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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยทีม่ คี วามเป็นเลิศใน ๗ ศาสตร์เป้าหมาย
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ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่มืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มจานวนและคุณภาพงานวิจัย และการนาไปใช้ประโยชน์

๓

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศใน ๗ ศาสตร์เป้าหมาย ดังนี้
(๑) ศาสตร์ทางทะเล
(๒) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
(๓) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา
(๔) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการทางาน
(๕) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน รวมทั้งภาษากลางของ
ประชาคมอาเซียนและภาษาประจาชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน)
(๖) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์
(๗) ศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาคตะวันออกของประเทศไทย
เพื่อนาพามหาวิทยาลัยบูรพา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ที่ว่า “ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the Nation)” ใน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา
ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยทุกระดับ เพื่อให้ได้เป็นแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลจากการพัฒนาในประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑. การสร้างวัฒนธรรมวิจัยขององค์กร
๒. การมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรและเป็นสากล
๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ
๔. การเพิ่มจานวนและคุณภาพของงานวิจัย และการนาไปใช้ประโยชน์
เพื่อนาไปสู่ผลลัพท์ของประเด็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๓ ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่มืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มจานวนและคุณภาพผลงานวิจัย และการนาไปใช้ประโยชน์
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ในวิสัยทัศน์ จึงกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวิสัยทัศน์จานวน ๔ ตัวชี้วัด และกาหนดตัวชี้วัดเชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและวัดความสาเร็จของการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

๔

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งดาเนินไปอย่างรวดเร็วและมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงอย่างเป็นพลวัต ตลอดจน
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศไทยส่งผลให้เกิดการขยายตัวของสังคมเมือง มีผลสืบเนื่องถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ด้านต่างๆ
ตลอดจนเป็นเหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาที่มีความเป็นพลวัตสูงดังกล่าว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จะต้อง เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา รวมทั้ง
แสดงบทบาทนาในการ พัฒนาศักยภาพของสังคมชุมชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ซึ่งปัจจุบันได้เข้าสู่ปีที่ ๕ ของแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้วนั้น พบว่า ผลการดาเนินงานด้านวิจัยในภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
กล่าวคือ ผลงาน วิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อกาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้าง
อาชีพหรือสร้างรายได้นั้น ยังมีจานวนไม่สูงตามเป้าหมาย รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้
รับการยอมรับด้านวิจัยมากนัก ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย จาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงาน
วิจัย เพื่อให้เกิดผลลัพท์ตามที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะการพัฒนาในประเด็นสาคัญ
ดังนี้
(๑) การสร้างวัฒนธรรมวิจัยขององค์กร
(๒) การมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรและเป็นสากล
(๓) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ
(๔) การเพิ่มจานวนและคุณภาพของงานวิจัย และการนาไปใช้ประโยชน์
จากความท้าทายของการพัฒนาและผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยคณะกรรมการวิจัยได้พิจารณาผลการดาเนินงานด้านวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในช่วง
เวลาที่ผ่านมา จึงเห็นควรให้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ เป้าหมายสาคัญในการทาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เป็นไปเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่สาคัญ คือ คุณภาพทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และคุณภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

๕
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
(๑) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และการกาหนดกิจกรรมการพัฒนาการดาเนิน
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการการปรับปรุงและยกระดับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่
สากล
(๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนางานวิจัย
ร่วมกันระหว่างบุคลากรวิจัย และกาหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต

