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สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ให้ผลิตผลงานวิจัยที่โดดเด่น สามารถน าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ โดย
มุ่งเน้นตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยใน 7 สาขา ได้แก่ อาหาร การศึกษาปฐมวัย 
อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ การจัดการการเกษตร การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์/นักวิจัยแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัย  

ดังนั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยให้กับอาจารย์/นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ผู้เขียนจึงได้ท าการวิเคราะห์: แนวทางการส่งเสริมงานวิจัยตาม
สาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลมาก าหนดแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์
และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์/นักวิจัยเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนที่เก่ียวข้อง 
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การวิเคราะห:์ แนวทางการส่งเสรมิงานวิจัยตามสาขาอตัลักษณ์และความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477 ในนามของ “โรงเรียนมัธยม
วิสามัญการเรือน” ภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะไปสู่การเป็น โรงเรียนการเรือนพระนคร วิทยาลัยครู
สวนดุสิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามล าดับ ท้ายที่สุดจึงได้มีการปรับเปลี่ยน
สถานะไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต” จวบจนกระทั่งปัจจุบัน โดยมีปรัชญาในการด าเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็ง 
ในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on 
Quality Management) และมีวิสัยทัศน์ ความว่า “มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร 
การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเ พ่ือ  
ความเป็นเลิศบนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ โดยมีพันธกิจ 4 ประการหลัก ได้แก่ การผลิตบัณฑิต  
การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ (มหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต, 2559 ก)  

ทั้งนี้  ในส่วนของพันธกิจด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนั้น 
ด าเนินการขับเคลื่อนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และอีก 2 หน่วยงานภายใต้การบริหารงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้แก่ หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม 
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องตามกรอบและทิศทางการวิจัยและพัฒนาประเทศ รวมไปถึงส่งเสริมการเผยแพร่และถ่ายทอด 
องค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
ซึ่งมุ่งเน้นใน 7 สาขาที่เป็นอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สาขาอัตลักษณ์ 4 สาขา 
ประกอบด้วย อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ และสาขาที่มี  
ความเชี่ยวชาญ 3 สาขา ประกอบด้วย การจัดการการเกษตร การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม 
การดูแลสุขภาพและการชะลอวัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2562ข)  

จากนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและงานวิจัยใน 7 กลุ่มสาขาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดังกล่าว น าไปสู่การก าหนดแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยในแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561  - 2564 ที่ได้ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
เป้าหมายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ตลอดจนได้ผ่าน
กระบวนการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดเป็นแนวทางเอาไว้ ดังนี้ 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2562ก)  

1. สาขาอาหาร ได้แก่ การพัฒนาต ารับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพส าหรับผู้ที่ต้องการพิเศษ เช่น ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง นักกีฬา ฯลฯ การพัฒนาต ารับอาหารเพ่ือผู้สูงอายุ การพัฒนาต ารับอาหาร
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
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2. สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันสื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษา
ที่มุ่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับระบบการศึกษาไทย 4.0 การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับ 
การท างานของสมอง การพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทักษะการท างานของสมองด้านการจัดการของเด็กและเยาวชน  
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาส าหรับท้องถิ่น การพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่าง
มีส่วนร่วม การพัฒนานักศึกษาครูเป็นครูคุณภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ส าหรับเด็กพิเศษ/เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตตปัญญา การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ส าหรับเด็กปฐมวัย/เยาวชน 4.0 การพัฒนาวิทยาศาสตร์สมอง/ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้คิดของเด็ก
และเยาวชน 

3. สาขาอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมบริการเชิงสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้มีรายได้ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารบนรากฐานการสร้าง
คุณค่าและประสบการณ์ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักใน 
การด ารงชีวิตการอยู่ดีกินดี อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา Community 
Based Tourism การพัฒนาศักยภาพแรงงานและทักษะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริการ การพัฒนาแนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า
การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม การน าองค์ความรู้มาใช้ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย การพัฒนา
นวัตกรรมจากการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาระบบ
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบอุตสาหกรรมบริการ และการพัฒนาอัลกอริทึมเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ 

4. สาขาการพยาบาลและสุขภาวะ ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม  
การเรียนรู้ให้เกิดการรู้เท่าทันสุขภาพ การส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการ การส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  
การส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์สมอง/ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้คิดของเด็กและเยาวชน 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ 3 สาขา 
5. สาขาการจัดการการเกษตร ได้แก่ การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่จ าเพาะ การพัฒนา

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว การจัดการ
ตามแนวทางเกษตรปลอดภัย การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเกษตร 4.0 การพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย การพัฒนานวัตกรรม
สารสนเทศเพ่ือการเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรในชุมชน  
การพัฒนานวัตกรรมการประกอบการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านเกษตร 
พลังงานชีวภาพ และอุตสาหกรรมชีวภาพ การพัฒนานวัตกรรมการสังเคราะห์วัสดุระดับนาโนเพ่ือการเกษตร 
การพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อการผลิตสินค้าเกษตร  

6. สาขาการจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้สูงวัยสู่สังคมไทยใน
ศตวรรษที่ 21  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน การพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืน การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ า
ภาคการเกษตรและชุมชน การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ  
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การพัฒนาวัสดุนาโนเพ่ือผลิตพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด การพัฒนา  
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การจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตตปัญญา
ของคนในชุมชนเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน การพัฒนาเพ่ือลดช่องว่างความเลื่อมล้ าทางสังคม การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการระบบนิเวศและกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ 

7. สาขานวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย ได้แก่ การพัฒนาเครื่องส าอางที่ผลิตจากสมุนไพรไทย
ช่วยในการชะลอวัย การพัฒนาเครื่องส าอางที่ผลิตจากสมุนไพรไทยส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ และการพัฒนา
นาโนเทคโนโลยีส าหรับเครื่องส าอางจากวัตถุดิบธรรมชาติ 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยดังกล่าวให้บรรลุ
ตามแนวทางที่วางเอาไว้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสาขา  
อัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญผ่านกลไกการท างานของ “คณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
SDU Research Club” ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 10 ท่าน โดยมีหน้าที่หลักในการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยแก่สมาชิกเครือข่ายการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือที่เรียกว่า “SDU Research Club” เพ่ือให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้ง 7 กลุ่มสาขา 
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมของ SDU Research Club ประกอบไป
ด้วย กิจกรรมการมอบนโยบายด้านการวิจัยโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย กิจกรรมประชาสัมพันธ์โจทย์วิจัยที่
มหาวิทยาลัยมุ่ งเน้นตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ และกิจกรรมคลินิกวิจัยเ พ่ือบูรณาการ 
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายการวิจัยทั้ง 7 กลุ่มสาขา ภายใต้การให้ค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิ และจากการด าเนินงานของเครือข่ายการวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ SDU Research 
Club ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ได้ผลผลิตเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยจ าแนกตามสาขาอัตลักษณ์และ 
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ข้อเสนอโครงการวิจัยจ าแนกตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจาก

ผลการด าเนินงาน SDU Research Club ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ล าดับ กลุ่มสาขา SDU Research Club จ านวนโครงการ 

แผนงานวิจัย โครงการย่อย โครงการเด่ียว รวม 
1 อาหาร 8 33 7 48 
2 การพยาบาลและสุขภาวะ 2 5 10 17 
3 อุตสาหกรรมบริการ 13 47 3 63 
4 การศึกษาปฐมวัย 5 24 1 30 
5 การจัดการการเกษตร 11 44 0 55 
6 การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม 5 18 0 23 
7 นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย 8 22 0 30 

รวม 52 193 21 266 
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2562ข) 
   
 ต่อมาภายหลัง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการยุบรวมหน่วยงานและจัดตั้งกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก 8 ฉบับ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ความว่า “เพ่ือเตรียม 
คนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” และ



4 
 

ก าหนดนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์
ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์
ท้าทายของสังคม การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน และการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า โดยก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
(Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์ม เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ
แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ดังภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 แพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. 
ที่มา: ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2562) 
 

 จากการปรับเปลี่ยนนโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ใน 4 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับในการจัดคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักของผู้เขียน เรื่อง “การบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก: การของบประมาณสนับสนุน
การวิจัย” พบว่า ในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก อาจารย์/นักวิจัยไม่ได้ขอทุนในสาขาท่ี
ตนมีความเชี่ยวชาญโดยตรง มีผลท าให้ไม่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนั้น อาจารย์/นักวิจัยควรมีการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะ
หน่วยงานส่งเสริมด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย จึงได้มีแนวคิด ในการทบทวนแนวทาง 
การส่งเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใหม่ เพ่ือให้ทันต่อบริบท
และนโยบายด้านการวิจัยของประเทศชาติที่เปลี่ยนแปลงไป โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยย้อนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 มาวิเคราะห์ความสอดคล้องตามนโยบายและ
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ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 เพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริม
งานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวิเคราะห์ความเข้มแข็งด้านการวิจัยสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต  

2. เพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต 

 
ขอบเขต 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์แบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method) 
โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณบดี คณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงาน SDU Research 
Club และอาจารย์/นักวิจัย จ านวน 32 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

2. ขอบเขตของเนื้อหา ได้แก่ ข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 จ านวน 420 เรื่อง โดยท าการวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ (1) อัตลักษณ์และความความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย 7 กลุ่มสาขา (2) แพลตฟอร์ม 4 ด้านของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 - 2570 
และ (3) โปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์ม 4 ด้านของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 - 2570 
 
นิยามศัพท์ 

การส่งเสริมงานวิจัย หมายถึง การจัดหาทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการท า 
วิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างการด าเนิน
โครงการวิจัย จนกระท่ังสิ้นสุดโครงการวิจัย 

งานวิจัยสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หมายถึง ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้ท าการศึกษา
วิจัยใน 4 สาขาที่เป็นสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ สาขาอาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ 
อุตสาหกรรมบริการ และการศึกษาปฐมวัย 

งานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หมายถึง ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้ท าการศึกษา 
วิจัยใน 3 สาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ สาขาการจัดการการเกษตร การจัดการ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย 

SDU Research Club หมายถึง เครือข่ายการวิจัยภายในที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยใน
สาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) อาหาร 2) การพยาบาลและสุขภาวะ  
3) อุตสาหกรรมบริการ 4) การศึกษาปฐมวัย 5) การจัดการการเกษตร 6) การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และ 7) นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การน าข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยมาวิเคราะห์ความเข้มแข็งด้านการวิจัยสาขาอัตลักษณ์และ 
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือผู้บริหารสามารถน าข้อมูลมาก าหนดแนวทางการส่งเสริม
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งานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส าหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ผลิตข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยผ่านทางเครือข่ายการวิจัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ SDU Research Club เพ่ือให้สามารถผลิตข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตรงตาม
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 
ต่อไป และเพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์/นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจะมีข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารการวิจัย พ.ศ. 2559 (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 
2559 ข: 1-3)  

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้  
“เงินทุนอุดหนุนการวิจัย” หมายความว่า เงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนผ่านทาง

มหาวิทยาลัยให้เป็นค่าใช้จ่ายในงานวิจัย  
“โครงการวิจัย” หมายความว่า แผนและการแสดงรายละเอียดในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หรือ

ทดลองอย่างมีระบบที่แน่นอน ซึ่งเป็นแนวทางท่ีผู้วิจัยใช้เพ่ือด าเนินการภายในช่วงเวลาตามท่ีก าหนดในแผน  
ข้อ 6 คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(1) ก าหนดนโยบายด้านวิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวิจัยที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
(3) พิจารณาโครงการวิจัย ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของงบประมาณโครงการวิจัยที่

