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คำนำ
รัฐบาลได้จัดทา “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนา “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ” ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาสังคมของประเทศไทย โดยมีภาคอุตสาหกรรมไทย เป็นเครื่องยนต์สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ว ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาจะเน้น
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพและเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ในระดับ นานาชาติ ทั้งนี้เพื่อ สร้างรายได้เ ข้าสู่ ประเทศ และเป็นการสร้างงานให้ แ ก่
ประชาชน นอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดทาโครงการนาร่องขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ได้แก่ “โครงการพัฒนา
พื้น ที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวัน ออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor : EEC) ” ซึ่งจะมี การลงทุ น
โครงสร้ างพื้น ฐานจ านวนมากถึง 1.5 ล้ า นล้านบาท เพื่อต้องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกสู่อาเซียนพลัส รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชื่อมโยงอนุภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพื้นที่ตั้งโครงการครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
จากนโยบายดังกล่าวจึงทาให้กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดนโยบาย “มหาวิทยาลัย 4.0” เพื่อตอบสนองต่อ
โครงการพัฒนาของรัฐบาล โดยมุ่งเน้น ให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทสาคัญ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนให้มี
คุณภาพและสมรรถนะสูงเหมาะสมกับความต้องการ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อ สร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่
ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกและตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงจาเป็นต้องมี
การปรับโครงสร้างและบทบาทของมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ “มหาวิทยาลัยวิจัย”อย่างเต็มรูปแบบ
จึงได้จัดทา “แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม” ของมหาวิทยาลัยบูรพาขึ้น เพื่อปรับโครงสร้างภายในให้มีทิศ
ทางการวิจัยแบบมุ่งเป้า รวมทั้งการพัฒนากลไกสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ที่มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Centers) และชุมนุมนักวิจัยสหสาขา (Research Communities) ทั้งนี้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยและพัฒนาความพร้อมในการเป็นแกนนากลางเพื่อผนึกกาลัง
เครือข่ายวิจัยจากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก ตลอดจนเป็นแกนประสานหน่วยงานวิจัย หน่วยงานสนับสนุน
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมศึ กษาวิจัยในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นไปอย่างมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยบูรพามีโอกาสสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปสู่การใช้
ประโยชน์ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกและประเทศต่อไป
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บทสรุปผู้บริหำร
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกและตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงจาเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างและบทบาทของมหาวิทยาลัย ให้มีความ
พร้อมในการเข้าสู่ “มหาวิทยาลัยวิจัย ”อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและความพร้อมในการ
เป็นแกนนาเพื่อผนึกกาลังเครือข่ายวิจัยจากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก ตลอดจนเป็นแกนประสานหน่ว ย
งานวิจัย หน่วยงานสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมศึกษาวิจัยในพื้นที่
ภาคตะวันออกให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทา “แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม”
ของมหาวิทยาลัยบูรพาขึ้น ซึ่งเป็นแผนพัฒนาในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยมี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพาแบบมุ่งเป้า
2. เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและมี
การบูรณาการระหว่างคณะและหน่วยงานภายนอกอย่างมีเอกภาพ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ
และมีการนาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลสาเร็จ ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
สำระสำคัญของแผน กาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธที่มุ่งความสาเร็จใน 4 ด้าน ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและผลักดันมหำวิทยำลัยบูรพำ เป็นมหำวิทยำลัยวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
ชั้นนำแห่งภำคตะวันออก
เป้ำหมำยผลผลิต : นโยบายวิจัยและแผนดาเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐและความต้องการของพื้นที่ ภูมิภาค และ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธที่ 1.1 กาหนดทิศทางนโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแบบมุ่งเป้า
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาของพื้นที่ ภูมิภาคและประเทศ
กลยุทธที่ 1.2 จัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม และข้อเสนอโครงการวิจัยของคณะและ
ส่วนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและความต้องการของ
ผู้ใช้งานวิจัย
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำกลไกบริหำรจัดกำรระบบวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยที่มี
ประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน และมีกำรบูรณำกำรอย่ำงเป็นเอกภำพ
เป้ำหมำยผลผลิต : กลไกบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและ
บูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาให้มี “กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมภาพรวมของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ
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กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาให้มีคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อทาหน้าที่วางนโยบายวิจัย
สนับสนุนทุนวิจัยและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายวิจัยและความต้องการของ
ผู้ใช้งานวิจัย
กลยุทธที่ 2.4 พัฒนามาตรฐานการวิจัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีความคล่องตัวและมีธรรมาภิบาล
เพื่อรองรับระบบวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางสาหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำบุคลำกรวิจัยให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและสร้ำงผลงำนเป็นที่ยอมรับ
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ
เป้ำหมำยผลผลิต : บุคลากรวิจัยมีความสามารถทางวิชาการและเกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางที่
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence centers) และชุมนุม
นักวิจัยสหสาขา (research communities)
กลยุทธที่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น
กลยุทธที่ 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยส่งผลงานเข้าประกวดหรือเผยแพร่งานวิจัยในเวที
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ได้จริง
เป้ำหมำยผลผลิต : จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการนาไปใช้ประโยชน์และเกิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพิ่มมากขึ้น
กลยุทธที่ 4.1 จัดเวทีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ผู้ใช้ ผู้ผลิตพบผู้วิจัย
กลยุทธที่ 4.2 ส่งเสริมการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน หรือ ภาคชุมชน
กลยุทธที่ 4.3 ระบบสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลยุทธที่ 4.4 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจจากผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
(Startup companies)
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วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ปรัชญำ
สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นาสังคม
คำขวัญ
สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ
ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข
วิสัยทัศน์
ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน
Wisdom of the East for the Future of the Nation
พันธกิจ
1. ดาเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพ ทางวิชาการและ
การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ดาเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุม การทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนาในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง
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แผนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยบูรพำ
หลักกำรและเหตุผล
1. การพัฒ นาทางด้านเศรษฐกิจ และสั งคมที่ผ่ านมาของประเทศไทย ในระยะแรกเป็น การขับเคลื่อน
ประเทศด้วยเกษตรกรรม ต่อมามีการพัฒนาอุตสาหกรรมเบาเพื่อทดแทนการนาเข้า และการพัฒนาอุตสาหกรรม
หนักที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก แม้จะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแต่พบว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับ 3 กับดัก
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตต่อไปในอนาคต ได้แก่ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) กับดัก
ความไม่เท่าเทียม (Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) รวมทั้งปัญหา
เชิงโครงสร้างที่สะสมมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันต่า โดยพบว่า การ
เติบโตของ GDP ของภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3 ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2 ต่อปี มูลค่า
การส่ งออกภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ ยร้อยละ 5.4 ต่อปี และผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity :
TFP) ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.7 ต่อปี (กระทรวงอุตสาหกรรม , 2559) รัฐบาลจึงได้มีการ
จัดทา “ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ” เพื่อเป็นยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศในระยะยาว ซึ่งจะช่ว ยยกระดับคุณภาพของ
ประเทศในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศให้หลุดพ้นจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้ อม ๆ
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวจะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ซึง่ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
แนวทางการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาในระยะ 20 ปีข้ างหน้า (พ.ศ. 2560 -2579) ก าหนดกรอบการ
พัฒนาประเทศไทยภายใต้กรอบแนวคิด ประเทศไทย 4.0 ที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยฐานความรู้และนวัตกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประเทศไทยจึงจาเป็นต้อง
มีการปฏิรู ป และปรั บ เปลี่ ย นอย่ างเป็ น ระบบขนานใหญ่ เพื่อให้ โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกในอนาคต
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2. กรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นการพัฒนาสังคมของประเทศไทยให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งกาหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต ให้มีขีดความสามารถและ
ศักยภาพทางการแข่งขัน ในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และเป็นการสร้างงานให้แก่
ประชาชน โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต ของ
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) โดยต้อง
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่สาคัญ ได้แก่
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
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แนวทางการปรับเปลี่ยนทั้งระบบในระยะเปลี่ยนผ่านมี 4 องค์ประกอบสาคัญ คือ
(1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องมีรายได้มากขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