๖

ส่วนที่ ๒
พันธกิจและวิสัยทัศน์
๒.๑ พันธกิจ
สืบเนื่องจากการประชุมร่วมกันทั้งในระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับส่วนงาน และผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นพ้องตรงกันเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ให้มีความ
เหมาะสมและสามารถสื่อถึงทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการ
ทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ดาเนินการปรับปรุงพันธกิจของมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ โดย
มีที่มาจากเนื้อความตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ และมาตรา ๘
รายละเอียด ดังนี้
(๑) ดาเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(๒) ดาเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ และดาเนินการ
ให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มี
ความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุมการทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนาในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ วิสัยทัศน์
การกาหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค ร่วมกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยวิจัยและเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
ข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สังคมไทยจะต้องเผชิญในอนาคตและทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที่ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ เพื่อนามาประกอบการวิเคราะห์และกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์วิจัยในด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๗
๒.๒.๑ วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีความเป็นเลิศใน ๗ ศาสตร์เป้าหมาย ในปี พ.ศ.
๒๕๖๓ และเป็นขุมปัญญาของภาคตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of
the Nation)
๒.๒.๒ คานิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยวิจัยที่มีความเป็นเลิศใน ๗ ศาสตร์เป้าหมาย หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรและเป็นสากล มีวัฒนธรรมวิจัย และบุคลากรมีสมรรถภาพนักวิจัย ในศาสตร์
เป้าหมาย ๗ ศาสตร์ ได้แก่
(๑) ศาสตร์ทางทะเล
(๒) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
(๓) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา
(๔) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการทางาน
(๕) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน รวมทั้ง
ภาษากลาง
ของประชาคมอาเซียนและภาษาประจาชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน)
(๖) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์
(๗) ศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาคตะวันออกของประเทศไทย
ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานเพื่อการ
พัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทนาในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย ด้วยองค์
ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของ ๗ ศาสตร์สาคัญดังกล่าวมาแล้ว บนพื้นฐานของคติพจน์ที่ว่า “การ
วิจัยนาการพัฒนา” (Research-led Development) ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อม
ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบัน
และในอนาคตได้อย่างมั่นคง
๒.๒.๓ ตัวชี้วัดความสาเร็จตามวิสัยทัศน์
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพาจะมีผลการพัฒนาตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยวิจัย
ที่ปรากฎเป็นรูปธรรม เพื่อสะท้อนระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการบรรลุเป้าหมาย
ของวิสัยทัศน์ ดังนี้
(๑) ผลการประเมินและจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานอิสระภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้อยู่ในอันดับดีกว่า ๑๕๐ จากมหาวิทยาลัยทั้งหมดในทวีปเอเชีย

๘
(๒) ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม หรือการบริการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับการ
นาไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อการพัฒนาสังคม ชุนชน หรือหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและภาคเอกชน และ
เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
(๓) จานวนโครงการสาคัญเชิงนโยบายของประเทศที่มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ดาเนินการหรือร่วม
ดาเนินการ
(๔) จานวนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่สาคัญ ๗ ด้าน ที่เป็นจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย ที่สามารถดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์

๙

ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยฉบับนี้ กาหนดบทพื้นฐานของผลลัพท์การพัฒนาที่สาคัญ ๔
ประการ ได้แก่
๑. การสร้างวัฒนธรรมวิจัยขององค์กร
๒. การมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรและเป็นสากล
๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ
๔. การเพิ่มจานวนและคุณภาพของงานวิจัย และการนาไปใช้ประโยชน์
โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ว่า ระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะ
ช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นในการทาวิจัยของนักวิจัย และเมื่อนักวิจัยสามารถดาเนินการวิจัยได้อย่างสะดวกและมี
ความพึงพอใจแล้ว จะสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ที่จะนาไปสู่การยอมรับในแวดวงวิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ อันจะนามาซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และนาพามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีความเป็นเลิศ
และสามารถเป็นขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน ตามวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้ ซึ่งสามารถแจก
แจงรายละเอียดขอบเขตการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้งกลยุทธ์การดาเนินงานที่สาคัญ ได้ดังต่อไปนี้

๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
คาอธิบายยุทธศาสตร์ที่ ๑
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของระบบการบริหารจัดการงานวิจัย เน้นการสร้างระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยที่มีความคล่องตัวและครบวงจร การพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของบุคลากรที่ทาหน้าที่ดูแลด้าน
การส่งเสริมการวิจัยทั้งในระดับส่วนงานและมหาวิทยาลัย และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยที่มีความทันสมัยและ
ใช้ได้จริง เพื่อรองรับการให้บริการสนับสนุนการดาเนินงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรวิจัยในทุกระดับ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ร้อยละของจานวนคณาจารย์และบุคลากรวิจัย1 ที่มีความกระตือรือร้นในการทาวิจัย (Active researcher)2
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาข้างต้น สามารถแจกแจงกลยุทธ์ ขอบเขตการดาเนินการ และตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์
ได้ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์
๑.๑ การเพิ่มศักยภาพ
และความคล่องตัวของ
ระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัย

ขอบเขตการดาเนินการ
เน้นการสร้าง พัฒนาระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานวิจัยที่มี
ความคล่องตัวและครบวงจร ในรูปแบบของ
สานักส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่ทาหน้าที่
ดูแลด้านการส่งเสริมการวิจัยทั้งในระดับส่วน
งานและมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นมืออาชีพ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของงาน
สนับสนุนการวิจัย

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์
ระดับความพึงพอใจของนักวิจัย
ต่อการรับบริการจากหน่วย
ส่งเสริมการวิจัย

