
ประชุมกองบรหิารงานวิจัย
ครั้งท่ี 1/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมชูชาต ิกีฬาแปง



งานธุรการ



รายงานการใชจ้่ายงบประมาณของกองบริหารงานวิจยั
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทรายการ จ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ใช้ไป ยอดคงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้ไป

• งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 11,550,000 3,523,002.96 8,026,997.04 30.50

1. ค่าจ้างบุคลากร (โอนไปวัสดุคอมพิวเตอร์ 32,400) 194,400 32,400 162,000 16.66

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 907,600 738,072.20 169,527.80 81.32

3. ค่าสาธารณูปโภค 18,000 6,000 12,000 33.33

4. อุดหนุนทั่วไป
- โครงการพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานวจิัย 130,000
- โครงการประชุมวิชาการพะเยาวจิัย ครัง้ท่ี 10 500,000
- โครงการนทิรรศการโครงงานนสิิต 150,000
- โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา 150,000
- เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 2,000,000
- ทุนอุดหนุนการวจิัยภายใตค้วามร่วมมอืกับหนว่ยงานภายนอก 1,000,000
- โครงการวจิัยเพอืการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ(Unit of Excellence) 3,000,000
- อุดหนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวจิัย 3,000,000
- อุดหนุนวารสารนเรศวรพะเยาและวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 450,000 
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5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 50,000 49,000 1,000 98



ประเภทรายการ จ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ใช้ไป ยอดคงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้ไป

• งบประมาณ Super KPI ของรองอธิการบดี 8,200,000 16,680 8,183,320 0.20

1. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานฯ (University Ranking) 500,000 - 500,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย

2. โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตพีิมพ์ระดับนานาชาติ 4,500,000 - 4,500,000 ยังไม่ได้เบิกจา่ย

3. การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 700,000 16,680 683,320 2.38

4. โครงการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมและ Learning  Space 500,000 - 500,000 ยังไม่ได้เบิกจา่ย

5. การบริการวิชาการเพื่อสรา้งชุมชนนวัตกรรม (Non-Profit) 2,000,000 - 2,000,000 ยังไม่ได้เบิกจา่ย

• เงินนอกงบประมาณ 49,892,000 17,004,540 32,887,460 34.08

1. โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการท างานตามโครงการ
1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม (บพท.)

9,000,000 4,153,500 4,846,500 46.15

2. โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ปีงบประมาณ 2564
จ านวน 46 โครงการ 

16,100,000 4,890,000 11,210,000 30.37

3. โครงการวิจัย Basic Research ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 16 โครงการ 17,312,600 4,284,600 13,028,000 24.74

4. ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 56 โครงการ 7,479,400 3,676,440 3,802,960 49.15



งานนโยบายและแผน

เปา้หมายของประเดน็ยทุธศาสตร์ ตัวชี้วัด/หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย 2564

เปา้หมายและตัวชี้วัดหลกั

1. มหาวทิยาลัยพะเยาได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings ได้รับการจัดอันดับในระดับประเทศ Ranked ≤ 11

2. มหาวทิยาลัยพะเยาได้รับการจัดอันดับจาก Scimago Institutions Rankings ได้รับการจัดอันดับในระดับประเทศ Ranked ≤ 14

เปา้หมายและตัวชี้วัดรอง

1. มผีลงานตีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาติ (Publications) จ านวนผลงานตีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 	(Publications) (ไมน่ับซ  า) 200

2. มหีน่วยวจิัยเพื่อความเปน็เลิศ (Unit of Excellence) จ านวนหน่วยวจิัยเพื่อความเปน็เลิศ (Unit of Excellence) (นับซ  า) ≥ 4

3. มรีะบบสนับสนุนการวจิัย (Research Supportive System) จ านวนระบบสนับสนุนการวจิัย (Research Supportive System) (ไมน่ับซ  า) 1

เปา้หมายและตัวชี้วัดหลกั
1. การบริการวชิาการเพื่อสร้างชมุชนนวัตกรรม (Non-Profit) จ านวนชมุชนนวัตกรรมที่เกดิข ึน (นับซ  า) 10

2. การสร้างพ ืนที่เพื่อการเรียนรู้ (Learning Space) จ านวนพ ืนที่เพื่อการเรียนรู้ (Learning Space) (นับซ  า) ≥ 10

3. การบริการวชิาการเพื่อสร้างรายได้ใหก้บัมหาวทิยาลัย (Profit) รายได้จากโครงการบริการวชิาการที่หกัเพื่อเขา้เปน็รายได้มหาวทิยาลัย (ล้านบาท/ป)ี ≥3.0

