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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน
2. ชื่อผูร้ ับผิดชอบโครงการ: หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าสาขาวิชาดิจิทลั มีเดีย
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3. คณะ/สานัก/ศูนย์: คณะบริ หารธุ รกิจ และคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
4. สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการเดิม/ต่อเนื่อง
5. ประเภทของโครงการ
 ดาเนินการปกติ
 โครงการพัฒนา
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2556-2560 ด้าน
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตตาราและพัฒนาคุณภาพของงานวิจยั
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร
7. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/ศูนย์ ปี พ.ศ. 2556-2560
 กลยุทธ์มหาวิทยาลัย ข้อ 1. จัดทาพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั โดยตัวชี้ วดั สกอ. และมีการ
ประเมินการนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการวิจยั (ร้อยละ 80)
ข้อ 20. กลไกพัฒนางานวิจยั ส่ งเสริ มการพัฒนาองค์ความรู ้ การตีพิมพ์ระดับชาติ (ร้อยละ 2)
ข้อ 21. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ (ร้อยละ 4)
ข้อ 22. ส่ งเสริ มการพัฒนาผลงานวิชาการ หนังสื อและตาราที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 2)
ข้อ 23. พัฒนาระบบและจัดกิจกรรมสนับสนุ นการเสนอขอทุนภายในและภายนอก (5,000/คน)
ข้อ 24. ส่ งเสริ มการบริ การวิชาการและบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยน
การสอนและการวิจยั (สกอ.5.1)
ข้อ 25. สร้างเครื อข่ายและความร่ วมมือด้านวิชาการเพื่อการเรี ยนรู้และเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนที่ตรงกับความต้องการของชุมชน (สกอ.5.2)
8. ตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/คณะ
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน สกอ. :
1. มีระบบและกลไกบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนด้าน
การวิจยั ของสถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
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2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั การจัดการเรี ยนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์และให้ความรู้ดา้ นจรรยาบรรณการ
วิจยั แก่อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็ นทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย
ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้อ งปฏิ บ ตั ิ ก ารวิจ ัย ฯ หรื อหน่ วยวิจ ัย ฯ หรื อศู นย์เ ครื่ องมื อ หรื อ ศู น ย์ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและ
สนับสนุนการวิจยั ฯ
- ห้องสมุดหรื อแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
- สิ่ งอานวยความสะดวกหรื อการรั กษาความปลอดภัยในการวิจยั ฯ เช่ น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการสนับสนุ นพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ของสถาบัน
เกณฑ์ มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะกลุ่ม
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรื อ
จากสภาพปั ญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2)
สกอ. องค์ ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิชาการแก่สังคม ตัวบ่ งชี ้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริ การ
ทางวิชาการแก่ สังคม (ข้ อ 3-5)
3. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั
4. มีการประเมินผลความสาเร็ จของการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยน
การสอนและการวิจยั
สมศ. ตัวบ่ งชี้ที่ 5 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
- มีการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ ระดับนานาชาติ หรื อมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (ค่าน้ าหนัก 0.25)
- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.50)
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- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใ่ นควอไทล์ที่ 1,2,3 หรื อ 4 (Q1,
Q2, Q3 หรื อ Q4) ในปี ล่าสุ ดใน Subject category ที่ตีพิมพ์ หรื อมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล หรื อ ISI หรื อ Scopus (ค่าน้ าหนัก 1.00)
สมศ. ตัวบ่ งชี้ที่ 6 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
- หมายถึง งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการ โครงการวิจยั และรายงานการวิจยั อย่างถูกต้อง สามารถนาไปสู่ การแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจน ตาม
วัตถุประสงค์และ/หรื อได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์/การตรวจรับงานจากหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา
สมศ. ตัวบ่ งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการทีไ่ ด้ รับการรับรองคุณภาพ
- ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจยั
การปฏิบตั ิจริ งและได้นาไปใช้ในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และเป็ นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
- ผลงานวิ ช าการที่ ไ ด้รั บ รองคุ ณ ภาพ หมายถึ ง บทความวิ ช าการ ต ารา หรื อ หนัง สื อ ที่ ผ่ า น
กระบวนการกลัน่ กรองและได้รับการรั บรองคุ ณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ.เรื่ องหลักเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการหรื อเทียบเท่า
- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรี ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบ มีขอ้ ความรู ้ที่สะท้อน
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรื อการวิจยั โดยจัดทาในรู ปของ
บทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่ งมีผตู ้ รวจอ่าน
9. หลักการและเหตุผล
ด้วยวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักวิจยั และสร้างงานวิจยั ให้มีคุณภาพและปริ มาณเพิ่มมากขึ้น จะ
เป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คณาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาอาจารย์ โครงการอบรมความรู ้ดา้ นการวิจยั เป็ นส่ วนสาคัญของกลไกใน
การพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจในการวิจยั ได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและสร้ างการมี ส่วนร่ วมในการวิจยั ของ
คณาจารย์อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลงานวิจยั ทั้งเชิ งคุณภาพและปริ มาณเพิ่มมากขึ้น โครงการอบรม
ความรู ้ ด้านการวิจยั โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวิจยั จะช่ วยให้คณาจารย์ดาเนิ นการวิจยั ตามกระบวนการที่
ถูกต้องเหมาะสม พัฒนาการเขียนบทความวิจยั และบทความวิชาการ ตลอดจนการนาเสนอผลงานวิจยั ใน
เวทีวิชาการระดับชาติ โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ที่ควบคุมไปกับการปฏิบตั ิจริ ง โดยวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญจะชี้ แนะ
และให้คาปรึ กษาในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจยั ตั้งแต่เริ่ มกาหนดหัวข้อไปจนถึงรายงานผลการวิจยั
ไม่วา่ จะเป็ นการวิจยั เชิงวิชาการหรื อการวิจยั ในชั้นเรี ยน อันจะทาให้งานวิจยั ของคณาจารย์บรรลุผลสาเร็ จ
ตามแผนที่กาหนดไว้ อีกทั้งยังเป็ นการสนับสนุ นให้คณาจารย์สนใจทาวิจยั มากขึ้นตามความพร้อมและ
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ความเหมาะสม รวมถึงการเป็ นนักวิจยั ที่ดี ดาเนินการวิจยั โดยยึดหลักจรรยาบรรณของนักวิจยั ซึ่ งจะนาไปสู่
การพัฒนาคุ ณ ภาพคณาจารย์แ ละการสอน อีกทั้งบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายการประกันคุณภาพและ
พันธกิจของสถาบัน จากการสร้างผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติต่อไป
10. วัตถุประสงค์ของโครงการ
10.1 เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ดา้ นการวิจยั ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่ มต้นไปจนถึงการรายงาน
ผลการวิจยั และการเขียนบทความวิจยั /บทความวิชาการ
10.2 เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้อาจารย์นาความรู ้และประสบการณ์การวิจยั ของผูเ้ ชี่ยวชาญมา
ปรับปรุ งงานวิจยั และการเขียนบทความ และริ เริ่ มโครงการวิจยั ใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์บูรณาการกับการ
เรี ยนการสอนและการบริ การวิชาการแก่สังคม รวมถึงการตระหนักถึงจรรยาบรรณนักวิจยั
10.3 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จ ัย และผลงานวิช าการของคณาจารย์สู่
สาธารณะและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
11. กลุ่มเป้ าหมาย/ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
ดิจิทลั มีเดีย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จานวน 15 คน (อาจารย์บางท่าน
อาจติดภารกิจอื่นในบางวันที่มีการอบรมทาให้ไม่สามารถเข้าร่ วมการอบรมได้)
12. ประเภทกิจกรรมย่อยที่ดาเนิ นงานในโครงการ/กิจกรรมนี้ ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ ฝึ กปฏิบตั ิ
และติ ด ตามความก้า วหน้า ตั้ง แต่ ก ารก าหนดหัวข้อ การวิจ ัย จนถึ ง การเขี ย นรายงานผลการวิจ ัย และ
บทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ
12.2 การให้คาปรึ กษารายบุคคล เพื่อชี้แนะเกี่ยวกับการกาหนดหัวข้อ การเขียนโครงร่ าง การค้นคว้า
ข้อมูล การวิเคราะห์ และการรายงานผลการวิจยั
12.3 การติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจยั เป็ นระยะ ๆ เพื่อให้ทุกขั้นตอน
มีความต่อเนื่ องและพัฒนาต่อไปจนถึงสรุ ปผลการวิจยั และการเขียนบทความวิจยั ได้
13. ขั้นตอนการดาเนิ นงาน และแผนการดาเนินงานโครงการ
13.1 การวางแผนโครงการ (Plan)
13.1.1 วางแผนโครงการ/ประชุมคณะกรรมการส่ งเสริ มสนับสนุนการทาวิจยั
13.1.2 ติดต่ออาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญ
13.1.3 จัดทาโครงการและขออนุมตั ิพร้อมงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
13.2 ขั้นตอนดาเนินการ (Do)
13.2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและกาหนดการกับคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
13.2.2 จัดเตรี ยมความพร้อมของสถานที่
13.2.3 ดาเนินโครงการ
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13.3 ขั้นตอนสรุ ปและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม (Check)
13.3.1 ประเมินผลการดาเนินและผลการเรี ยนรู้โดยแบบสอบถาม
13.3.2 สรุ ปผลการดาเนินโครงการรายงานต่อคณบดีและอธิ การบดี
ตารางแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ก.ค.