คณาจารย์และบุคลากรวิจัย หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาเทียบเท่า / นักวิจัย / นักวิทยาศาสตร์ทมี่ ีหน้าที่ทาวิจัยที่ปฏิบตั ิงาน
จริงและลาศึกษาต่อ
2
Active researcher หมายถึง คณาจารย์และบุคลากรวิจัยทีไ่ ด้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและมีผลงานวิจัยเผยแพร่อย่างต่อเนื่องใน
รูปแบบของวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล หรือจดสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตร หรือสร้างนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
หรือได้รับรางวัลด้านการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ
1

๑๑
กลยุทธ์

ขอบเขตการดาเนินการ

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์

๑.๒ การสร้างและพัฒนา เน้นการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย
มีระบบฐานข้อมูลวิจัยแบบครบ
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
แบบครบวงจร อันประกอบด้วย
วงจร
- ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยกลาง
- ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย
- ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์/เครื่องมือวิจัย
ที่มีความทันสมัย สะดวกในการใช้งาน และมี
ลักษณะที่เป็น Dynamic database ที่นักวิจัย
สามารถปรับปรุงข้อมูลได้เอง รวมทั้งสามารถใช้
ในการประมวลผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
จากสถาบันการจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับ
๑.๓ การสร้างและพัฒนา เน้นการสร้างและพัฒนาระบบช่วยเหลือนักวิจัย ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบช่วยเหลือนักวิจัย ที่สามารถส่งเสริมและผลักดันให้การดาเนินงาน ระบบช่วยเหลือนักวิจัย
วิจัยมีความคล่องตัวและต่อเนื่อง รวมทั้ง
สามารถช่วยอานวยความสะดวกนักวิจัยในการ
หาโจทย์วิจัย และการตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานวิจัย
อันประกอบด้วย
- หน่วยคัดกรองยุทธศาสตร์วิจัย
- ศูนย์เครื่องมือกลาง
- หน่วยประสานงานการใช้ครุภัณฑ์/เครื่องมือ
วิจัย นอกมหาวิทยาลัย
- หน่วยตรวจสอบความถูกต้องภาษาอังกฤษของ
บทความวิจัย
- หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
- หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่มืออาชีพ
คาอธิบายยุทธศาสตร์ที่ ๒
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย เน้นการสร้างนักวิจัยที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย
มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบและสม่าเสมอจนเป็นนิสัย
มีทักษะวิจัย
และสามารถ
ดาเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน
สามารถทาวิจัยเป็นทีมและบูรณาการวิจัยข้าม
ศาสตร์ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการทาวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมี
ความโดดเด่นทาง ด้านผลงานวิจัยจนได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(๑) ค่าดัชนีคุณภาพ (H-Index) ที่ตาแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ที่ ๗๕ ของคณาจารย์และบุคลากรวิจัย
(๒) ร้อยละของคณาจารย์หรือนักวิจัยที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ3 หรือ
นานาชาติ4
(๓) สัดส่วนจานวนผลงานวิจยั ของคณาจารย์และบุคลากรวิจัยที่ระบุสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพาต่อจานวน
คณาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาข้างต้น สามารถแจกแจงกลยุทธ์ ขอบเขตการดาเนินการ และตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์
ได้ดังต่อไปนี้

รางวัลในระดับชาติ หมายถึง จานวนผลงานของคณาจารย์หรือบุคลากรวิจยั ที่ระบุสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ทีไ่ ด้รับรางวัลหรือการ
ยอมรับด้านการวิจัยในระดับชาติ เช่น จากการประชุมวิชาการ สภาวิชาชีพ การได้รับเชิญเป็นทีป่ รึกษาขององค์กรระดับกรมขึ้นไป
เป็นผู้บรรยายเปิดงาน (Keynote Lecture) เป็นผู้บรรยายนา (Plenary Lecture) การตีพิมพ์หนังสือ หรือ ตารา กับสานักพิมพ์ที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ
4
รางวัลในระดับนานาชาติ หมายถึง จานวนผลงานของคณาจารย์หรือบุคลากรวิจัยที่ระบุสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลหรือ
การยอมรับจากประชาคมโลกด้านการวิจัย เช่น การประชุมนานาชาติ หรือ Work Shop ระดับนานาชาติ การได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา
และผูส้ อบวิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ์ระดับนานาชาติ เป็นที่ปรึกษาองค์กรระดับนานาชาติ เป็นผู้ประเมินบทความหรือโครงการวิจัย
ระดับนานาชาติ เป็นผู้บรรยายเปิดงาน (Keynote Lecture) ผู้บรรยายนา (Plenary Lecture) หรือผู้บรรยายที่ถูกเชิญ (Invited
Speaker) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยระดับนานาชาติ การตีพิมพ์หนังสือ ตารา หรือการเขียนบทวิชาการ (Book Chapter) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์กับสานักพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
3