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชงิพาณิชย์ (Commercialized Product) จ านวนผลิตภัณฑ์สู่เชงิพาณิชย์ (ช ิน) (นับซ  า) ≥2

เปา้หมายและตัวชี้วัดรอง

1. การสร้างผู้ประกอบการใหม ่(Startup & Entrepreneur) จ านวนผู้ประกอบการใหม ่(Startup & Entrepreneur) (ไมน่ับซ  า) ≥ 2

2. ทรัพย์สินทางปญัญา (Intellectual Property) ที่ข ึนทะเบยีนใหม่	 จ านวน ทรัพย์สินทางปญัญา (Intellectual Property) ที่ข ึนทะเบยีนใหม ่(ไมน่ับซ  า) ≥ 10

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 

ดา้นการสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปน็ผู้น าทางดา้นวิชาการ

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

การบรกิารวิชาการเพือ่พฒันาชุมชน สงัคม และประเทศชาติ

เปา้หมายเชงิยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัพะเยา

แผนยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันามหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



งานบริหารงานบุคคล
และอัตราก าลัง

1. สรุปอัตราก าลัง
จ านวนบุคลากรของกองบริหารงานวิจัย ทั้งหมด 25 คน
ประกอบด้วย
- พนักงานมหาวิทยาลัย 19 คน
- ลูกจ้างมหาวิทยาลัย        6 คน

2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป สังกัด กองบริหารงานวิจัย
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564



งานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และ ITA
• งานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

เดือนมีนาคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
(RM-R6) ระดับมหาวิทยาลัย และระดับกอง รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ

1. การปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารงานวิจัยระดับประเทศท าให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ขาดโอกาสในการเข้าถงึแหล่งทุนวิจัย และ
โอกาสในการไดร้ับทุนวิจัย ท าให้มสีัดสว่นของการได้รับทุนวิจัยน้อย ซึ่งปัจจุบันมีนักวิจัยที่ไม่มปีระวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
(5 ปีย้อนหลัง) มจี านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 22.74 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดไมร่วมลาศึกษาต่อ 976 คน

2. การปรับเปลี่ยนโครงสรา้งการบริหารงานวิจัยระดับประเทศท าใหน้ักวิจัยไมส่ามารถเข้าถึงแหลง่ทุนวิจัย ตามการจัดสรร
งบประมาณในรูปแบบ Strategic Fund ซึ่งได้รับการจัดสรรทุนผ่านหน่วยบรหิารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

1. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการยังไมส่ามารถเข้าสูเ่ชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างรายไดใ้ห้กับ
มหาวิทยาลัยได้อยา่งเป็นรูปธรรม



• การประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสของมหาวิทยาลัยพะเยา (ITA) ปีงบประมาณ 2564







ผลการประเมนิ ITA ของกองบรหิารงานวิจัย
ปงีบประมาณ 2563



งานสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

อบรมโครงการ TQA Criteria เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ

สามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปพัฒนาองคก์รตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

งานสารบรรณ

ขอประชาสัมพันธใ์ห้บุคลากรทุกคนติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่แจ้งเวียนในระบบ  UP E-Document

เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แต่หากเป็นเร่ืองส าคัญเร่งด่วนหน่วยสารบรรณ

จะด าเนินการแจง้ใน Line อีกชอ่งทางหนึ่ง



การประชุมคณะกรรมการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

ประจ าปี พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1/2564

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร



ปฏิทินการประชุมกองบริหารงานวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ 2564

ครั้งที่ วัน/เดอืน/ปี เวลา สถานที่

1 16 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมชูชาติ กฬีาแปง

2 16 มนีาคม 2564 09.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมชูชาติ กฬีาแปง

3 20 เมษายน 2564 09.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมชูชาติ กฬีาแปง

4 18 พฤษภาคม 2564 09.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมชูชาติ กฬีาแปง

5 15 มถิุนายน 2564 09.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมชูชาติ กฬีาแปง

6 20 กรกฎาคม 2564 09.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมชูชาติ กฬีาแปง

7 17 สิงหาคม 2564 09.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมชูชาติ กฬีาแปง

8 14 กันยายน 2564 09.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมชูชาติ กฬีาแปง

หมายเหตุ ก าหนดให้ในวันอังคารของสัปดาห์ที่ 3 ของทุกๆเดือน เป็นวันประชุมกองบริหารงานวจิัย

ทั้งนีส้ามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม


