยัคณะวิศวฯ  ในวนัที่ 26 

ตลุาคม 2554

3. กิจกรรม "จิบนํา้ชานกัวิจยัวิศวฯ" ในวนัที่ 14 

พฤศจิกายน 2554

4. กิจกรรม "นกัประดิษฐ์จิบนํา้ชา"  ในวนัที่ 17 มกราคม 

2554 : คณุจิรวงศ์ สรรค์พิพฒัน์ บริษัท ปราบขยะ รี

ไซเคิล จํากดั

จดัทําฐานข้อมลูการนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์จาก

โครงการวิจยั 4 แหล่งทนุ

ปัทมา รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ต.ค.-54 ได้จดัทําทําฐานข้อมลูการนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์

จากโครงการวิจยั 4 แหล่งทนุ เพื่อรายงานข้อมลูด้านการ

วิจยัแล้ว

รวบรวมและสรุปข้อมลูจากโครงการวิจยัที่ได้สอบถาม ปัมมา รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ต.ค.-54 รวบรวมและสรุปข้อมลูจากโครงการวิจยัที่ได้สอบถาม

เพื่อรายงานข้อมลูด้านการวิจยัแล้ว

จดัทํา Folio ผลงานวิจยัของคณะฯ 

3 ระดบั (ต้น, กลาง, ปลาย)

พีรดาว รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

-พ.ย.54  ถงึ

มี.ค.55

จบัคู่ผลงานวิจยักบัผู้ประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อนําไปใช้ประโยชน์

พีรดาว รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

-เม.ย.55

-ส.ค.55

    2.1  สร้างนวัตกรรมจาก

งานวิจัย

1.  สร้างชื่อด้วยผลงาน

     1.1  คดัเลือกผลงานวิจยัและ

นวตักรรม ส่งเข้าประกวด /แข่งขนั

จดัทําประกาศสนบัสนนุทนุประเภทการสร้างและการ

พฒันานวตักรรม

แสงจนัทร์ คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ต.ค.-54 ได้จดัทําประกาศสนบัสนนุทนุประเภทการสร้างและการ

พฒันานวตักรรม ประจําปี 2554 แล้ว

http://www.research.eng.psu.ac.th/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=49&Itemid=93

2.  ผลงานและข้อมูลวจิัย /นวัตกรรม



ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54 ม.ค.-55 ก.พ.-55 มี.ค.-55 เม.ย.-55 พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ส.ค.-55 ก.ย.-55

ผลการดาํเนินการกรอบ/กจิกรรม แนวทางการพัฒนา/กจิกรรม

หลัก

กจิกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร

กาํกับดูแล

กรอบเวลา ระยะเวลา (ต.ค. 54. - ก.ย.55) 

     1.2  สนบัสนนุการสร้าง

ผลงานวิจยั ผลงานทางวิชาการ 

และนวตักรรมเพื่อการประกวด /

แข่งขนั

จดัทําฐานข้อมลูปฎิทินการประกวด/แข่งขนัผลงาน พีรดาว คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ม.ค.-55 ได้จดัทําฐานข้อมลูปฎิทินการประกวด/แข่งขนัผลงาน

http://www.research.eng.psu.ac.th/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=129&Itemid=55

คดัเลือกผลงานวิจยั นวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่เด่น

เพื่อผลกัดนัและสนบัสนนุเข้าแข่งขนั

แสงจนัทร์

พีรดาว

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

มี.ค.-55

จดัให้เครือข่ายวิจยัมีการแสดงผลงานต่อสาธารณะ เช่น

 ในงานประชมุวิชาการ PEC หรืองานสปัดาห์

วิทยาศาสตร์

แสงจนัทร์

จิรวดี

พีรดาว

ปัทมา

คณบดี

รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ผู้ ช่วยคณบดี

พ.ค.55 หรือ

ส.ค.55

2.  เพิ่มสิทธิบตัรและอนสุิทธิบตัร มีระบบสนบัสนนุการยื่นขอจดสิทธิบตัร โดยปรับปรุง

ประกาศรางวลัตีพิมพ์ของคณะฯ

แสงจนัทร์ คณบดี

รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ต.ค.-54 ได้จดัทําประกาศสนบัสนนุทนุประเภทการสร้างและการ

พฒันานวตักรรม ประจําปี 2554 แล้ว

http://www.research.eng.psu.ac.th/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=49&Itemid=93

