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แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านด้านการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ 
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง      รศ.ดร.พงษจ์นัทร์  อยูแ่พทย ์     คณะวชิา/หน่วยงาน..............วทิยาศาสตร์-สถาบนัวจิยั............ 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ        ผศ.ดร.ธเนศ พงศธี์รัตน์....คณะวชิา/หน่วยงาน..วทิยาศาสตร์ 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 1. หวัหนา้สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการยศาสตร์  2. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั
............................................................................................................................................................................................. 

4.  เร่ืองทีเ่ล่า        

การบริหารดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมงานวจิยัและงานประจ าใหบ้รรลุเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยั
............................................................................................................................................................................. 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

การท างานวิจัยมีปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีประกอบด้วย  ทุนวิจัย  การเผยแพร่งานวิจัย การน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์   นอกจากน้ีการท าวจิยัยงันบัเป็นบทบาทหลกัของบุคลากรสายอาจารยใ์นทุกมหาวทิยาลยั ทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน  อยา่งไรก็ตามดว้ยความแตกต่างดา้นงบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ ท่ีมหาวทิยาลยัเอกชนตอ้งพ่ึงพาตนเอง 
เม่ือเทียบกบัมหาวทิยาลยัท่ีอยูภ่ายใตก้ารท่ีไดรั้บงบประมานสนบัสนุนจากรัฐบาล รัฐบาลจึงก าหนดให้มหาวิทยาลยัแต่
ละแห่งเลือกประเภทของ การจดัการศึกษาตามบริบท ของแต่ละมหาวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัรังสิต ก าหนดตนเองในกลุ่ม
มหาวทิยาลยัท่ีเนน้การเรียนการสอน  ดงันั้นภารกิจหลกัๆ ของอาจารยก็์คือสอน ท่ีมีภาระงานขั้นต ่าคือ 9 หน่วยกิต/ภาค
การศึกษา  และท าการวจิยัอยา่งนอ้ยร้อยละ 30 ของจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั   มหาวิทยาลยัจึงจดัตั้งหน่วยงาน
กลางไดแ้ก่สถาบนัวจิยัเพื่อ มีหนา้ท่ี สนบัสนุน ส่งเสริม การวจิยัใหก้บับุคลากร ในมหาวิทยาลยั  เพ่ือให้อาจารยเ์พ่ิมพูน
ศกัยภาพดา้นการวจิยั เผยแพร่งานวจิยั เพ่ือมุ่งสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงยงัมีจุดท่ีควรพฒันาส าหรับมหาวิทยาลยั
เอกชนเกือบทุกแห่ง 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

กระบวนการทีท่ าให้ประสบผลส าเร็จ 

 ก) รับทราบปัญหา  ขอ้จ ากัด  จุดอ่อน และ จุดแข็งด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์ รายคณะ  เน่ืองจาก 
มหาวิทยาลัย มีจ านวนคณะมากถึง 40 คณะ แยกเป็นกลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ -
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี   กลุ่ม สังคมศาสตร์  ข้อมูลได้จากการจัดท าแบบสอบถาม การจัดประชุม 
คณะกรรมการ ชุดต่างๆ  (กรรมการสถาบนัวจิยั  กรรมการบริหารสถาบนัวิจยั กรรมการวิชาการสถาบนัวิจยั  กรรมการ 
จริยธรรม ในคน   สตัวท์ดลอง  ความปลอดภยัทางชีวภาพ)    ขอ้มูลรายบุคคล  การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 
(รับฟังนโยบายจากอธิการบดี  ขอ้เสนอแนะ แนวคิด การแกปั้ญหา การบริหารจดัการ มหาวิทยาลยัรังสิต –และน ามา
ประยกุตใ์ชก้บังานของ สถาบนัวจิยั)  ขอ้มูลประกนัคุณภาพ บนัทึกขอ้ความจากคณะถึงสถาบนัวิจยั ขอ้มูลจากเครือข่าย
วจิยั ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั และการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 



 
 

 ข) จดัประชุมระดมความคิดเพื่อเสนอแผนงาน  นโยบาย งบประมาณ ท่ีสอดคลอ้ง กบัความจ าเป็นในการ 
ส่งเสริมสนบัสนุน เพ่ือน าพา วทิยาลยั/คณะ/สถาบนั  สู่ความส าเร็จดา้นการวิจยั ไปดว้ยกนัอยา่งเท่าเทียมเสมอภาคและ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