เสนอขอ  
(4) อนุมัติเงินทุนอุดหนุนการวิจัยตามประเภทและกรอบวงเงินที่ ได้รับการจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย 
(5) พิจารณาให้รางวัลผลงานวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  
(6) พิจารณาแนวทางและก ากับติดตามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการ 
(8) ก ากับ ติดตาม การท าวิจัยให้เป็นไปตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย  
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชา 
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสาขาอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

ทั้งนี้ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคนต่อหนึ่งโครงการจาก
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

(1) ประเมินโครงการวิจัยที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  
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(2) ประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ที่ได้รับเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย  

(3) ประเมินบทความที่ขอลงตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัย  
(4) ตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษในงานวิจัย และบทความ  
(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเสนอโครงการวิจัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
(2) มีความรู้ มีความสามารถ หรือความช านาญตามสาขาท่ีท าการเสนอโครงการวิจัย  
(3) ไม่เป็นผู้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย  เกิน 3 

โครงการ  
(4) ไม่เป็นผู้เคยมีประวัติเพิกเฉย ละทิ้ง ผิดสัญญา หรือยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(5) กรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 11 โครงการวิจัยใด ที่มีบันทึกน าส่งจากผู้เสนอโครงการวิจัยถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างเป็น
ทางการ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการตามขั้นตอนไปแล้วซึ่งท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
หากผู้วิจัยยกเลิกโครงการวิจัยดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้เสนอโครงการวิจัยต้องช าระเงินคืนให้แก่
มหาวิทยาลัยเต็มจ านวนตามที่มหาวิทยาลัยจ่ายจริง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กฎหมายก าหนดและค่าเสียหาย
อ่ืนตามความเป็นจริง 

ข้อ 12 โครงการวิจัยใดได้รับอนุมัติแล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้อันเกิดจากความผิดของ
ผู้วิจัยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย และชดใช้
ค่าเสียหายตามสัญญารับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 มหาวิทยาลัยอาจสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ การน าเสนอผลงานวิจัยและการให้รางวัลแก่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ประกาศมหาวทิยาลัยสวนดุสติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจยั และอัตราการจา่ยเงนิ
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559 (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559 ค: 1 - 2)  

ข้อ 3 ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเสนอโครงการวิจัยและงานวิจัยต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาตาม
รูปแบบท่ีก าหนด เว้นแต่กรณีได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้เป็นไปตามรูปแบบของแหล่ง
ทุนนั้น ๆ 

ข้อ 4 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมี ดังนี้  
(1) การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
(2) การพัฒนางานวิจัยเพื่อฝึกทักษะการวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยง  
(3) การพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(4) การพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  
(5) การพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  
(6) การพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
(7) การพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

ข้อ 5 การประเมินโครงการวิจัยหรืองานวิจัยให้มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้  
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อุดหนุนการวิจัยตามข้อ 4(1) หรือ 4(2) ให้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง จ านวนไม่เกินสามคน  

อุดหนุนการวิจัยตามข้อ 4(3) 4(4) 4(5) 4(6) หรือ 4(7) ให้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง จ านวนไม่เกินสามคน และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
การวิจัย  

ท้ังนี ้การประเมินโครงการวิจัยท่ีขอรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณ
จากแหล่งทุนอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงจากแหล่งทุนนั้น ๆ ตามระบุในสัญญา 
 ดังนั้น จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารการวิจัย พ.ศ. 2559 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559 เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ทั ้งในส่วนของผู ้ให้บริการในการสนับสนุนการท าวิจัยและผู ้รับบริการในการเสนอของบประมาณใน  
การด าเนินการวิจัย 
 
ประชากร 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์แบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method)  
จึงมีทั้งการศึกษาในประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้เหมาะสมกับการเก็บรวบรวบข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 

ประชากรเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 จ านวน 420 เรื่อง  

ประชากรเชิงคุณภาพ ได้แก่  1) คณบดีคณะ/โรงเรียน/บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 9 ท่าน  
2) คณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงาน SDU Research Club จ านวน 15 ท่าน และ  
3) อาจารย์/นักวิจัย จ านวน 628 ท่าน (กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2562) และกลุ่มตัวอย่าง
เชิงคุณภาพ ได้แก่ 1) คณบดี จ านวน 4 ท่าน จากคณะครุศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการทองเที่ยวและ
การบริการ และคณะพยาบาลศาสตร์ 2) คณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงาน SDU Research 
Club จ านวน 9 ท่าน และ 3) อาจารย์/นักวิจัย จ านวน 19 ท่าน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 32 ท่าน ได้มาจาก 
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะของข้อเสนอโครงการวิจัย  
ซึ่งตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาประกอบด้วย 3 ด้าน คือ (1) อัตลักษณ์และ 
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยใน 7 กลุ่มสาขา จ านวน 7 ข้อ (2) แพลตฟอร์ม 4 ด้าน ของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 - 2570 จ านวน 4 ข้อ และ (3) โปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์ม 4 ด้านของนโยบาย
และยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 - 2570 จ านวน 16 ข้อ และแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเป็น 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งมีการก าหนดข้อค าถามในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า 
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะของข้อเสนอ

โครงการวิจัย และแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview)  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้เขียนได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 จ านวน 420 เรื่อง โดยแบ่งเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 127 เรื่อง ข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 107 เรื่อง 
ข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 55 เรื่อง และข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 131 เรื่อง แล้วท าการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะของข้อเสนอโครงการวิจัย
ตามข้อ 1 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน  เพ่ือวิเคราะห์ความ
เข้มแข็งด้านการวิจัยในสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยเปรียบเทียบความ
สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 - 2570 

3. น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 2 ไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณบดี  
จ านวน 4 ท่าน คณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงาน SDU Research Club จ านวน 9 ท่าน และ
อาจารย์/นักวิจัย จ านวน 19 ท่าน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 32 ท่าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาแนวทาง 
การส่งเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

4. การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือวิเคราะห์ความเข้มแข็งด้านการวิจัยสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถสรุปผลการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ความเข้มแข็งด้านการวิจัยในสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

1. ศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ท างานวิจัย จ านวน 420 คน แบ่งเป็น มีต าแหน่งอาจารย์ ร้อยละ 

98.10 และนักวิจัย ร้อยละ 1.90 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 70.71 และมี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มากกว่าร้อยละ 50.00  เมื่อพิจารณาตามสาขาอัตลักษณ์และ
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า สาขาที่มีบุคลากรส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากที่สุด 
คือ สาขาการจัดการการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมา คือ สาขาการจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 73.53 สาขาอุตสาหกรรมบริการ ร้อยละ 73.39 และสาขาการพยาบาลและสุขภาวะ ร้อยละ 71.43 
ตามล าดับ และมีศาสตราจารย์เพียง 1 คน อยู่ในสาขาการศึกษาปฐมวัย เมื่อเปรียบเทียบในสาขา พบว่า สาขา
การศึกษาปฐมวัยมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์มากที่สุด รองลงมา คือ สาขาอุตสาหกรรมบริการ และสาขา  
การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ สาขาการจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีต าแหน่งผู้ช่วย
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ศาสตราจารย์มากที่สุด รองลงมา คือ สาขาการพยาบาลและสุขภาวะ และสาขาอาหาร ตามล าดับ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ จ านวน 

(คน) 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
ป.โท ป.เอก ไม่มี ผศ. รศ. ศ. 

1. อาหาร 30 10 
(33.33) 

20 
(66.67) 

9 
(30.00) 

21 
(70.00) 

0 0 

2. การศึกษาปฐมวัย 55 17 
(30.91) 

38 
(69.09) 

16 
(29.09) 

27 
(49.09) 

11 
(20.00) 

1 
(1.82) 

3. อุตสาหกรรมบริการ 109 29 
(26.61) 

80 
(73.39) 

34 
(31.19) 

57 
(52.29) 

18 
(16.52) 

0 

4. การพยาบาลและสุขภาวะ 28 8 
(28.57) 

20 
(71.43) 

8 
(28.57) 

20 
(71.43) 

0 0 

5. การจัดการการเกษตร 40 10 
(25.00) 

30 
(75.00) 

14 
(35.00) 

25 
(62.50) 

1 
(2.50) 

0 

6. การจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม 102 27 
(26.47) 

75 
(73.53) 

19 
(18.63) 

74 
(72.55) 

9 
(8.82) 

0 

7. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและ 
การชะลอวัย 

56 22 
(39.29) 

34 
(60.71) 

31 
(55.36) 

19 
(33.93) 

6 
(10.71) 

0 

รวม 420 123 297 131 243 45 1 
 

2. ข้อเสนอโครงการวิจัยจ าแนกตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จากการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -

2564 จ านวน 420 เรื่อง แล้วน ามาจ าแนกตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยใน 7 กลุ่มสาขา พบว่า 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาอุตสาหกรรมบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.95 ของ
ข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหมด รองลงมา คือ สาขาการจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 24.29 
สาขานวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย และสาขาการศึกษาปฐมวัยมีจ านวนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 
13.33 และ 13.10 ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัยจ าแนกตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย  

อัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ ภาพรวม 
จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัย ร้อยละ 

1. อาหาร 30 7.14 
2. การศึกษาปฐมวัย 55 13.10 
3. อุตสาหกรรมบริการ 109 25.95 
4. การพยาบาลและสุขภาวะ 28 6.67 
5. การจัดการการเกษตร 40 9.52 
6. การจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม 102 24.29 
7. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย 56 13.33 

รวม 420 100 
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3. ข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยจ าแนกตามแพลตฟอร์ม  
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 - 2570 แบ่งแพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิง

ยุทธศาสตร์ ออกเป็น 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ แพลตฟอร์ม 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ แพลตฟอร์ม 2 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม แพลตฟอร์ม 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน แพลตฟอร์ม 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า   

เมื่อน าข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 420 เรื่อง มาจ าแนกตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยใน 7 กลุ่มสาขาตามแพลตฟอร์ม 4 ด้าน พบว่า ข้อเสนอโครงการวิจัยส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตมีความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม คิดเป็นร้อยละ 35.95 และ 31.90 
ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 7 กลุ่มสาขา พบว่า (1) สาขา
อาหารส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน  
การแข่งขัน (ร้อยละ 76.66) (2) สาขาการศึกษาปฐมวัยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนา
ก าลังคนและสถาบันความรู้ (ร้อยละ 74.55) (3) สาขาอุตสาหกรรมบริการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับ
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (ร้อยละ 61.47) (4) สาขา 
การพยาบาลและสุขภาวะส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์ท้าทายสังคม (ร้อยละ 82.14) (5) สาขาการจัดการการเกษตรส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 
2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม (ร้อยละ 70.00) (6) สาขาการจัดการชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย
สังคม (รอ้ยละ 61.77) และ (7) สาขานวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับ
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (ร้อยละ 80.36) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
จ าแนกตามแพลตฟอร์ม 

อัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ 
แพลตฟอร์ม ( Pl) 

Pl1 Pl2 Pl3 Pl4 รวม 

1. อาหาร 
2 2 23 3 30 

(6.67) (6.67) (76.66) (10.00) (100) 

2. การศึกษาปฐมวัย 
41 9 

0 
5 55 

(74.55) (16.36) (9.09) (100) 

3. อุตสาหกรรมบริการ 
10 6 67 26 109 

(9.17) (5.50) (61.47) (23.86) (100) 

4. การพยาบาลและสุขภาวะ 
3 23 1 1 28 

(10.72) (82.14) (3.57) (3.57) (100)  