๑๓
กลยุทธ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์

ขอบเขตการดาเนินการ

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์

๒.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณสมบัติ
และปรับภาพลักษณ์
พื้นฐานของการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ ได้แก่
นักวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ - ทักษะการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ
- การตระหนักรู้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย
- ทักษะภาษาอังกฤษ
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการเข้าสังคม
- บุคลิกภาพและภาพลักษณ์
รวมทั้งจัดกิจกรรมยกย่องนักวิจัยเด่น เพื่อใช้
เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้นักวิจัยรุ่น
ใหม่ต่อไป

ร้อยละของคณาจารย์และ
บุคลากรวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือ
ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ปรึกษาองค์กรผู้ประเมินบทความ
หรือโครงการวิจัย ผู้บรรยายพิเศษ
ในการประชุมวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ

๒.๒ การสนับสนุนระบบ
นักวิจัยพี่เลี้ยงและส่งเสริม
การทาวิจัยเป็นทีม

เน้นการปรับเกณฑ์หรือระเบียบในการ
ดาเนินการวิจัยที่เอื้อต่อการทาวิจัยเป็นทีม
จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการสร้างหน่วยวิจัย
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมี
นักวิจัยที่มีประสบการณ์วิจัยเป็นนักวิจัยพี่
เลี้ยง

๑. ร้อยละของจานวนแผน
งานวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณวิจัยเทียบกับจานวน
โครงการวิจัยทั้งหมด
๒. จานวนหน่วยวิจัย (Research
Unit)

๒.๓ การส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือของนักวิจัย
ระหว่างศาสตร์เพื่อพัฒนา
งานวิจัย

เน้นการปรับเกณฑ์หรือระเบียบในการ
ดาเนินการวิจัยที่เอื้อต่อการวิจัยในลักษณะ
บูรณาการ และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การสร้างสถานวิจัย

๑. ร้อยละจานวนโครงการวิจัย
หรือแผนงานวิจัยที่มีลักษณะแบบ
บูรณาการวิจัย และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณวิจัยเทียบ
กับจานวนโครงการวิจัยทั้งหมด
๒. จานวนสถานวิจัย (Research
Centre)

๑๔
กลยุทธ์

ขอบเขตการดาเนินการ

๒.๔ การพัฒนาและ
เน้นการปรับเกณฑ์หรือระเบียบที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมนักวิจัยให้เกิดความ ดาเนินการวิจัยที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ร่วมมือในการทาวิจัยกับ
ภายนอก
หน่วยงานภายนอก

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์
๑. สัดส่วนจานวนโครงการวิจัยที่มี
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกและได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยต่อจานวนโครงการวิจัย
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน
(ไม่นับรวมทุนวิจัยที่เป็น
งบประมาณแผ่นดิน)
๒. จานวนนักวิจัยที่มีความร่วมมือ
ทางการวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก

๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มจานวนและคุณภาพผลงานวิจัย และการนาไปใช้ประโยชน์
คาอธิบายยุทธศาสตร์ที่ ๓
การเพิ่มจานวนและคุณภาพผลงานวิจัย และการนาไปใช้ประโยชน์ เน้นการสร้างความโดดเด่นทางด้าน
ผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาตะวันออก
สอดคล้องกับบริบท ทรัพยากร และความต้องการในการพัฒนาของสังคม ชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ขอบเขต
และเป้าหมายของการวิจัย ควรมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่สาคัญ ๗ ด้าน ดังนี้
(๑) ศาสตร์ทางทะเล
(๒) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
(๓) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา
(๔) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการทางาน
(๕) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน รวมทั้งภาษากลางของ
ประชาคมอาเซียนและภาษาประจาชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน)
(๖) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์
(๗) ศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาคตะวันออกของประเทศไทย
รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันองค์ความรู้ที่เกิดจากผลการวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้หรือต่อยอดเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(๑) จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ ที่เป็นที่
ยอมรับ
(๒) จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และมีมหาวิทยาลัย
บูรพา เป็นผู้ทรงสิทธิ
(๓) จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(๔) จานวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือการบริการวิจัยที่อยู่ในรูปแบบของการบูรณาการองค์ความรู้จาก
ศาสตร์สาขาต่าง ๆ หรือศาสตร์เฉพาะ และได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ หรือการ
พัฒนาสังคมชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๕) ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งสถานวิจัยตามศาสตร์เป้าหมายทั้ง ๗ ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาข้างต้น สามารถแจกแจงกลยุทธ์ ขอบเขตการดาเนินการ และตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์
ได้ดังต่อไปนี้

