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แผนระยะยาว 2552-2555

ยุทธศาสตร์ที ่5  บูรณาการงานวจิัยเพือ่แก้ปัญหาชาตแิละปัญหาเร่งด่วน โดยก าหนดนโยบายและทศิทางการวจิัยทั้งระยะส้ันและระยะยาวให้ชัดเจน จัดหาแหล่งทุนทั้งภายใน

และต่างประเทศ  สนับสนุนปัจจัยพืน้ฐานเพือ่การวจิัยให้เพยีงพอ สร้างกลไกในการจัดหาและใช้ทรัพยากรร่วมกนั และพฒันาระบบข้อมูลเพือ่การวจิัยให้ทนัสมยั

ผลผลติระดบัยุทธศาสตร์  นโยบายวจิัย ทุนวจิัยและระบบสนับสนุนทุนวจิัย

ผลผลติ 

(Outputs)

ผลลพัธ์ 

(Outcomes)

1 แผนงานจัดหาแหล่งร่วมทุนภายนอก เพือ่ท าวจิัย

แก้ปัญหาชาตแิละปัญหาเร่งด่วน

โครงการวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอก จ านวนทุน 4              จ านวนทุน งานวิจัยที่มีความสอดคลอ้ง
ต่อความต้องการต่อสังคม
และประเทศชาติ

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จ านวนโครงการวิจัย 20           จ านวนโครงการวิจัย การเรียนการสอนมีคณุภาพ
ย่ิงขึน้

2 แผนงานพฒันาระบบข้อมูลวจิัยให้ทนัสมยั

รวบรวมแหลง่ทุนวิจัยด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ไว้บนเว็บไซต์ของคณะ

1.  จ านวนแหลง่ทุนวิจัย 12

2.   ความทันสมัยของขอ้มูล ร้อยละ 100

จัดท าท าเนียบนักวิจัยของบุคลากร 1.  จ านวนรายชือ่ของนักวิจัย 5

2.   ความทันสมัยของขอ้มูล 100

จัดท าท าเนียบผู้เชีย่วชาญของบุคลากร 1.  จ านวนรายชือ่ของผู้เชีย่วชาญ 20

2.   ความทันสมัยของขอ้มูล ร้อยละ 100

จัดท าฐานขอ้มูลงานวิจัยของบุคลากร 1.  จ านวนฐานขอ้มูลงานวิจัย 1

2.  ความทันสมัยของฐานขอ้มูล ร้อยละ 100

จัดท าฐานขอ้มูลงานวิชาการของบุคลากร 1.  จ านวนฐานขอ้มูลงานวิชาการ 1

2.  ความทันสมัยของฐานขอ้มูล ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที ่6  พฒันาบุคลากรวจิัยทั้งด้านศักยภาพและจรรยาบรรณ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการท าวจิัย เพิม่นักวจิัยพีเ่ลีย้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการตพีมิพ์

เผยแพร่ผลงานวจิัยระดบันานาชาต ิ [และการ]จดสิทธิบัตร ยกระดบัมาตรฐานการประชุมของคณะและแหล่งเผยแพร่ผลงานวจิัยสู่สากล และผลกัดนัให้มี

ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายระดบัชาติ

ผลผลติระดบัยุทธศาสตร์  นักวจิัยทีม่คุีณภาพและจรรยาบรรณ

เป้าหมาย

2552

ผลผลติ 

(Outputs)

ผลลพัธ์ 

(Outcomes)

1 แผนงานพฒันาศักยภาพของบุคลากรด้านการวจิัย

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยใหก้บับุคลากร จ านวนโครงการ 4              จ านวนโครงการ ความรู้ของอาจารย์ที่เขา้ร่วม
โครงการ

ความทันสมัยและความ
ถกูต้องของขอ้มูล

ความทันสมัยของขอ้มูล

มีขอ้มูลรายชือ่นักวิจัย ไม่มีขอ้ผิดพลาดของขอ้มูล

โครงการ/กจิกรรมล าดบัที่ ตวัช้ีวดั

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

มีขอ้มูลรายชือ่ผู้เชีย่วชาญ จ านวนคร้ังของการ
ใหบ้ริการวิชาการ

มีขอ้มูลแหลง่ทุนวิจัย

มีขอ้มูลงานวิจัย ความทันสมัยและความ
ถกูต้องของขอ้มูล

มีขอ้มูลงานวิชาการ

เป้าหมาย

เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2552-2555

พนัธกจิที ่2 การวจิัย

ล าดบัที่ โครงการ/กจิกรรม ตวัช้ีวดั
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เป้าหมาย

2552

ผลผลติ 

(Outputs)

ผลลพัธ์ 

(Outcomes)

โครงการ/กจิกรรมล าดบัที่ ตวัช้ีวดั

ผลการด าเนินงาน

โครงการถา่ยทอดความรู้จากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่น
ใหม่

จ านวนโครงการ/ปี 1              จ านวนโครงการ ความรู้ของอาจารย์ที่เขา้ร่วม
โครงการ

2 แผนงานสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการท างานวจิัย

โครงการเชดิชเูกยีรติผลงานวิจัยดีเด่น ทางด้าน
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

จ านวนงานวิจัย 6 จ านวนงานวิจัย ภาพลกัษณ์ที่ดีด้านงานวิจัย
ของคณะฯและมหาวิทยาลยั

3 แผนงานสนับสนุนการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย

จัดท าวารสารวิจัย 1.  จ านวนเลม่ของวารสารวิจัย
เลม่/ปี

1

2.  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้อ่านวารสารวิจัย

ร้อยละ70

จัดงานประชมุวิชาการระดับชาติด้านศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

1.  จ านวนคร้ังของการ
กจิกรรม/ปี

 