5. การจัดการการเกษตร 0 
28 6 6 40 

(70.00) (15.00) (15.00) (100) 

6. การจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม 
2 63 9 28 102 

(1.96) (61.77) (8.82) (27.45) (100) 

7. นวตักรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย 
1 3 45 7 56 

(100) (1.78) (5.36) (80.36) (12.5) 
ภาพรวม  59 134 151 76 420 
(ร้อยละ) (14.05) (31.90) (35.95) (18.10) (100) 

 
4. ข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาอาหารจ าแนกตามแพลตฟอร์มและโปรแกรม  

เมื่อน าข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาอาหารมาจ าแนกตามแพลตฟอร์มและโปรแกรม พบว่า ส่วนใหญ่
มีความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน ในโปรแกรมที่ 10 
ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 40 และโปรแกรมที่ 11 สร้างและ
ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม ร้อยละ 
36.67 และแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคมในโปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย 
ร้อยละ 6.67 ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาอาหารจ าแนกตามแพลตฟอร์มและโปรแกรม 
อัตลักษณ์และ 

ความ
เชี่ยวชาญ 

 
แพลตฟอร์ม 

 
โปรแกรม 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

1. อาหาร 1. การพัฒนาก าลังคนและ
สถาบันความรู ้

1. สร้างระบบผลติและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 1 3.33 
5. ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า                   
และการวจิัยพื้นฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ 

1 3.33 

2. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย ์
ท้าทายสังคม 

8. สังคมสูงวัย 2 6.67 

3. การวิจัยและนวตักรรม    
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ         
การแข่งขัน 

10. ยกระดับความสามารถการแขง่ขัน          
และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

12 40.00 

11. สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวตักรรม         
และพื้นที่เศรษฐกจินวัตกรรม 

11 36.67 

4. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นทีแ่ละลดความเหลื่อมล้ า 

13. นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานราก         
และชุมชนนวัตกรรม 

3 10.00 

รวม 30 100 
 

5. ข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาการศึกษาปฐมวัยจ าแนกตามแพลตฟอร์มและโปรแกรม 
เมื่อน าข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาการศึกษาปฐมวัยมาจ าแนกตามแพลตฟอร์มและโปรแกรม 

พบว่า ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ ในโปรแกรมที่ 3 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมา คือ 
โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ และโปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและ
การวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 16.36 และแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม ในโปรแกรมท่ี 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง ร้อยละ 12.73 
ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาการศึกษาปฐมวัยจ าแนกตามแพลตฟอร์มและ
โปรแกรม 

อัตลักษณ์และ 
ความ

เชี่ยวชาญ 

 
แพลตฟอร์ม 

 
โปรแกรม 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

2. การศึกษา
ปฐมวัย 

1. การพัฒนาก าลังคนและ
สถาบันความรู ้

1. สร้างระบบผลติและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ  9 16.36 
2. ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC            
และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  

1 1.82 

3. ส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิต                  
และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต  

20 36.36 

4. ส่งเสรมิปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อน
ประเทศในอนาคต (AI for All) 

1 1.82 

5. ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า                   
และการวจิัยพื้นฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ 

9 16.36 

6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ 1 1.82 
2. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้า
ทายสังคม 

8. สังคมสูงวัย 2 3.64 
9. สังคมคุณภาพและความมั่นคง 7 12.73 

4. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 

13. นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานราก         
และชุมชนนวัตกรรม 

3 5.45 

15. เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความ
เจริญ 

2 3.64 

รวม 55 100 
 

6. ข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาอุตสาหกรรมบริการจ าแนกตามแพลตฟอร์มและโปรแกรม 
เมื่อน าข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาอุตสาหกรรมบริการมาจ าแนกตามแพลตฟอร์มและโปรแกรม พบว่า  

ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันใน
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 56.88 รองลงมา คือ 
แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า ในโปรแกรมท่ี 13 
นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม และโปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญ คิดเป็นร้อยละ 13.76 และ 9.18 ตามล าดับ และแพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคน
และสถาบันความรู้ ในโปรแกรมท่ี 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ ร้อยละ 6.42 ตามล าดับ  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัยด้านอุตสาหกรรมบริการจ าแนกตามแพลตฟอร์มและ
โปรแกรม 

อัตลักษณ์และ 
ความเชี่ยวชาญ 

 
แพลตฟอร์ม 

 
โปรแกรม 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

3. อุตสาหกรรม
บริการ 

1. การพัฒนาก าลังคนและ
สถาบันความรู ้

1. สร้างระบบผลติและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ  7 6.42 
2. ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC            
และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  

1 0.92 

5. ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า                   
และการวจิัยพื้นฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ 

2 1.83 

2. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้า
ทายสังคม 

8. สังคมสูงวัย 4 3.67 
9. สังคมคุณภาพและความมั่นคง 2 1.83 

3. การวิจัยและนวตักรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน 

10. ยกระดับความสามารถการแขง่ขัน          
และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

62 56.88 

11. สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวตักรรม         
และพื้นที่เศรษฐกจินวัตกรรม 

5 4.59 

4. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 

13. นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานราก         
และชุมชนนวัตกรรม 

15 13.76 

14. ขจัดความยากจนแบบเบด็เสรจ็และแม่นย า 1 0.92 
15. เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความ
เจริญ 

10 9.18 

รวม 109 100 
 
7. ข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาการพยาบาลและสุขภาวะจ าแนกตามแพลตฟอร์มและโปรแกรม 

เมื่อน าข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาการพยาบาลและสุขภาวะมาจ าแนกตามแพลตฟอร์มและโปรแกรม 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคมใน
โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง และแพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคน
และสถาบันความรู้ ในโปรแกรมท่ี 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 60.72, 
21.43 และ 10.71 ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการพยาบาลและสุขภาวะจ าแนกตามแพลตฟอร์ม
และโปรแกรม 