3.  จดัให้มีคลินิกสิทธิบตัร 

อนสุิทธิบตัร และทรัพย์สิน

ทางปัญญา

จดัอบรมการขอสิทธิบตัรและอนสุิทธิบตัร แสงจนัทร์

จิรวดี

พีรดาว

ปัทมา

คณบดี

รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ก.ค.-55

ให้คําปรึกษาการจดสิทธิบตัรและอนสุิทธิบตัร พีรดาว รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ก.พ.-55

ให้คําปรึกษาการจดัการทรัพย์สินทางปัญญา พีรดาว รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ก.พ.-55

จดัทําตารางปฎิทินการให้คําปรึกษา พีรดาว รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

พ.ย.54 ถงึ

ธ.ค.54

กําลงัดําเนินการจากโครงการวิจยั ปี 2555

จดัให้มีที่ปรึกษาประจําคลินิกสิทธิบตัร อนสุิทธิบตัร 

และทรัพย์สินทางปัญญา

พีรดาว รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ก.พ.-55

4.  Benchmarking publication watch พีรดาว คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

มิ.ย.-55

5.  การประเมินผลงานวิจยัอย่าง

ต่อเนื่อง

การประเมินคณุภาพผลงานวิจยัเชิงวิชาการของ

สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สกว.)

แสงจนัทร์

จิรวดี

พีรดาว

ปัทมา

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

-ต.ค.54 ถงึ

ธ.ค.54

กําลงัดําเนินการรวบรวมจากภาควิชา

โครงการนําร่องประเมินศกัยภาพผลงานวิจยัของ

สถาบนัอดุมศกึษาไทย (สกอ.)

พีรดาว คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ม.ค.-55 อยู่ระหว่า สกอ.พิจารณาและแจ้งผล

ประชมุหารือให้คําปรึกษาการจดสิทธิบตัรและอนุ

สิทธิบตัรร่วมกบัผู้ทรงคณุวฒุิประจําคลินิก

ดําเนินการแล้ว 8 เรื่อง



ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54 ม.ค.-55 ก.พ.-55 มี.ค.-55 เม.ย.-55 พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ส.ค.-55 ก.ย.-55

ผลการดาํเนินการกรอบ/กจิกรรม แนวทางการพัฒนา/กจิกรรม

หลัก

กจิกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร

กาํกับดูแล

กรอบเวลา ระยะเวลา (ต.ค. 54. - ก.ย.55) 

จดัเตรียมข้อมลูเพื่อรับการประเมินคณุภาพผลงานด้าน

การวิจยั QA KPIs กพร. สมศ.

แสงจนัทร์

จิรวดี

พีรดาว

ปัทมา

คณบดี

รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ผู้ ช่วยคณบดี

ทกุ 3 เดือน จดัทํารายงานผลทัง้ในส่วนผลงานทางวิขาการ 

โครงการวิจยั ทรัพย์สินทางปัญญา

6.  Citation ค้นหา Citation ของบทความวารสารวิชาการนานาชาติ

ในฐานข้อมลู ISI และฐานข้อมลู Scopus

พีรดาว คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ทกุ 3 เดือน

ตามปีปฎิทิน

ดําเนินการเสร็จแล้ว ประจําปี 2554

7.  ผลกัดนัผลงานวิจยัเพื่อนําไปใช้

ประโยชน์

ออกระเบียบ/แนวปฎิบตัิการนําผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์

แสงจนัทร์ คณบดี

รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ต.ค.-54 ได้ออกแนวปฎิบตัิการนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์แล้ว 

http://www.research.eng.psu.ac.th/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=49&Itemid=93

จดัทําฐานข้อมลูการนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์จาก

โครงการวิจยั 4 แหล่งทนุ

ปัทมา รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ต.ค.-54

รวบรวมและสรุปข้อมลูจากโครงการวิจยัที่ได้สอบถาม ปัมมา รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ต.ค.-54

จดัทํา Folio ผลงานวิจยัของคณะฯ 

3 ระดบั (ต้น, กลาง, ปลาย)

พีรดาว รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

-พ.ย.54  ถงึ

มี.ค.55

จบัคู่ผลงานวิจยักบัผู้ประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อนําไปใช้ประโยชน์

พีรดาว รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

-เม.ย.55

-ส.ค.55

    2.2  พัฒนาระบบ

สารสนเทศและการจัดการ

ความรู้

1.  จดัทําฐานข้อมลูด้านการวิจยั

     1.1  จดัทําฐานข้อมลูวิจยั จดัทําระบบการค้นหาข้อมลูด้านการวิจยั/งานบริการ

วิชาการ (สาขาความเชี่ยวชาญ,โครงการ และนกัวิจยั)

