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โครงการสงเสริมการวิจย
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หลักการและเหตุผล
จากวิ สั ย ทั ศ น ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ว า มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ เป น องค ก รชั้ น นํ า แห ง การ
เรี ย นรู แ ละวิ จั ย บนฐานการศึ ก ษาและคุ ณ ธรรม มุ ง สร า งสรรค น วั ต กรรมสู ส ากล จึ ง ทํ า ให แ ผน
ยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดใหมีประเด็น
ยุทธศาสตรเรื่องการวิจัย เปน 1 ในประเด็นยุ ทธศาสตรหลักที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน
รวมถึ ง สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร ยั ง ได กํ า หนดสนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานอื่ น ๆ เป น ภารกิ จ หลั ก ของ
หนวยงานอีกดวย
สํา นัก คอมพิว เตอรซึ่ ง เป นหน วยงานสายสนั บสนุน จึ งจํ า เป นต อ งมี การพั ฒ นากระบวนการในการ
ปฏิบัติงานที่จะทําใหเกิดงานที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุน
ครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสรางงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ
2. เพื่อเพิ่มองคความรูในการพัฒนางานประจําใหแกบุคลากร
3. เพื่อตอยอดงานจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค สํานักคอมพิวเตอร
1. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร

ประธาน

2. อ.สาโรช เมาลานนท

กรรมการ

3. อ.อรรณพ โพธิสุข

กรรมการ

4. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง

กรรมการ

5. นางพัชรินทร สนธิวนิช

กรรมการ

6. น.ส.วิลาวัลย บัวขํา

กรรมการ

7. นายมหัทธวัฒน รักษาเกียรติศักดิ์

กรรมการ

8. นายธนรรณพ อินตาสาย

กรรมการ

9. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล

กรรมการและเลขานุการ

10. น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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 คณะอนุกรรมการฝายประสานงานวิจัยและงานสรางสรรค สํานักคอมพิวเตอร
1. อ.อรรณพ โพธิสุข

ประธาน

2. น.ส.วิลาวัลย บัวขํา

กรรมการ

3. นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค

กรรมการ

4. นายไพโรจน ผาสุวรรณ

กรรมการ

5. นายธนรรณพ อินตาสาย

กรรมการ

6. น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล

กรรมการ

7. นางชูศรี เชาวนารมย

กรรมการ

8. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล

กรรมการและเลขานุการ

9. น.ส.ธันยธร พงษเฉลิม

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ระหวางวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร และบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร

แผนการดําเนินการ
ลําดับ

กิจกรรม

1.

ประชาสัมพันธแหลง
เงินทุนวิจัย และการ
สัมมนา อบรม ความรู
ดานงานวิจัยจากทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบประมาณ
สําหรับการวิจัยและ
งานสรางสรรค
สนับสนุนทรัพยากร
แหลงคนควาตางๆ
สงเสริมใหความรูดาน
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค
ติดตามและตรวจสอบ
ประเมินผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค
ทําประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคทงั้
ภายในและภายนอก
หนวยงาน

2.

3.

4.

5.

2555

2556

ต.ค.


พ.ย.


ธ.ค.


ม.ค.


ก.พ.


มี.ค.


เม.ย


พ.ค.


มิ.ย.


ก.ค.


ส.ค.


ก.ย.
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งบประมาณ
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงานสงเสริมและสนันสนุนการวิจัย
ผลผลิต ผลงานวิจัย เพื่อถายทอดเทคโนโลยี งบเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 250,000.- บาท

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูบริหาร และบุคลากรไดองคความรูในการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค
2. สํานักคอมพิวเตอรและมหาวิทยาลัยไดงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ
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