อัตลักษณ์และ 
ความ

เชี่ยวชาญ 

 
แพลตฟอร์ม 

 
โปรแกรม 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

4. การพยาบาล
และสุขภาวะ 

1. การพัฒนาก าลังคนและ
สถาบันความรู ้

1. สร้างระบบผลติและพัฒนาก าลงัคนให้มี
คุณภาพ  

3 10.71 

2. การวิจัยและสรา้งนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม 

8. สังคมสูงวัย 17 60.72 
9. สังคมคุณภาพและความมั่นคง 6 21.43 

3. การวิจัยและนวตักรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

11. สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมและพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม 

 
1 

 
3.57 

4. การวิจัยและสรา้งนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และลด
ความเหลื่อมล้ า 

15. เมืองน่าอยู่และการกระจายศนูย์กลาง     
ความเจรญิ 

1 3.57 

รวม 28 100 
 
8. ข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาการจัดการการเกษตรจ าแนกตามแพลตฟอร์มและโปรแกรม 

เมื่อน าข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาการจัดการการเกษตรมาจ าแนกตามแพลตฟอร์มและโปรแกรม  
พบว่า ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 2 วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม  
ในโปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา คือ 
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน ในโปรแกรมที่ 10 ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ และแพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า ในโปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
นวัตกรรม ซึ่งมีจ านวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการการเกษตรจ าแนกตามแพลตฟอร์ม
และโปรแกรม 

อัตลักษณ์และ 
ความ

เชี่ยวชาญ 

 
แพลตฟอร์ม 

 
โปรแกรม 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

5. การจัดการ
การเกษตร 

2. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้า
ทายสังคม 

7. โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม     
และการเกษตร 

28 70.00 

3. การวิจัยและนวตักรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ         
การแข่งขัน 

10. ยกระดับความสามารถการแขง่ขัน          
และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

6 15.00 

4. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 

13. นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานราก          
และชุมชนนวัตกรรม 

6 15.00 

รวม 40 100 
 

9. ข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาการจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมจ าแนกตามแพลตฟอร์มและ
โปรแกรม 

เมื่อน าข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาการจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาจ าแนกตามแพลตฟอร์มและ
โปรแกรม พบว่า ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ 
ท้าทายสังคม ในโปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ร้อยละ 39 .22  
โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย ร้อยละ 14.71 และโปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง ร้อยละ 7.84 
รองลงมา คือ แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า  
ในโปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 20.59 ตามล าดับ 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 จ านวนและร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมจ าแนกตาม
แพลตฟอร์มและโปรแกรม 

อัตลักษณ์และ 
ความเชี่ยวชาญ 

 
แพลตฟอร์ม 

 
โปรแกรม 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

6. การจัดการ
ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การพัฒนาก าลังคนและ
สถาบันความรู ้

1. สร้างระบบผลติและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ  1 0.98 
3. ส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิตและพัฒนา
ทักษะเพื่ออนาคต 

1 0.98 

2. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้า
ทายสังคม 

7. โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และ
การเกษตร 

40 39.22 

8. สังคมสูงวัย 15 14.71 
9. สังคมคุณภาพและความมั่นคง 8 7.84 

 3. การวิจัยและนวตักรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน 

10. ยกระดับความสามารถการแขง่ขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

4 3.92 

11. สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวตักรรม และ
พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม 

5 4.90 

4. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 

13. นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรม 

21 20.59 

14. ขจัดความยากจนแบบเบด็เสรจ็และแม่นย า 1 0.98 
15. เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความ
เจริญ 

6 5.88 

รวม 102 100 
 

10. ข้อเสนอโครงการวิจัยสาขานวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัยจ าแนกตาม
แพลตฟอร์มและโปรแกรม  

เมื่อน าข้อเสนอโครงการวิจัยสาขานวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัยมาจ าแนกตาม
แพลตฟอร์มและโปรแกรม พบว่า ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแข่งขัน ในโปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
มากที่สุด ร้อยละ 44.64 โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ ร้อยละ 25.00 และ
โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนที่
เศรษฐกิจนวัตกรรม ร้อยละ 10.71 รองลงมา คือ แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า ในโปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย
จ าแนกตามแพลตฟอร์มและโปรแกรม 

อัตลักษณ์และ 
ความ

เชี่ยวชาญ 

แพลตฟอร์ม โปรแกรม จ านวน ร้อยละ 

7. นวัตกรรม
การดูแลสุขภาพ
และการชะลอ
วัย 

1. การพัฒนาก าลังคน        
และสถาบันความรู ้

5. ส่งเสรมิการวิจัยขั้นแนวหนา้                   
และการวจิัยพื้นฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ 

1 1.79 

2. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย ์
ท้าทายสังคม 

8. สังคมสูงวัย 1 1.79 
9. สังคมคุณภาพและความมั่นคง 2 3.57 

3. การวิจัยและนวตักรรม   
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ    
การแข่งขัน 

10. ยกระดับความสามารถการแขง่ขัน          
และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

25 44.64 

11. สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวตักรรม         
และพื้นที่เศรษฐกจินวัตกรรม 

6 10.71 

12. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ 14 25.00 
4. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 

13. นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรม 

7 12.50 

รวม 56 100.00 
 
 ตอนที่ 2 แนวทางการส่งเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

เมื่อน าข้อมูลวิเคราะห์ความเข้มแข็งด้านการวิจัยในสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยการเปรียบเทียบความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563-2570 
ประกอบกับข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สามารถสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 12 
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ตารางท่ี 12 แนวทางการส่งเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อัตลักษณ์และ 
ความเชี่ยวชาญ 

แพลตฟอร์ม โปรแกรม ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

1. อาหาร 2 .  การวิ จั ยและสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้าทายสังคม 
3. การวิจัยและนวัตกรรม    
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ         
การแข่งขัน 

8. สังคมสูงวัย 
10. ยกระดับความสามารถ 
การแข่งขันและวางรากฐาน
ทางเศรษฐกิจ 
11.  ส ร้ า ง แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
ศั กยภาพวิ ส าหกิ จ เ ริ่ ม ต้ น 
(Startup) พัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจ
นวัตกรรม 
 