 ค) ส่ือสารแผนงาน ถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง ทุกหน่วยงาน ประกอบดว้ย บุคลากรภายในสถาบนัวิจยั คณะกรรมการวิจยั 
ทุกชุด ผูบ้ริหารคณะท่ีรับผิดชอบดา้นวิจยั และ รายบุคคล ดว้ยการประชุม  จดัท าประกาศ  ในรูปแบบออนไลน์ และ
ออฟไลน์ มีการติดตามผลงาน การเสนอเป้าหมาย รายคณะใหก้บัคณะรับทราบทุกปีการศึกษา 

ผู้ทีม่ส่ีวนร่วมให้งานประสบผลส าเร็จ 

 คณะกรรมการ สถาบนัวจิยัทุกภาคส่วน  นกัวิจยั  หน่วยงานสนบัสนุนและ ท่ีส าคญั บุคลากรสถาบนัวิจยั มี 6 
คน แต่ท างานเหมือน 15 คน โดยการ   

 ง) มอบหมายงานภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งให้กบัเจา้หนา้ท่ีสถาบนัวิจยัรายบุคคลดูแล  (เลือกบุคลท่ี อายนุอ้ยกวา่  มี
ความซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน และสอนการท างาน ใหค้  าแนะน าและแนวปฏิบติัท่ีดี) ในภารกิจท่ีครอบคลุมดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  
การสนับสนุนทุนวิจยั  การควบคุมคุณภาพผ่านคณะกรรมการจริยธรรม  ผูท้รงคุณวุฒิ   การสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจยัในรูปแบบท่ีหลากหลาย  การจดัอบรมสัมมนาท่ีเก่ียวกบัการท าวิจยัและการเผยแพร่ การสมคัรขอทุนจาก
หน่วยงานภายนอกรวมโครงการพระราชด าริ  การจดัเวทีเผยแพร่ทั้งระดบัชาติและนานาชาติและ การจดัท าวารสาร
ระดบันานาชาติ  การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แหล่งทุน การรับบทความวิจยั  การเขา้ร่วมน าเสนองานวิจยั  การประเมิน
ความเส่ียงดา้นงานวจิยั  การจดัท ารายงานประกนัคุณภาพ การจดัท าฐานขอ้มูล โดยทุกภารกิจจดัท าเป็นโครงการท่ีขอรับ
งบประมานสนบัสนุนในทุกปีการศึกษา และมีนโยบายหลกัให้ท างานดว้ยความสามคัคี เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ช่วยเหลือ มี
น ้ าใจใหก้นัและกนั ดูแลแบบคนในครอบครัวเดียวกนั หากมีบุคลากรจะลาออก  จะมีการสอนงานใหค้นท่ีจะมาทดแทน
และมีคู่มือการด าเนินการของบุคลากร ท่ีสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการท างานได ้ดี ในระดบัหน่ึงและมีการปรับปรุง แกไ้ข 
เพ่ิมเติมทุก 2 ปี   

  1) บุคลากรสถาบนัวิจยัทุกคน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ หน่ึง – สามโครงการ ทุกโครงการ บุคลากร จะ
เขียนแผนงาน  ด าเนินงาน ติดตามและรายงานความก้าวหน้า –ปัญหาอุปสรรค เสนอแนวทางแก้ไข  ในท่ีประชุม 
บุคลากร ท่ีจดัข้ึน 3 คร้ัง/ ปีการศึกษา   จดัท าฐานขอ้มูล รวมถึงงานประกนัคุณภาพ  จดัประชุมและจดัท ารายงานประชุม 
ในเร่ืองท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมถึงการจดัท าระเบียบประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  

  2) ดา้นการป้องกนัความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการบริหารจดัการงบประมาน ด าเนินการผ่านส านกังบ
ประมานโดยบุคลากรด าเนินการดา้นเอกสาร  แต่การจ่าย และรับ ให้ผ่านทางบุคคลของฝ่ายการเงินเท่านั้น และรายงาน
ในการประชุมทุกคร้ังทุกคน จะจดัท ารายงานความเส่ียงของตนเองทุกปีการศึกษา 

  3) ดา้นการลงนามเอกสาร เอกสารจากคณะเม่ือถึงสถาบนัวิจยั จะมีการด าเนินการถึงผูอ้  านวยการ
และรองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ภายใน 1-2 วนั ตรวจสอบจากประทบัตราเอกสารรับเขา้-ส่งออก  

 

ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข 

  4)  ปัญหามาจาก เร่ืองงาน   เร่ือง คน และเร่ือง เงิน   นั้น สถาบนัวิจยัมีแนวทางหรือกระบวนการ
แกไ้ข  ท่ีชดัเจนตามท่ีกล่าวมาแลว้  ปัญหาท่ีนอกเหนือจากงานปกติ  หากมีปัญหาท่ีนอกเหนือจากการอนุมติัปกติ จกัตอ้ง
น าเขา้สู่การพิจารณาและรายงานใหค้ณะกรรมการบริหารสถาบนัวิจยัรับทราบตามล าดบั หรือน าเขา้ปรึกษาโดยตรงต่อ
ผูบ้ริหารระดบัรองอธิการบดีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ ฝ่ายแผนการเงิน ฝ่ายบุคคลเป็นตน้  เพ่ือการ
แกไ้ข ปรับเปล่ียน ไดท้นัเวลา ท่ีเหมาะสม เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  