2.  ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมโครงการ

ร้อยละ80

ยุทธศาสตร์ที ่7 สร้างเครือข่ายงานวจิัยระหว่างสถาบัน ภาคการผลติ ชุมชน และองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ

ผลผลติระดบัยุทธศาสตร์   ได้เครือข่ายความร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมาย

2552 ผลผลติ 

(Outputs)

ผลลพัธ์ 

(Outcomes)

1 แผนงานบูรณาการงานวจิัยร่วมกบัหน่วยงานภายนอก

โครงการความร่วมมือ/วิจัยกบัองคก์รต่างๆ จ านวนเครือขา่ยนักวิจัยเชงิ
บูรณาการ

3 จ านวนเครือขา่ยนักวิจัยเชงิ
บูรณาการ

ภาพลกัษณ์ที่ดีของคณะ

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาสหวิทยาการด้านพลศึกษา สุข
ศึกษา กฬีาและการส่งเสริมสุขภาพ

จ านวนงานวิจัย 4              จ านวนงานวิจัย งานวิจัยที่มีคณุภาพ

โครงการพัฒนาและต่อยอดความรู้ด้านการวิจัย (1) จ านวนโครงการ/กจิกรรม 4

การจัดการประชมุ ภาพลกัษณ์ที่ดีของคณะฯ 
และมหาวิทยาลยั

วารสารวิจัย เป็นแหลง่อ้างอิงที่น่าเชือ่ถอื
ยอดจ าหน่าย

ล าดบัที่ โครงการ/กจิกรรม ตวัช้ีวดั ผลการด าเนินงาน
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ยทุธศาสตร์ที่ 8 สารสนเทศเพือ่การบริการวชิาการ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทั่วถงึมีการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการเรียนการสอนและการวจิยั 

จดัตั้งศูนย์บริการวชิาการให้เป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศเพือ่ความสะดวกในการเข้าถงึบริการ ปรับปรุงการจดัการโครงการพัฒนาวชิาการให้มีประสิทธิภาพ

และก่อให้เกดิรายได้

ผลผลติระดบัยทุธศาสตร์  1.งานบริการวชิาการเชิงรุก  2.มีเครือข่ายบริการวชิาการ 3.ศูนย์บริการวชิาการแบบครบวงจร 4.หน่วยเคลื่อนที่เร็ว

เป้าหมาย

2552

ผลผลติ 

(Outputs)

ผลลพัธ์ 

(Outcomes)

1 แผนงานบริการวชิาการ จ านวนผู้ใช้บริการ

จ านวนคร้ังที่ให้บริการ

จัดระบบการบริการวิชาการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ

รายรับเขา้สู่คณะ

โครงการบริการวิชาการ จ านวนโครงการบริการวิชาการ 40 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการ

รายรับจากการให้บริการ

โครงการจัดต้ังศนูย์พัฒนาเพ่ือความเป็นเลศิ
ทางดา้นพลศกึษา กฬีาและการส่งเสริมสุขภาพ

จ านวนศนูย์ฯ 1                ศนูย์พัฒนาเพ่ือความเป็น
เลศิทางดา้นพลศกึษา

จ านวนผู้ที่ใชบ้ริการ

โครงการจัดต้ังศนูย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จ านวนนวัตกรรม 1                จ านวนนวัตกรรม รายรับเขา้สู่คณะ

โครงการให้บริการทางวิชาการในฐานะผู้ทรงคณุวุฒิ 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการทางวิชาการและที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

จ านวนร้อยละของอาจารย์ที่
ไดรั้บเชญิ

ร้อยละ 30 จ านวนร้อยละของอาจารย์
ที่ไดรั้บเชญิ

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

2 แผนงานสร้างเครือข่ายบริการวชิาการกบัหน่วยงาน

ภายนอก

โครงการสร้างเครือขา่ยและความร่วมมือทางวิชาการ
ดา้นพลศกึษากฬีาและส่งเสริมสุขภาพ

จ านวนหน่วยงาน 1                จ านวนเครือขา่ย มีเครือขา่ยความร่วมมือ
ทางวิชาการ

โครงการสร้างเครือขา่ยโรงเรียนในชมุชน จ านวนโรงเรียนเครือขา่ย 16              จ านวนเครือขา่ย มีเครือขา่ยความร่วมมือ
ทางวิชาการ

โครงการสร้างเครือขา่ยผู้ปกครองชมรมศษิย์เกา่และ
โรงเรียน (3)

จ านวนโครงการ/กจิกรรม                 1 จ านวนเครือขา่ย มีเครือขา่ยความร่วมมือ
ทางวิชาการ

โครงการสร้างเครือขา่ยน าความรู้สู่ชมุชน (1) จ านวนโครงการ/กจิกรรม                 1 จ านวนเครือขา่ย มีเครือขา่ยความร่วมมือ
ทางวิชาการ

3 แผนงานการน างานบริการวชิาการมาใช้ร่วมกบัการเรียน

การสอนและการวจิยั

-            

โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการ มาใชร่้วมกบั
การเรียนการสอนและการวิจัย

จ านวนรายวิชาที่ได้
จากงานบริการวิชาการ

9                จ านวนรายวิชาที่ได้
จากงานบริการวิชาการ

คณุภาพการเรียนการสอน
ที่ดขีึ้น

จ านวนโครงการวิจัยที่ไดจ้าก
งานบริการวิชาการ

9                จ านวนโครงการวิจัยที่ได้
จากงานบริการวิชาการ

คณุภาพการเรียนการสอน
ที่ดขีึ้น

ผลการด าเนินงาน

พันธกจิที่ 3 การบริการวชิาการ

ล าดบัที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวดั
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