ควรส่งเสริมงานวิจัยในแพลตฟอร์มที่ 1 
การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้
เพิ่มเติม โดยเฉพาะโปรแกรมที่ 1 สร้าง
ระบบผลิตและพัฒนาก าลั งคนให้มี
คุณภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบผลิต
อาหารและพัฒนาบุคลากรในการผลิต
อาหาร  และโปรแกรมที่  3 ส่ ง เสริม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ
เพื่ออนาคต โดยการสร้างคอร์สฝึกอบรม
แนวสุขภาวะ (Wellness) 

2 .  การศึ กษา
ปฐมวัย 

1. การพัฒนาก าลังคน
และสถาบันความรู้ 
2 .  การวิ จั ยและสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ 
ท้าทายสังคม 

1. สร้างระบบผลิตและพัฒนา
ก าลัง คนให้มีคุณภาพ  
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และพัฒนาทักษะเพื่อ
อนาคต  
5. ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า 
และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพ 
9. สังคมคุณภาพและความมัน่คง 

ควรส่งเสริมงานวิจัยในโปรแกรมที่  8 
สังคมสูงวัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยเกิด 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. อุตสาหกรรม
บริการ 

1. การพัฒนาก าลังคน       
และสถาบันความรู้ 
3. การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ         
การแข่งขัน 
4 .  การวิ จั ยและสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เ ชิงพื้นที่ และลดความ
เหลื่อมล้ า 

1. สร้างระบบผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพ  
10. ยกระดับความสามารถ 
การแข่งขันและวางรากฐาน          
ทางเศรษฐกิจ 
13. นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
15. เมืองน่าอยู่และการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญ 
 

ควรส่งเสริมงานวิจัยในโปรแกรมที่ 10 
ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ โดยใช้ฐาน 
เศรษฐกิจ BCG และโปรแกรมที่ 3 ส่งเสรมิ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ
เพื่ออนาคต เนื่องจากการพัฒนาคนใน
อุ ตสาหกรรมบริ ก าร ที่ มี โ จทย์ ใหม่ 
จากการ disruption โควิด 19 ในธุ รกิจ 
การท่องเที่ยว ท าให้คนในธุรกิจบริการต้อง
มีการปรับตัว เช่น เพิ่มทักษะในภาค
บริการให้มีมากกว่า 1 อย่าง 

4. การพยาบาล
และสุขภาวะ 

1. การพัฒนาก าลังคน       
และสถาบันความรู้ 
2 .  การวิ จั ยและสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ 
ท้าทายสังคม 

1. สร้างระบบผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพ  
8. สังคมสูงวัย 
9. สังคมคุณภาพและความมัน่คง 

ควรส่ งเสริมงานวิจัยในโปรแกรมที่  3 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา
ทักษะเพื่ออนาคต เพราะจะช่วยพัฒนา
ทักษะการท างานและใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ได้ 

5. การจัดการ
การเกษตร 

2 .  การวิ จั ยและสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้าทายสังคม 

7. โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 
10. ยกระดับความสามารถ 
การแข่งขันและวางรากฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

ควรส่งเสริมงานวิจัยในโปรแกรมที่ 7 และ 
13 เนื่องจากมีอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญใน
ประเด็นดังกล่าวเป็นจ านวนมาก โดย 
การสนับสนุนการประสานงานระหว่าง
คณะ/หลักสูตรเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
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อัตลักษณ์และ 
ความเชี่ยวชาญ 

แพลตฟอร์ม โปรแกรม ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

3. การวิจัยและนวัตกรรม    
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ         
การแข่งขัน 
4 .  การวิ จั ยและสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่  และลดความ
เหลื่อมล้ า 

13. นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

ข้ ามศาสตร์  และส่ ง เ ส ริ ม งานวิ จั ย
โปรแกรมที่  8 สังคมสูงวัย เนื่องจาก
สังคมไทยและสังคมโลกก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สู งอายุ  โดยอาจท าในเชิงการปรับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการ 

6. การจัดการ
ชุ ม ช น แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

1. การพัฒนาก าลังคน       
และสถาบันความรู้ 
2 .  การวิ จั ยและสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้าทายสังคม 
4 .  การวิ จั ยและสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เ ชิงพื้นที่ และลดความ
เหลื่อมล้ า 

1. สร้างระบบผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพ  
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ อ
อนาคต 
7. โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 
8. สังคมสูงวัย 
9. สังคมคุณภาพและความมัน่คง 
13. นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

ควรส่งเสริมงานวิจัยยังคงเป็นโปรแกรมเดิม 
ในโปรแกรมที่ 13, 8 และ 15 ตามล าดับ 
แต่ควรเน้นประเด็นข้อกฎหมายให้มากขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับการก้าวเป็นอัตลักษณ์
ใหม่ขอมหาวิทยาลัย 

7 .  นวั ตกรรม
การดูแลสุขภาพ
และการชะลอ
วัย 

3. การวิจัยและนวัตกรรม     
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ    
การแข่งขัน 
4 .  การวิ จั ยและสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เ ชิงพื้นที่ และลดความ
เหลื่อมล้ า 

10. ยกระดับความสามารถ     
การแข่งขันและวางรากฐาน
ทางเศรษฐกิจ 
11. สร้างและยกระดับศักยภาพ
วิสาหกิจ เ ริ่ มต้ น  (Startup) 
พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 
และพื้นทีเ่ศรษฐกิจนวัตกรรม 
12. โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพและบริการ 
13. นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

ควรส่งเสริมงานวิจัยในโปรแกรมที่  11 
สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิ เวศ
นวัตกรรม และพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม 
เพิ่มเติม เนื่องจากจะเห็นว่า การยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ
จะเน้นที่ SMEs, Startup และวิสาหกิจ 
เป็นหลักจนถึงปี พ.ศ. 2570 ซึ่งกลุ่ม
ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ก ลุ่ ม ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
การสนับสนุนของรัฐบาลอย่างมาก ด้วย
การให้ทุนวิจัย การจัดอบรม ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ  

