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ชื่อโครงการ  โครงการเสวนากรอบและทิศทางการวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ 

 

โครงการหลกั โครงการขบัเคลื่อนงานวจิยัสูเ่วทโีลก 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ   ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หลักการและเหตผุล 

 จากวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือ
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน”   โดยมีการก าหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ไว้คือ “พัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถ
ประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและ
เครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม”        ซ่ึงจากวิสัยทัศน์และพันธกิจการวิจัยของชาติอาจ
กล่าวได้ว่า การวิจัยเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศนั้นจะถือได้ว่าเป็นการวิจัยที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก าหนดกรอบ
และทิศทางการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการก าหนดกรอบและทิศทางมีประวัตถุประสงค์
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ป้องกันการซ้ าซ้อน ประสานประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ
ในมหาวิทยาลัย และเพ่ือประหยัดงบประมาณเงินรายได้ที่มีอยู่จ ากัด ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จึงมีความ
ประสงค์ท่ีจะจัดการประชุมเสวนากรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น โดยมีความ
ประสงค์ท่ีจะส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรอบและทิศทางการวิจัยแก่
คณาจารย์และบุคคลากรในคณะ  นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยจะรวบรวมความรู้และข้อคิดเห็นต่างๆที่เกิดจากการ
เสวนาดังกล่าวไปจัดท า กรอบงานวจิยัคณะวทิยาศาสตร ์ ที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ  และเพ่ือให้หน่วยงานได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานวิจัย โดยมีอายุเวลานาน 5 ปี 
ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับช่วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ฉบับปี พ.ศ. 2558-2562 

วตัถปุระสงค ์
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท ากรอบงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้คณาจารย์ได้ทราบความก้าวหน้าทางการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางวิจัย 
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คณะกรรมการบรหิารโครงการ 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ประธาน 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์สุนิตย์ สุขส าราญ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาภัค สมยูรทรัพย์ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมนต์ ชายเกตุ กรรมการ 
8. หัวหน้างานคลัง กรรมการ 
9. อาจารย์ปณิธาน วนากมล กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สถานทีจ่ัดโครงการ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 

ระยะเวลา สิงหาคม 2557 –  พฤศจิกายน 2557 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ  : นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งสิ้น 90 คน ดังต่อไปนี้ 
1. คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน 60 คน 
2. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ านวน 10  คน 
3. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จ านวน 10  คน 
4. ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา  จ านวน  5  คน 
5. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  จ านวน  5  คน 

ประมาณการรายจา่ย 
 ใช้งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558  โดยมีประมาณการรายจ่าย 
ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 12,600.- บาท 
(ชั่วโมงละ 1,200 บาท x 3 ชม x 2 คน 
(ชั่วโมงละ 600 บาท x 3 ชม x 3 คน) 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (50*90.-) 4,500.- บาท 
3. รายจ่ายอื่นๆ 8,000.- บาท 

 รวมทั้งสิ้น 25,100.- บาท 
หมายเหตุ  รายการทุกอย่างเป็นประมาณการ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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แผนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลา กิจกรรม 

สิงหาคม 2557 ขออนุมัติโครงการ  และออกค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
กันยายน 2557 ประชุมเตรียมงาน  และประชาสัมพันธ์โครงการ 
ตุลาคม 2557 ด าเนินโครงการ 
พฤศจิกายน 2557 จัดท ารายงานและสรุปโครงการ 

 

ก าหนดการ 
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 
12.45 – 13.00 น ลงทะเบียน 
13.00 – 16.00 น เสวนา กรอบและทศิทางการวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

โดย วิทยาการ 
1. รศ.ดร.พินิติ  ระตะนานุกูล 
2. ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล  
3. ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม  
4. รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 
5. ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

ผู้ด าเนินรายการ  ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า 
16.00 – 16.30 ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น และซักถาม 

 

เป้าหมายเชงิคุณภาพ (ตวัชีว้ดั) 
1. นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรมีความเข้าใจทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. เกิดบรรยากาศ และกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ 

เป้าหมายเชงิปริมาณ (ตวัชีว้ดั) 
นิสิต คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จากท่ีคาดหมาย 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
1. นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ได้พัฒนาความรู้เรื่องการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. คณะวิทยาศาสตร์ได้แนวทางในการจัดท ากรอบงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของคณาจารย์ 

บุคลากร และนิสิตออกสู่เวทีสากล  
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ภาคผนวก 

ความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ 
 ยทุธศาสตรท์ี ่1    

พฒันาระบวนการเรยีนรู ้ทีม่รีะสทิธภิาพ
และปลกูฝงัคณุธรรมจรยิธรรม  

เปา้ประสงคท์ี ่  
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสตูรให้มคีุณภาพ  
2. การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงการเรยีนการสอน  

มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตสู่สังคมอย่างมีคุณธรรม 
และจริยธรรม  

ผลิตบณัฑติที่มีศักยภาพทางวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการ 
แก่สังคม  
กลยทุธ ์………………………………………………………………………… 

 ยุทธศาสตรท์ี ่2  
สนบัสนนุการท าวจิยัและผลกัดนังานวจิยั
สูร่ะดบัสากล  

เปา้ประสงคท์ี ่  
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและคณุภาพ   

. สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือท้ังในระดับชาติและนานาชาติ    
 น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท้ังในระดับชาต ิ

และระดับนานาชาติ  
กลยทุธ ์ ....................................................................................................... 

 ยทุธศาสตรท์ี ่3  
พฒันาองคค์วามรูง้านวจิยัและการเรยีน
การสอน อยา่งบรูณาการเพือ่การบรกิาร
วิชาการ  

เปา้ประสงคท์ี ่  
มีระบบกลไกในการบริการวชิาการ  
 การให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับในระดับชาต ิ

และนานาชาติ  
 สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

 ยทุธศาสตรท์ี ่4  
พฒันาระบบการ  
บรหิารและสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์ร  
เพือ่การบรหิารทีม่ ี 
ประสทิธภิาพ  

เปา้ประสงคท์ี ่  
มีระบบบริหารงบประมาณทีม่ีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ (จดัการความรู้ดา้นบริการวิชาการ)   
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรยีนการสอนและการบรหิารทีม่ีประสิทธิภาพ  
 การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร เป็นไปตาม core competency  

5. มีการก ากับดูแลการทางานดว้ยระบบประกันคณุภาพการศึกษา  
กลยทุธ ์ ....................................................................................................... 

  ยทุธศาสตรท์ี ่5  
ท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม                                    

เป้าประสงค์ที่ 1 
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