พีรดาว

บริการวิชาการ

IT

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

-ต.ค.54

- ม.ค.55

ได้จดัทําฐานข้อมลูการนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์จาก

โครงการวิจยั 4 แหล่งทนุ



ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54 ม.ค.-55 ก.พ.-55 มี.ค.-55 เม.ย.-55 พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ส.ค.-55 ก.ย.-55

ผลการดาํเนินการกรอบ/กจิกรรม แนวทางการพัฒนา/กจิกรรม

หลัก

กจิกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร

กาํกับดูแล

กรอบเวลา ระยะเวลา (ต.ค. 54. - ก.ย.55) 

กรอกข้อมลูโครงการวิจยั 3 แหล่งทุน (รายได้คณะฯ  

รายได้ ม. และแหล่งทนุภายนอก) ในระบบมาตรฐาน

ด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

เพื่อรายงานข้อมลู QA KPIs กพร. และ สมศ.

แสงจนัทร์

จิรวดี

พีรดาว

ปัทมา

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ตลอดปี "-กรอกข้อมลูโครงการวิจยั 3 แหล่งทุน (รายได้คณะฯ  

รายได้ ม. และแหล่งทนุภายนอก) ในระบบมาตรฐาน

ด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

เพื่อรายงานข้อมลู QA KPIs กพร. และ สมศ.

-กรอกข้อมลูโครงการวิจยั 3 แหล่งทุน (รายได้คณะฯ  

รายได้ ม. และแหล่งทนุภายนอก) ในระบบ  PRPM ของ

 ม.

จดัทําฐานข้อมลูปฎิบตัิการวิจยั และ Update ข้อมลู 

ประกอบด้วย

-โครงการวิจยั 4 แหล่งทนุ

-ผลงานทางวิชาการ

-การสนบัสนนุการให้รางวลัผลงานทางวิชาการ

-การสนบัสนนุการตรวจแก้ไขต้นฉบบัวารสารนานาชาติ 

-การขอรับจดสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร

-การจดัอบรม สมัมนา บรรยายพิเศษด้านการวิจยั

แสงจนัทร์

จิรวดี

พีรดาว

ปัทมา

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ตลอดปี ได้ Update ข้อมลู ประกอบด้วย

-โครงการวิจยั 4 แหล่งทนุ

-ผลงานทางวิชาการ

-การสนบัสนนุการให้รางวลัผลงานทางวิชาการ

-การสนบัสนนุการตรวจแก้ไขต้นฉบบัวารสารนานาชาติ 

-การขอรับจดสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร

จดัทําฐานข้อมลูการประเมินโครงการวิจยัออนไลน์ พีรดาว

IT

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

-ต.ค.54

- ธ.ค.54

อยู่ระหว่างดําเนินการทดสอบระบบกบัหน่วย IT

     1.2  จดัทําฐานข้อมลูการนํา

ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์

จดัทํา Folio ผลงานวิจยัของคณะฯ 

3 ระดบั (ต้น, กลาง, ปลาย)

พีรดาว รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

-พ.ย.54  ถงึ

มี.ค.55

จดัทําฐานข้อมลูการนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์จาก

โครงการวิจยั 4 แหล่งทนุ

ปัทมา รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ต.ค.-54 ได้จดัทําฐานข้อมลูการนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์จาก

โครงการวิจยั 4 แหล่งทนุ

2.  พฒันา KM  ส่งเสริมการวิจยั 

และนวตักรรม เพื่อเป็นวฒันธรรม

องค์กร

จดั QTalk : เคล็ดลบัตีพิมพ์ Journal ดีๆ ควรทํา

อย่างไร?

แสงจนัทร์

จิรวดี

พีรดาว

ปัทมา

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ต.ค.-54

จิบกาแฟนกัวิจยัวิศวฯ แสงจนัทร์

จิรวดี

พีรดาว

ปัทมา

คณบดี

รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ผู้ ช่วยคณบดี

ทกุ 2 เดือน

KM (นําเสนอองค์ความรู้ด้านการวิจยั นวตักรรม และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบคุลากรภายในคณะฯ)

แสงจนัทร์

จิรวดี

พีรดาว

ปัทมา

คณบดี

รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ผู้ ช่วยคณบดี

ทกุ 6 เดือน



ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54 ม.ค.-55 ก.พ.-55 มี.ค.-55 เม.ย.-55 พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ส.ค.-55 ก.ย.-55

ผลการดาํเนินการกรอบ/กจิกรรม แนวทางการพัฒนา/กจิกรรม

หลัก

กจิกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร

กาํกับดูแล

กรอบเวลา ระยะเวลา (ต.ค. 54. - ก.ย.55) 

