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ระบบและกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัย MCUKK



1 กําหนดทิศทางและเปาหมายการบริหารจัดการความรู

วิสัยทัศน มจร.

มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา

พระพุทธศาสนา บรูณาการ

กับศาสตรสมัยใหมและสราง

พุทธนวัตกรรมเพื่อพฒันา

จิตใจและสงัคม

วิสัยทัศนความรู มจร.

องคกรแหงการเรียนรู

วิถีพุทธ

วิสัยทัศน สวนงาน

มหาวิทยาลัยที่จัด

การศึกษาพระพทุธศาสนา 

บูรณาการกับศาสตร

สมัยใหมและสรางพุทธ

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ

และสังคม

วิสัยทัศนความรู สวนงาน

ตอยอดองคความรูเดิม 

เพิ่มองคความรูใหม พรอม

ใหบริการ ประสานการ

แลกเปลีย่นเรียนรู



2 กําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัวขอความรู

พันธกิจ/

ยุทธศาสตร/

กระบวนการ

องคความรู

ความสําคัญของความรู (๑-๕)

คะแนน

รวม 
ความถี่ของ

ใช

มีผลตอ

คาใชจาย

หรือกําไร

ทรัพยากร

สนับสนุน

วิสัยทัศน/

พันธกิจ

ความ

วิกฤติ

ความรู

พันธกิจ :

งานวิจัย

นักวิจัยไดรับโอกาสการ

พัฒนาผลงานวิจัยไดมาก

ขึ้น โดยไมตองรอทุนวิจัย

จากสถาบันวิจัยหรือ

แหลงทุนภายนอก

๕ ๓ ๓ ๔ ๓ ๑๘



2 กําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัวขอความรู (ตอ)

พันธกิจ/

ยุทธศาสตร/

กระบวนการ

องคความรู

ความสําคัญของความรู (๑-๕)

คะแนน

รวม 
ความถี่ของ

ใช

มีผลตอ

คาใชจาย

หรือกําไร

ทรัพยากร

สนับสนุน

วิสัยทัศน/

พันธกิจ

ความ

วิกฤติ

ความรู

ยุทธศาสตรที่ ๒ :

พัฒนางานวิชาการ

และวิจัยเพือ่พัฒนา

จิตใจและสงัคม

อยางยั่งยืนระดับ

นานาชาติ

การพัฒนางานวิจัย

และสรางนวัตกรรม

เพื่อตอบโจทยของ

ชุมชนและสังคม

จํานวน 35 โครงการ

3 3 4 4 4 18



2 กําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัวขอความรู (ตอ)

พันธกิจ/

ยุทธศาสตร/

กระบวนการ

องคความรู

ความสําคัญของความรู (๑-๕)

คะแนน

รวม 
ความถี่ของ

ใช

มีผลตอ

คาใชจาย

หรือกําไร

ทรัพยากร

สนับสนุน

วิสัยทัศน/

พันธกิจ

ความ

วิกฤติ

ความรู

เปาหมายเชิงกลยุทธ : 

จํานวนผลงานวิจัยงาน

สร า งสรรคห รือ พุทธ

นวัตกรรมเชิงบูรณาการ

ทั้ ง ในระดับชาติและ

นานาชาติที่ นํ า ไปใช

พัฒนาจิตใจและสังคม

พัฒนาคณาจารยเพื่อ

กําหนดตําแหนงทาง

วิชาการจํานวน ๔๒

รูป/คน
4 3 3 5 4 19



3 การวางกลยุทธการจัดการความรู (แผนปฏิบัติการ)

ผูรับผิดชอบ

๑. ผศ.ดร.นิเทศ  สนั่นนารี

๒. พระมหากิตติ กิตฺติเมธี

๓. น.ส.มาริสา ไสวงาม

๔. น.ส.สาริกา ไสวงาม

๕. น.ส.อนุธิดา บุญตะวัน

๖. อ.ทรงพล โชติกเวชกุล

กุมภาพันธ ๒๕๖๔
แต ง ต้ั งคณะกรรมการประ จํ าศู นย วิ จั ย

นวัตกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา

๑
มีนาคม ๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการประจํา

ศูนยวิจัยนวัตกรรมและการประกันคุณภาพ

การศึกษา

๒

เมษายน ๒๕๖๔
แตงต้ังคณะทํางานประจําศูนยวิจัยนวัตกรรม

และการประกันคุณภาพการศึกษา

๓

มิถุนายน ๒๕๖๔
แตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนประจํา

ศูนยวิจัยนวัตกรรมและการประกันคุณภาพ

การศึกษา

๔

กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย

๕
กันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย๖
มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๕
ทําสัญญาวิจัยกับสวนงานตนสังกัด๗
กุมภาพันธ- กันยายน ๒๕๖๕
ติดตามและประเมินผล ความกาวหนา