๑๖
กลยุทธ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์

ขอบเขตการดาเนินการ

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์

๓.๑ การส่งเสริมการ
พัฒนาและยกระดับ
หน่วยวิจัยสู่การเป็น
สถานวิจัยเฉพาะด้าน

เน้นการส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนงานที่มีหน่วย ระดับความสาเร็จในการจัดตั้ง
วิจัยซึ่งมีศักยภาพตามเกณฑ์สถานวิจัย เสนอตั้ง สถานวิจัย
สถานวิจัยที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์นั้น

๓.๒ การสร้างระบบ
คัดกรองและผลักดันการ
ทาวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์วิจัยของ
ประเทศ

กาหนดยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของประเทศ และ
ส่งเสริมให้นักวิจัยใช้องค์ความรู้ที่มีดาเนินการ
วิจัย ในกรอบยุทธศาสตร์ที่กาหนด

๓.๓ การส่งเสริมและ
ผลักดันให้นักวิจัย
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
จากงานวิจัยและการ
บริการวิจัย สู่การใช้
ประโยชน์

เน้นการส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย
จานวนของผลงานวิจัยที่นาไปใช้
นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่การ ประโยชน์
ใช้ประโยชน์จริง ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ
หรือการพัฒนาสังคมชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการขอความคุ้มครองใน
ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ และการ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๓.๔ การส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาองค์ความรู้ที่
ได้จากผลงานวิจัยสู่การ
พัฒนาต่อยอดเชิง
พาณิชย์

คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีแนวโน้มว่าสามารถ
จานวนของผลงานวิจัยที่ได้รับการ
นาไปใช้เชิงพาณิชย์ได้จริง มาพัฒนาต่อยอดโดย พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการ
พัฒนาดังกล่าว

จานวนโครงการวิจัยหรือแผน
งานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์วิจัยของประเทศและ
ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก

๑๗

ภาคผนวก
การวิเคราะห์ SWOT และตาแหน่งยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weaknesses)

1) ทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้ทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเล ทาเลที่ตั้งใกล้พื้นที่อุตสาหกรรม และท่าเรือ
น้าลึก ทาเลที่ตั้งใกล้ชายแดน ทาเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลาง
ของการขนส่งทาให้เกิดโอกาสทางด้านแรงงาน
2) มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย
นักวิจัยส่วนใหญ่มีอายุน้อย มีความกระตือรือร้นใน
การทาวิจัย
3) มีงบประมาณสาหรับการทาวิจัยมีพอๆ กับ วช ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
4) มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออก

1) พันธกิจ การสอน การทาวิจัย บริการวิชาการ ไม่
สมดุลกัน
2) หน่วยงานที่สนับสนุนและบริหารจัดการงานวิจัย ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดฐานข้อมูลนักวิจัยทุกระดับ และ
ขาดการบูรณาการวิจัยข้ามสาขาวิชา
3) วิธีการบริหารจัดการงบประมาณวิจัยไม่มี
ประสิทธิภาพ
4) ขาดวัฒนธรรม บรรยากาศ ทัศนคติ ค่านิยมที่
สนับสนุนการทาวิจัย
5) ขาดแคลนเครื่องมือวิจัย และสิ่งอานวยความสะดวก
ในการทางานวิจัย
6) ขาดความเข้าใจและตระหนักในเรื่องลิขสิทธ์และการ
คัดลอกงานวิจัย
7) นักวิจัยขาดประสบการณ์ และยังไม่มีระบบนักวิจัยพี่
เลี้ยง
8) จานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เน้นการทาวิจัยต่า
9) ขาดเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภค

๑๘
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม (Threats)

1) การเปิด AEC มีโอกาสในการทาวิจัย สร้างความ 1) การมีสถาบันทางการศึกษา สถาบันวิจัยของเอกชน
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน และรับโจทย์วิจัยที่ 2) การเปิด AEC ทาให้เกิดการดึงตัวนักวิจัยที่มี
เป็นปัญหาระดับนานาชาติ
ประสิทธิภาพสูง
2) ในประเทศไทยและโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออก
มีการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง
3) มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
เป็นแรงดึงดูดให้นักวิจัยและนิสิตทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ อยากมาทางานวิจัยและเข้าศึกษา