    3.1  สร้างเครื่อข่ายวิจัย 1.  สร้างเครื่อข่ายการวิจยัร่วมกบั

นกัวิจยัต่างประเทศ

ประชมุหารือด้านการวิจยัร่วมกบันกัวิจยัชาวต่างประเทศ แสงจนัทร์ ตลอดปี

2.  สร้างวิศวฯ ให้เป็นคณะวิจยัของ

ชมุชนและ ให้สงัคมยอมรับงานวิจยั

โดยการมีส่วนร่วม

     2.1  มีศนูย์การเรียนรู้ จดัทําระบบการค้นหาข้อมลูด้านการวิจยั/งานบริการ

วิชาการ (สาขาความเชี่ยวชาญ,โครงการ และนกัวิจยั)

พีรดาว

บริการวิชาการ

IT

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

-ต.ค.54

- ม.ค.55

-จดักิจกรรมในศนูย์การเรียนรู้ 

-จดักิจกรรมโรงเรียนสมัพนัธ์กบังานวิจยั

(ทําร่วมกบัชมุชนสมัพนัธ์)

ชมุชนสมัพนัธ์

วิจยัและ

นวตักรรม

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

ตลอดปี

3.  มีศนูย์ ETS-Center จดัทําฐานข้อมลูเครือข่าย (ภายใน ศิษย์เก่า และ

ผู้ประกอบการอื่นๆ)

ETS รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

เริ่ม พ.ย.54

รับบริการจากนกัวิจยัภายในและภายนอกคณะฯ ETS รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

เริ่ม ม.ค.55

ประชาสมัพนัธ์ ETS ภายในและภายนอกคณะฯ ETS รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

เริ่ม ม.ค.55

ประเมินผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ETS รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ทกุ 6 เดือน

    3.2  พัฒนาระบบการ

บริหารงานวิจัย

1.  การพฒันาระบบการรับและ

ประเมิน online

จดัทําฐานข้อมลูการประเมินโครงการวิจยัออนไลน์ พีรดาว

IT

คณบดี

ผู้ ช่วยคณบดี

-ต.ค.54

- ธ.ค.54

อยู่ระหว่างดําเนินการทดสอบระบบกบัหน่วย IT

2.  พฒันาระบบติดตาม/นํา

ผลงานวิจยัมาขยายผล

พฒันาระบบติดตามงานวิจยั และนํางานวิจยัไปใช้

ประโยชน์จากโครงการวิจยั 4 แหล่งทนุ

แสงจนัทร์

ปัทมา

รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ตลอดปี ได้จดัทําฐานข้อมลูการนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์จาก

โครงการวิจยั 4 แหล่งทนุ

ติดตามจากนกัวิจยัในการนําผลงานวิจยัที่ดําเนินการ

แล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์  (หลงัจากส่งรายงานการวิจยั

ฉบบัสมบรูณ์)

แสงจนัทร์

จิรวดี

พีรดาว

ปัทมา

รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ตลอดปี ได้ติดตามจากนกัวิจยัในการนําผลงานวิจยัที่ดําเนินการ

แล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์  

(หลงัจากส่งรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์)

คดัเลือกโครงการวิจยัที่มีศกัยภาพเพื่อประชาสมัพนัธ์

และส่งต่อไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น 

ประชาสมัพนัธ์ ศนูย์บ่มเพาะ ศิษย์เก่า เว็บไซต์ วิทย ุ

และบคุคลทัว่ไป)

พีรดาว รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

-เม.ย.55

-ส.ค.55

จบัคู่ผลงานวิจยักบัผู้ประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อนําไปใช้ประโยชน์

พีรดาว รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

-เม.ย.55

-ส.ค.55

3.  เครือข่ายความร่วมมือการวจิัยทัง้ภายในและต่างประเทศ



ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54 ม.ค.-55 ก.พ.-55 มี.ค.-55 เม.ย.-55 พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ส.ค.-55 ก.ย.-55

ผลการดาํเนินการกรอบ/กจิกรรม แนวทางการพัฒนา/กจิกรรม

หลัก

กจิกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร

กาํกับดูแล

กรอบเวลา ระยะเวลา (ต.ค. 54. - ก.ย.55) 

จดัทําและปรับปรุง website  งานวิจยัคณะฯ พีรดาว คณบดี

รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

ผู้ ช่วยคณบดี

ตลอดปี ดําเนินการประชาสมัพนัธ์ข่าวและกิจกรรมของงานวิจยั

คณะฯ

http://www.research.eng.psu.ac.th/