(2) เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐต้องให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงและเป็นวิสาหกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDE)
(3) เปลี่ยนจากการให้บริการแบบเดิม (Traditional Services) ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่
การบริการที่สร้างมูลค่าสูง (High Value Services)
(4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
ความได้เปรียบของประเทศมีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิง
วัฒนธรรม ทาให้ประเทศไทยมีโอกาสได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ด้วยการเติมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การ
วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการ เพื่อต่อยอดความได้เปรียบจากกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิม ไปสู่
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและความซับซ้อนสูงขึ้น
อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่ประเทศไทยมีศักยภาพและเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New
Growth Engine) ของประเทศ ประกอบด้วย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่
(1) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S - Curve) ได้แก่
 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive)
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
 อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม รายได้ ดี แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (Affluent,
Medical and Wellness Tourism)
 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
(2) การเติม 5 อุตสาหกรรมใหม่เพื่ออนาคต (New S - Curve) ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการ
แข่งขัน ได้แก่
 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industry Robotics)
 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
 อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
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3. โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Thailand ’s Eastern Economic Corridor
: EEC) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ที่มุ่งยกระดับโครงการอีสเทริ์นซีบอร์ดขึ้นเป็นซุปเปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด
เพื่อต้องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกสู่อาเซียนพลัส รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชื่อมโยงอนุภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่ 5 แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ 1 การสร้างฐานการผลิต (Manufacturing Base) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
(New S-Curve) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
แนวทางที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
(Health Cities) อย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 4 การสร้างประโยชน์และความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพ (Investment Quality)
รวมทั้งแผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกครั้งใหญ่ รวม 62 โครงการ วงเงิน
309,755 ล้านบาท ครอบคลุมการขนส่งทุกรูปแบบ ได้แก่ ทางอากาศ ทางเรือ ทางถนน และ ทางราง เพื่อรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดการลงทุนจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีความ
ต้องการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลายสาขา ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเกิดความสมดุลและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC
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ที่มา : แนวทางการบริหารการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กระทรวงอุตสาหกรรม ,
2560.
4. นโยบายมหาวิทยาลัย 4.0 (University 4.0) กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดแผนการดาเนินงาน โดย
มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักที่สาคัญต่อการพัฒนานโยบาย Thailland 4.0 และให้มหาวิทยาลั ย
ปรับตัวเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ที่มีบทบาทสาคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ทีจ่ ะส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม แผนการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่
(1) แผนการจัดการอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เป้าหมายการพัฒนา คือ Re-profiling
เพื่อปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคานึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบัน ให้สามารถผลิตและ
พัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง สร้างงานวิจัย ขยายองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม รองรับ
โอกาสและความท้าทายในอนาคต เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยสามารถ
ปรั บ ระบบบริ ห ารจัดการภายในให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ สร้างการมีส่ ว นร่ว ม และมีความรับผิ ดชอบต่อสั งคม โดยมี
แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และการผลิตกาลังคนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของ 10 อุสาหกรรมเป้าหมายหลักรวมทั้งเขตพื้นทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ
(2) สหกิจศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องคานึงถึงปัจจัยในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและ
สอดคล้ อ งต่ อ การพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาเข้ า สู่ ร ะบบการท างาน เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ โดยให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนตรงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น
(3) การพัฒนางานวิจัย ปรับการวิจัยตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เน้นการทางานเป็นเครือข่าย โดยกาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นแกนนา พร้อมทั้งการพัฒนางานวิจัยตอบ
โจทย์ New S-Curve ให้มากขึ้น รวมทั้งมีการทาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมโดยใช้โจทย์จากภาคเอกชนเป็นหลัก