2556
ส.ค.

2557
ก.ย. - ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

1. วางแผนโครงการ
2. ติดต่ออาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
3. ขออนุมตั ิโครงการและงบประมาณ
4. จัดเตรี ยมความพร้อมของสถานที่
5. ดาเนินโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. รายงานสรุ ปผลโครงการ

14. ระยะเวลาการดาเนินการ (วันเริ่ มต้น – วันสิ้ นสุ ด) : วันที่ 7-8 สิ งหาคม 2556
15. สถานที่จดั โครงการ/กิจกรรม : ห้องบรรยาย 2 ชั้น4 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ
16. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ (In cash)
ใช้งบประมาณดาเนิ นการทั้งสิ้ น เป็ นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
16.1 หมวดค่าตอบแทน เป็ นเงินทั้งสิ้ น - บาท ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนวิทยากร อัตรา - บาท/คน/วัน/ชัว่ โมง จานวน วัน จานวน คน เป็ นเงิน บาท
16.2 หมวดค่าใช้สอย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย
ค่าอาหารกลางวันและเครื่ องดื่ม จานวน 15 คนๆ ละ 40 บาท 2 วัน เป็ นเงิน 1,200 บาท
ค่าอาหารว่าง จานวน 15 คนๆละ 30 บาท จานวน 4 ครั้ง
เป็ นเงิน 1,800 บาท
16.3 หมวดค่าวัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นเงินทั้งสิ้ น บาท ประกอบด้วย
ค่าจัดทาเอกสารและวัสดุสานักงาน จานวน ครั้ง
เป็ นเงิน
บาท
17. มูลค่าสถาบัน (In kind) เป็ นเงินทั้งสิ้ น 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย
ลาดับ
รายการ
ที่
1 ค่าห้องประชุม/ห้องเรี ยน
ขนาดเล็ก (30 คน)

จานวน
หน่วย
2 ครั้ง
รวม

ราคาต่อหน่วย
1,500

รวมราคา
3,000
3,000

หมายเหตุ
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18. เป้ าหมายของตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
ด้านปริ มาณ
18.1 จานวนอาจารย์ที่เข้าร่ วมอบรม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
18.2 ระดับความพึงพอใจและผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการอยูใ่ นระดับ 3.51 ขึ้นไป
18.3 จานวนโครงการวิจยั ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ในปี การศึกษา 2556 มากกว่าร้อยละ 20
ด้านคุณภาพ
18.4 คณาจารย์ได้รับความรู ้และเพิ่มขีดความสามารถในการทาวิจยั ตั้งแต่การเขียนเค้าโครงการวิจยั
จนถึงการเขียนรายงานวิจยั ที่สมบูรณ์
18.5 คณาจารย์สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ในการอบรมเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาการเรี ยนการสอน
และเชื่อมโยงกับการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
18.6 การส่ งเสริ มทักษะด้านงานวิจยั ให้แก่คณาจารย์ เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนางานวิจยั การ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั และบทความ การขอตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่ งถือว่าเป็ นพันธกิจด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19. การบริ หารความเสี่ ยงของโครงการ
19.1 ความเสี่ ยงด้านการเงินและงบประมาณ
- งบประมาณไม่ได้รับการอนุมตั ิหรื อไม่ได้ตามจานวนที่ระบุไว้
การจัดการความเสี่ ยง ขออนุ มตั ิโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
19.2 ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการไม่บรรลุตามเป้ าหมาย
การจัดการความเสี่ ยง แจ้งกาหนดยืนยันการอบรมให้คณาจารย์รับทราบล่วงหน้า 3 วัน
19.3 ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน
- บุคลากรผูร้ ับผิดชอบประสานงานและเตรี ยมความพร้อมทางานผิดพลาด
การจัดการความเสี่ ยง ติดตามงานก่อนดาเนินการ 7 วันก่อนถึงวันดาเนินการ
19.4 ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- วิทยากรติดภารกิจ ทาให้มาไม่ตรงเวลา หรื อไม่สามารถมาตามกาหนดการได้
การจัดการความเสี่ ยง โทรศัพท์ยนื ยันกาหนดการบรรยายกับวิทยากร ล่วงหน้า 3 วัน
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20. วิธีการติดตามประเมินผลโครงการ
ประเมินผลจากอาจารย์ที่เข้าร่ วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม ประเมินผลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ
ผลการเรี ยนรู้และความพึงพอใจจากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ รวมถึงความเชื่อมโยงผลงานวิจยั กับการบริ การทาง
วิชาการแก่สังคม

ลงชื่อ ...................................................
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
วันที่ ..........................

ลงชื่อ ...................................................
หัวหน้าสาขาวิชาดิจิทลั มีเดีย
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
วันที่ ..........................

ลงชื่อ ...................................................
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
วันที่ ..........................