งานวิจัย

๘

ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕
การรับรองการวิจัยและการเผยแพรและขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ

๙

รายละเอียด



การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรู

และมุงสูการพัฒนา Best Practice

ผูบริหารใหความสําคัญและสรางแรงจูงใจ ตลอดจนเขารวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรศูนยวิจัยนวัตกรรมและการประกัน

คุณภาพการศึกษากับคณาจารยและนักวิจัย ในการสรางระบบกลไก

การพัฒนาหัวของานวิจัย

การสราง 



การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรู

และมุงสูการพัฒนา Best Practice

ใชรูปแบบชองทางการสื่อสาร ผานทาง Line  facebook เวปไซต

ของศูนยวิจัยนวัตกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา และการ

ประชุมคณาจารยนักวิจัย ตลอดถึงการจัดอบรมสัมมนาตางๆ

แบงปน



การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรู

และมุงสูการพัฒนา Best Practice

ใชวิธีเก็บไวในระบบ Google Drive เก็บไวในระบบและสารสนเทศ

เว็บ ไซต ของศูนย วิ จั ยนวั ตกรรมรวมถึ ง จัด เก็บ ไว ใน รูปของ

เอกสารรายงานโครงการกิจกรรมตางๆ

จัดเก็บความรู 



การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรู

และมุงสูการพัฒนา Best Practice

ใชวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนหลังจากเขาประชุมอบรมสัมมนาในโอกาส

ตางๆเชนที่จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตรเปนตนเพื่อนําความรูที่ไดรับมาแบงปน

ปรึกษาหารือเพื่อดําเนินการเรื่องการขอทุนวิจัยในแตละปงบประมาณ และการประชุม

หารือกับผูบริหารเพื่อกําหนดเปนนโยบายในการกํากบัติดตามกระตุนควบคุมใหนักวิจัย

ดําเนินการวิจัยตามระบบและกลไกของการวิจัยทุนสวนงานซ่ึงมีระเบียบประกาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ประยุกตใชความรู



แบบปฏิบัติ (Practices) และการถอดบทเรียน (Lessons 

Learned) การแลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing) 

ระบบและกลไก

การบริหารจัดการ

งานวิจัยMCUKK

มีฐานขอมูลระบบและกลไก

การบริหารจัดการงานวิจัยของ

วิทยาเขต เพ่ือใหผูบริหารใชเปน

ขอมูลในการตัดสินใจอยางเปน

ระบบ



รายละเอียดกิจกรรม 1

การสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย MCUKK

-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู   โดยเชิญ 

พระมหาชุติ ภัค อภินนฺ โท ผูอํ านวยการสวน

วางแผนและสงเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร มาเปนผูใหความรูพรอมทั้งแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน

ผลผลิต : คณาจารยและนักวิจัย ไดทราบ

กระบวนการสรางระบบและกลไกการบริหาร

จัดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ : มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย



รายละเอียดกิจกรรม 1



รายละเอียดกิจกรรม 2

เทคนิคการเขียนหัวขอการวิจัยเพื่อใหไดทุนวิจัย

กิจกรรมเสาะหาความรูที่ตองการ โดยการแสวงหาความรู

จากเอกสารและบุคคลที่มีความรู โดยกําหนดประเด็นความรูที่

ตองการแลกเปลี่ยนเรียนรูคือ เทคนิคการเขียนหัวขอการวิจัย

เพื่อใหไดทุนวิจัย โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร

ผลผลิต : สรางแรงจูงใจใหคณาจารยและนักวิจัย ในการ

ทํางานวิจัย

ผลลัพธ : คณาจารยและนักวิจัย สามารถเขียนหัวขอการ

วิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายในและภายนอกได



รายละเอียดกิจกรรม 2



ผลการจัดการความรู
ผลจากการปรับปรุงกระบวนงาน 

เชิงปริมาณ

วิทยาเขตขอนแกน สามารถจัดสรรงบประมาณ ประจําสวนงาน 

ใหนักวิจัยประจําสวนงาน จํานวน 35 โครงการ

เชิงคุณภาพ
คณาจารยและนักวิจัย ไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจากสวนงาน เพื่อทําวิจัยและเมื่อทําวิจัยเสร็จ

สมบูรณสามารถนําไปใชยื่นประกอบการขอเสนอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดตอไป
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