12

5. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มีขนาดใหญ่แห่งเดียวในภาคตะวันออก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตั้งโครงการสาคัญๆ ตาม
นโยบายของรั ฐ บาล ได้ แ ก่ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก ในด้ า นความพร้ อ มของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนของคณะและส่ ว นงานต่ า งๆ ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ทางด้ า นกลุ่ ม สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ กลุ่มสาขาการจัดการ บริหารธุรกิจและ
สารสนเทศ และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งมีโอกาสพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังเช่น
ศาสตร์ทางทะเล ศาสตร์ด้านโลจิสติก ส์ ศาสตร์ด้าน industry automation & Robotics ศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิส ารสนเทศ ศาสตร์ ที่เกี่ย วกับภาษา ศิล ปและวัฒ นธรรมภาคตะวันออก ตลอดจนการ วิจัยด้าน
สมุนไพร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถนาความรู้และการวิจัยมาพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมสาหรับ การใช้ประโยชน์ ของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ รวมทั้งภาคชุมชนได้อย่าง
กว้างขวาง
ด้านการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัย สถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพา มี
คณาจารย์และนักวิจัยที่มีการทาวิจัยในสาขาต่างๆ รวม 25 สาขา มีนักวิจัยรวม 1,283 คน มีผลงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์ ลงตีพิมพ์และนาเสนอในการประชุมวิชาการ ปีละประมาณกว่า 400 เรื่อง ทุนวิจัยเฉลี่ยประมาณ 250
ล้านบาทต่อปี ซึ่งนับว่ายังมีผลงานวิจัยไม่มากนักเฉลี่ย 3 คนต่อ 1 เรื่อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยบูรพายังไม่มี
หน่วยงานกลาง ที่จะมาทาหน้าที่บริหารจัดการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน จึงจาเป็นต้อง
มีการปรับโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัยและคณะและส่วนงานต่างๆ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย
วิจัยอย่างเต็มรูปแบบ และความพร้อมในการเป็นแกนนากลางเพื่อผนึกกาลังเครือข่ายวิจัยจากสถาบันการศึกษาใน
ภาคตะวันออก ตลอดจนเป็นแกนประสานหน่วยงานวิจัย หน่วยงานสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมศึกษาวิจัยในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นไปอย่างมี เอกภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพื่อให้มหาวิทยาลัยบูรพามีโอกาสสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อ รองรับโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่กาลัง จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืนในพื้นทีภ่ ูมิภาคตะวันออกและประเทศต่อไป
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แผนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นแผนยุทธศาสตร์ ในระยะ 5 ปี พ.ศ.
2561 - 2565 จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดทิศทางนโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีความ
ชัดเจนและมุ่งเป้าความสาเร็จเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลและความต้องการของพื้นที่ รวมทั้ง
การสร้างกลไกบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถบูรณาการการวิจัยระหว่างคณะ
และส่วนงานต่างๆ แหล่งทุนและผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยอย่างเป็นเอกภาพ ซึง่ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนและเป็นแนวทางในการจัดทาแผนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของคณะและส่วนงาน
ต่างๆ เพื่ อสร้ า งความเข้ มแข็ง ทางด้า นวิ ช าการและความเชี่ย วชาญเฉพาะทาง สามารถสร้า งผลงานวิ จัย และ
นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในระดับพื้นที่
ภูมิภาค หรือเป็นต้นแบบระดับประเทศ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการติดตาม
ประเมิน ผลความส าเร็ จ การพัฒนามหาวิทยาลั ย บูรพาเป็นมหาวิทยาลั ยวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ จึงได้จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2561 - 2565 ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดทิศทางนโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพาแบบมุ่งเป้า
2. เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและมี
การบูรณาการระหว่างคณะและหน่วยงานภายนอกอย่างมีเอกภาพ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆและมี
การนาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลสาเร็จ ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ยุทธศำสตร์และกลยุทธกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและผลักดันมหำวิทยำลัยบูรพำ เป็นมหำวิทยำลัยวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
ชั้นนำแห่งภำคตะวันออก
เป้ำหมำยผลผลิต : นโยบายวิจัยและแผนดาเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลและความต้องการของพื้นที่ ภูมิภาค และ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธที่ 1.1 กาหนดทิศทางนโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแบบมุ่งเป้า
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาของพื้นที่ ภูมิภาคและประเทศ
กลยุทธที่ 1.2 จัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม และข้อเสนอโครงการวิจัย ของคณะและส่วนงาน
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้ใช้งานวิจัย
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำกลไกบริหำรจัดกำรระบบวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยที่มี
ประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน และมีกำรบูรณำกำรอย่ำงเป็นเอกภำพ
เป้ำหมำยผลผลิต : กลไกบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและ
บูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ
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กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาให้มี “กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมภาพรวมของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ
กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาให้มีคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อทาหน้าที่วางนโยบายวิจัย
สนับสนุนทุนวิจัย และติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายวิจัยและความต้องการของ
ผู้ใช้งานวิจัย
กลยุทธที่ 2.4 พัฒนามาตรฐานการวิจัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีความคล่องตัวและมีธรรมาภิบาล
เพื่อรองรับระบบวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางสาหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำบุคลำกรวิจัยให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและสร้ำงผลงำนเป็นที่ยอมรับ
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ
เป้ำหมำยผลผลิต : บุคลากรวิจัยมีความสามารถทางวิชาการและเกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางที่
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence centers) และ ชุมนุมวิจัย
สหสาขา (research communities)
กลยุทธที่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น
กลยุทธที่ 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยส่งผลงานเข้าประกวดหรือเผยแพร่งานวิจัยในเวที
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
เป้ำหมำยผลผลิต : จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการนาไปใช้ประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มมากขึ้น
กลยุทธที่ 4.1 จัดเวทีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ผู้ใช้ ผู้ผลิตพบผู้วิจัย
กลยุทธที่ 4.2 ส่งเสริมการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน
กลยุทธที่ 4.3 ระบบสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลยุทธที่ 4.4 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจจากผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
(Startup companies)
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แผนดำเนินงำนรำยยุทธศำสตร์และกลยุทธ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและผลักดันมหำวิทยำลัยบูรพำ เป็นมหำวิทยำลัยวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมชั้นนำแห่งภำคตะวันออก
เป้ำหมำยผลผลิต : นโยบายวิจัยและแผนดาเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐและความต้องการ
ของพื้นที่ ภูมิภาค และประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
กลยุทธที่ 1.1
โครงการจัดทานโยบายการวิจัยและ
กาหนดทิศทางนโยบายการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยบูรพา
พัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแบบ
 Research focus
มุ่งเป้า เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการ
 Research priority
พัฒนาของพื้นที่ ภูมิภาคและประเทศ