 
 

  

 เม่ืออาจารยจ์ากคณะมีความเขา้ใจ กฎ ระเบียบ การขอรับการสนบัสนุน และสามารถติดต่อสอบถามโดยตรง
กบับุคลากรท่ีรับผิดชอบรายภารกิจ  ท าใหมี้จ านวนอาจารย ์สนใจขอรับการสนบัสนุนดา้นต่างๆ มากข้ึนตามล าดบั  อน่ึง
คณะท่ีมีความพร้อมดา้นวิชาการ วิจยั บุคลากร สามารถจดัตั้งหน่วยวิจยัเฉพาะทาง เพื่อหาทุนสนบัสนุนจากภายนอก  
ภายใน และบริการวชิาการแก่สงัคม เพ่ือสร้างช่ือเสียงใหก้บัมหาวทิยาลยัตามล าดบั 

 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

 ผลจากการด าเนินการ ตามนโยบายและแผนงาน ส่งผลให้มีจ านวนอาจารย์ท่ีท าวิจัยมากข้ึน  ได้รับทุน
สนับสนุนจากภายนอกเพ่ิมข้ึน  มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ รวมถึงผลงานสร้างสรรค์มากข้ึน  มีผูเ้ขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซท์
ฐานขอ้มูลวจิยัมากข้ึน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการมากข้ึน   ท าใหผ้ลการตรวจสอบจากหน่วยงานประกนัคุณภาพรายงานวา่ 
ภารกิจดา้นการวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิตประจ าปี 2558 อยูใ่นระดบั ดีมาก  ซ่ึงก็เป็นท่ีน่าภาคภูมิใจ ส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
ทุกภาคส่วน   ทั้งจากคณะและ  หน่วยงานสนบัสนุน ท่ีมีส่วนช่วยใหค้ณะ และมหาวทิยาลยัรังสิตไดรั้บความส าเร็จ  
 
ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้จากการท างานในต าแหน่งมากกว่า 12 ปี  
1. การเลือกบุคลากรร่วมการท างาน  พิจารณา ทกัษะท่ีตอ้งใช ้ อาย ุ (ไม่มากเกินไป)  ทศันคติ  ความสามารถดา้นการ   
    ส่ือสาร และ การบริการ ( การลาออก ของผูร่้วมงาน เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้หากเขามีโอกาสท่ีดีกวา่ ควรจะตอ้งยนิดีดว้ย)  
   ค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสม ตามประสบการณ์และความสามารถ (ไม่ควรใชม้าตรฐานเดียวกนั กบังานท่ีใช ้  
   ทกัษะแตกต่างกนัท่ีส าคญัตอ้งยติุธรรม)  
2. ยดึมัน่ในความซ่ือตรง ซ่ือสตัย ์ในความถูกตอ้ง ของกฎระเบียบ โดยรวม 
3. มีความยดืหยุน่ ในกรณีจ าเป็น (เฉพาะ) เป็นมิตรกบัคนดี  
4. การใหโ้อกาส  การสอน  การใหอ้ภยั ยอมรับความเสียใจ อดทน  ท าใหภ้ารกิจ ลุ่ลวงไปได ้
5. การรับทราบนโยบาย มีแผนงานท่ีดี การติดตามขอ้มูล  การประเมินตนเอง หน่วยงานตนเอง อยา่งเป็นกลางท าให ้
    มองเห็นความบกพร่องและจุดแขง็ เพื่อการด าเนินการพฒันาในส่ิงท่ีดีกวา่ได ้อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื และลดความกงัวล 
   อนัเน่ืองมาจากงานไดเ้ป็นอยา่งดี  และเป็นบุคลากรท่ีพร้อมจะพฒันาตนเองใหดี้ข้ึนตลอดเวลา ทั้งดา้นเทคโนโลย ี 
   ภาษา และทกัษะเฉพาะทาง 
6. การรับฟังผูท่ี้มีประสบการณ์มาก ท่ีหลากหลาย ท าใหไ้ดแ้นวคิดท่ีดีในการน ามาประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานได ้การไม่ท า 
    ใหผู้อ่ื้นเสียหนา้ในท่ีประชุม  พดูแต่ความจริง เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการท างาน 
7. มีทศันคติท่ีดี ต่อองคก์ร  เพ่ือนร่วมงาน  เพ่ือนมนุษย ์