กลยุทธที่ 1.2 จัดทาแผนพัฒนาการ
วิจัยและนวัตกรรมและข้อเสนอ
โครงการวิจัยของคณะและส่วนงาน
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายวิจัย
และความต้องการของผู้ใช้งานวิจัย

เผยแพร่น โยบายวิจัยไปยัง คณะและส่ว น
งานต่ า งๆเพื่ อ เป็ น แนวทางการจั ด ท า
แผนพั ฒ นาการวิ จั ย และนวั ต กรรมของ
คณะและส่วนงานต่างๆ
โครงการจั ด ท าแผนพั ฒ นาการวิ จั ย และ
นวัตกรรม และข้อเสนอโครงการวิจัยของ
คณะและส่วนงานต่างๆ

ตัวชี้วัด
นโยบายการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมประจาปี

ระยะเวลำดำเนินกำร
ทุกเดือน มีนาคม-เมษายน
ของทุกปี

คณะและส่วนงานต่างๆและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
นโยบายการวิจัย

ทุกเดือนพฤษภาคม ของทุกปี  กองบริ ห ารการวิ จั ย และ
นวัตกรรม
 คณะและส่วนงานต่างๆ

 การยื่นเสนอแผนพัฒนาการวิจัย ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
และนวัตกรรม และข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ
นโยบายวิจัยและความต้องการของ
ผู้ใช้งานวิจัย

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
 คณะกรรมการบริหารการ
วิจัยและนวัตกรรม
 กองบริหารการวิจัยและ
นวัตกรรม

 คณะและส่วนงานต่างๆ
 กองบริ ห ารการวิ จั ย และ
นวัตกรรม
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนากลไกบริหารจัดการระบบวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีการบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ
เป้ำหมำยผลผลิต : กลไกบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ
กลยุทธ
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาให้มี “กองบริหาร
การวิ จั ย และนวั ต กรรม” เพื่ อ ท าหน้ า ที่
บริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และนวั ต กรรม
ภาพรวมของมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งเป็ น
ระบบและบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ
กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาให้มีคณะกรรมการ
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทาหน้าที่วาง
นโยบาย สนับสนุนทุนวิจัยและติดตาม
ประเมินผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
 ข้อเสนอและแผนการจัดตั้ง “กองบริหาร เกิดกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
การวิ จั ย และนวั ต กรรม” มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิทยาลัยบูรพา
บูรพา

 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการ
วิจัยและนวัตกรรม
 นโยบายและแผนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ

กลยุทธที่ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนทุน  นโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณา
วิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายวิจัยและความ จัดสรรทุนวิจัยกาหนดโดยคณะ
ต้องการของผู้ใช้งานวิจัย
กรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธที่ 2.4 พัฒนามาตรฐานการวิจั ย
กฎระเบีย บ ข้อบังคับ ที่มีความคล่ องตัว
และมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับระบบ วิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

 จัดทามาตรฐานการวิจัยเทียบเท่า
มาตรฐานสากล
 ทบทวนและพั ฒ นา กฎระเบี ย บ ข้ อ
บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ให้ มี ค วาม
คล่องตัวและมีธรรมาภิบาล

ระยะเวลำ
ภายใน 3 เดือน ปี 2560

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

 คณะกรรมการบริหารการวิจัยและ
นวัตกรรม
 นโยบายและมาตรการเพื่อพัฒนา
ประสทธิภาพดาเนินงานในด้านต่างๆ

ประชุมทุก 1 เดือน

 คณะกรรมการบริหาร
การวิจัยและนวัตกรรม
 กองบริหารการวิจัยและ
นวัตกรรม

 หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยที่
สอดคล้องกับนโยบายวิจัยและความ
ต้องการของผู้ใช้งานวิจัย

ประชุมทุก 1 เดือน

 มาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
บูรพาเทียบเท่ามาตรฐานสากล
 ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อรองรับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม มีความคล่องตัว
โปร่งใส และตรวจสอบได้

 คณะกรรมการบริ ห าร
การวิจัยและนวัตกรรม
 กองบริหารการวิจัยและ
นวัตกรรม
จัดทามาตรฐาน ระเบียบ  คณะกรรมการบริ ห าร
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยและนวัตกรรม
การวิจัยครบทุกระบบ
 กองบริหารการวิจัยและ
ภายใน
นวัตกรรม
6 เดือน และมีการทบทวน  ค ณ ะ แ ล ะ ส่ ว น ง า น
เพื่อปรับปรุงทุก 1 ปี
ต่างๆ
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กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาระบบ
จั ด ท าฐานข้ อ มู ล กลางส าหรั บ การวิ จั ย ที่ ฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์
ฐานข้ อ มู ล กลางการวิ จั ย และนวั ต กรรม สาคัญ
ของมหาวิทยาลัยที่มีความถูกต้อง
 ฐานข้อมูลผลงานวิจัยและการใช้
ครบ ถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ประโยชน์
 ฐานข้อมูลนักวิจัยและสาขาที่เชี่ยวชาญ
 ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
กลางสาหรับการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
 ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
 ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ , ได้รับรางวัล

จัดทาครบทุกระบบภายใน  กองบริ ห ารการวิ จั ย
1 ปี แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ใ ห้
และนวัตกรรม
ทันสมัย (update) ทุก 1 ปี  คณะและส่วนงาน
ต่างๆ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรวิจัยที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
เป้ำหมำยผลผลิต : บุคลากรวิจัยมีความสามารถทางวิชาการและเกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดาเนินงาน
กลยุทธที่ 3.1 ส่งเสริมและ
 แผนดาเนินการและข้อเสนอโครงการวิจัยที่
สนับสนุนนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัย พัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของ
อย่างต่อเนื่อง
แหล่งทุนและผู้ใช้ผลงานวิจัย
 การอบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
 เวทีพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับแหล่งทุนและ
ผู้ใช้งานวิจัย
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาให้เกิด
 หลักเกณฑ์และแผนการจัดตั้งศูนย์ความ
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
เป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence center)
(Excellence centers) และ
ของมหาวิทยาลัย
ชุมนุมนักวิจัยสหสาขา
(research communities)
 ข้อเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ่
กลยุทธที่ 3.3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนนักวิจัยให้มีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น
กลยุทธที่ 3.4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักวิจัยส่งผลงานเข้า
ประกวดหรือเผยแพร่งานวิจัยใน
เวทีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการวิจัยได้รับการสนับสนุน
ทุนจากแหล่งทุนต่างๆ

ระยะเวลา
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองบริหารการวิจัยและ
นวัตกรรม
คณะและส่วนงานต่างๆ

ทุกปี
ตลอดปี
 เกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
(Excellence center) ในมหาวิทยาลัย
บูรพาที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก
 เกิดความร่วมมือวิจัยร่วมระหว่างคณะ
และสาขา
 จานวนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
บูรพาได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับประเทศและนานาชาติเพิ่มขึ้น

ทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

กองบริหารการวิจัยและ
นวัตกรรม
คณะและส่วนงานต่างๆ

ตลอดปี

กองบริหารการวิจัยและ
นวัตกรรม
คณะและส่วนงานต่างๆ

ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เวทีประกวด
จานวนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับ ตลอดปี
รางวัลนักวิจัย ผลงานวิจัย และสนับสนุนให้มี รางวัลหรือยกย่องจากหน่วยงานทั้งในและ
การส่งผลงานเข้าประกวดอย่างน้อย ปีละไม่ ต่างประเทศ
ต่ากว่า 5 ผลงาน

กองบริหารการวิจัยและ
นวัตกรรม
คณะและส่วนงานต่างๆ

นักวิจัยมีการนาผลงานลงตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับประเทศและนานาชาติเพิ่มขึ้น
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
เป้ำหมำยผลผลิต : จำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีกำรนำไปใช้ประโยชน์และทรัพย์สินทำงปัญญำเพิ่มมำกขึ้น
กลยุทธ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมดำเนินงำน
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาเวทีการใช้ จัดเวทีให้มีการพัฒนาโจทย์วิจัย หรือ การ
ประโยชน์จากผลงานวิจัย
คัดเลือกผลงานวิจัยจากผู้ใช้งานวิจัยและ
ผู้ใช้ ผู้ผลิตพบผู้วิจัย
ผู้ผลิต

ตัวชี้วัด
จานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมีการ
นาไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปี

จานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมีการ
ตลอดปี
 โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
นาไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
และภาคเอกชน หรือ ภาคชุมชน
 ส่งเสริมนักวิจัยเข้าร่วมพัฒนางานกับ
ภาคเอกชน (Talent mobility)
กลยุทธที่ 4.3 ระบบสนับสนุน  ระบบสนับสนุนการยื่นขอจดสิทธิบัตร  จานวนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นและมี ตลอดปี
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าให้กับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงาน
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นักวิจัย
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน
 ระบบสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลย
ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน
กลยุทธที่ 4.4 ส่งเสริมและ
เกิดบริษัท Startup จากผลงานวิจัย
ตลอดปี
 ระบบสนับสนุนและเวทีนาเสนอ
ผลักดันให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจจาก เทคโนโลยีเพื่อเสนอต่อนักลงทุน (Pitching
ผลงานวิจัยและทรัพย์สินทาง
& Business matching)
ปัญญา (Startup companies)  อบรมการจัดตั้งธุรกิจ การทา Business
Plan ฐานข้อมูลการตลาด
กลยุทธที่ 4.2 ส่งเสริมการวิจัย
ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ภาคเอกชน

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
 กองบริหารการวิจัยและ
นวัตกรรม
 คณะและส่วนงานต่างๆ
 หน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 กองบริหารการวิจัยและ
นวัตกรรม
 คณะและส่วนงานต่างๆ
 ภาคเอกชน
 กองบริหารการวิจัยและ
นวัตกรรม
 คณะและส่วนงานต่างๆ
 กองบริหารการวิจัยและ
นวัตกรรม
 คณะและส่วนงานต่างๆ
 หน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ด้ำนศักยภำพของมหำวิทยำลัย
1. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเต็มรูปแบบและสามารถเป็นแกนนาในภาคตะวันออก
2. มหาวิทยาลัยบูรพามีแผนยุทธศาสตร์ นโยบายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของพื้นที่ ภูมิภาคและ
ประเทศ
3. เกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางที่มีความโดดเด่นและเป็นผู้นาทางวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความพร้อมด้านการวิจัยแบบสหสาขาและสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและต่างประเทศ
5. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มจานวนขึ้นและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับรางวัลหรือการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศ
ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรกำรวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ
6. มหาวิทยาลัยมีองค์กรและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม อย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล และมีการบูรณาการอย่างเป็น
เอกภาพ
7. มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ที่สามารถให้บริการและนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง
8. มหาวิทยาลัยได้รับทุนวิจัยเพิ่มขึ้นและสามารถจัดสรรทุนวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้ำนกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
9. ผลงานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและภาคบริการได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพิ่มจานวนมากขึ้น
10. เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการและการแก้ไขปัญหาเชิงระบบให้กับผู้ประกอบการ และผู้นาชุมชน
11. สามารถผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดเป็นธุรกิจ (Startup companies)