 



22 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
1. ความเข้มแข็งด้านการวิจัยสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

จากการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2564 พบว่า เมื่อพิจารณาใน 4 อันดับแรก สาขาอุตสาหกรรมบริการมีข้อเสนอโครงการวิจัยมาก
ที่สุด รองลงมา คือ สาขาการจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม สาขานวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอ
วัย และสาขาการศึกษาปฐมวัย จะเห็นได้ว่าใน 4 อันดับแรกดังกล่าวนั้น ส่วนใหญ่เป็นสาขาอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่านอกจากจะมีความเข้มแข็งในด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน  
การสอนแล้ว สาขาอัตลักษณ์ดังกล่าวยังมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยอีกด้วย สอดคล้องตามแนวทาง 
การจัดการคุณภาพด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มุ่งเน้นให้หลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ หมายถึง 
หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ ได้รับการยอมรับ มีผู้สมัครเข้าเรียนจ านวนมาก และมีร้อยละของการมีงาน
ท าสูง จะต้องพัฒนาให้มีความเป็นเลิศ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
อยู่เสมอ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559)  

เมื่อจ าแนกข้อเสนอโครงการวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตออกตามแพลตฟอร์ม 4 ด้าน ของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 - 2570 พบว่า มีสาขา
ที่สอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันมากที่สุด  
3 สาขา ได้แก่ อาหาร อุตสาหกรรมบริการ นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย ซึ่งเท่ากันกับ
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคมที่มีสาขาสอดคล้องมากที่สุด
จ านวน 3 สาขาเช่นเดียวกัน ได้แก่ การพยาบาลและสุขภาวะ การจัดการการเกษตร การจัดการชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ มีสาขาที่สอดคล้อง
มากที่สุดเพียง 1 สาขา คือ การศึกษาปฐมวัย ดังนั้น ในการส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้น
ให้สอดคล้องตรงตามศักยภาพความเข้มแข็งของแต่ละสาขาดังกล่าว เพ่ือให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติได้จริง ตลอดจนนักวิจัยสามารถน าองค์ความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับมาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ตนเอง
สังกัดในกลุ่มสาขาดังกล่าวได้ด้วย ดังนั้น งานวิจัยนอกเหนือจากจะน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในโครงการแล้ว จึงต้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างแท้จริง (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, 2558) 

2. แนวทางการส่งเสริมงานวิจัยสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จากการวิเคราะห์ความเข้มแข็งด้านการวิจัยในสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยการเปรียบเทียบความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 
2563 - 2570 ประกอบกับข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานส่งเสริมการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณ์และ 
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตดังตารางที่ 11 นั้น จะเห็นได้ว่าประกอบไปด้วยข้อมูล
แพลตฟอร์มและโปรแกรมที่สอดคล้องตามศักยภาพความเข้มแข็งด้านการวิจัยในแต่ละสาขาและข้อมูล
การสัมภาษณ์ โดยจะพบว่า ใน 1 สาขา มีความสอดคล้องที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการส่งเสริม  
การวิจัยได้มากกว่า 1 แพลตฟอร์มและโปรแกรม ซึ่งตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 -
2570 ได้มีการนิยามความหมาย ตลอดจนก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and 
Key Results: OKR) ทั้งในระดับแพลตฟอร์มและโปรแกรมไว้เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
(ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และส านักงาน
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562) ดังนั้น ในการวิ เคราะห์ครั้งนี้ จึงได้
แนวทางในเบื้องต้นเพ่ือส่งเสริมงานวิจัยสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เท่านั้น ทั้งนี้ ควรมีการวิเคราะห์เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญในแพลตฟอร์มร่วมด้วย เพ่ือให้ได้
แนวทางที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงควรมีการน าไปผ่านกระบวนการวิพากษ์และระดม
ความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ก่อนที่จะน ามาก าหนดเป็นแนวทางการส่งเสริม
งานวิจัยสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ สถาบันวิจัยและพัฒนาควรน าข้อมูลจากงานวิจัย
ดังกล่าวนี้ ไปใช้เพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฉบับต่อไป  
เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานของ “คณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงาน SDU Research 
Club” ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยแก่สมาชิกเครือข่ายการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการท าวิจัยของอาจารย์ /นักวิจัย และเป็นแนวทางส าหรับการวางแผนเชิง
นโยบายเพื่อส่งเสริมการวิจัยของคณะ วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิเคราะห์ครั้งต่อไป ในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะภาพรวม 
โดยท าการวิจัยเฉพาะข้อมูลของชุดโครงการ จึงไม่ได้ลงในรายละเอียดของโครงการย่อยภายใต้ชุด
โครงการซึ่งมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในการวิเคราะห์ครั้งต่อไปควรท าการวิเคราะห์ข้อมูลลงรายละเอียด
ของโครงการย่อย ตลอดจนข้อมูลตัวชี้วัดของโครงการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ลงรายละเอียด สามารถ
สะท้อนภาพที่สอดคล้องตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. สรุปจ ำนวนบุคลำกรมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ณวั นที่ 31 
พฤษภำคม 2562. กรุงเทพมหานคร: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์. (2558). แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) จำกกำรจัดกำร
ควำมรู้ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เรื่อง กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ . กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2559 ก). กำรปรับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต (พิมพ์ครั้ งที่  2) . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กราฟฟิกไซต์. 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2559 ข). ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วย กำรบริหำรกำรวิจัย พ.ศ. 
2559. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2563, จาก sdulaw.dusit.ac.th › file › 2559-C-06. 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2559 ค). ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559.  สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 
2563, จาก https://www.research.dusit.ac.th/. 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2562ก). แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 . กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2562ข). รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 .  กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2562). นโยบำยและยุทธศำสตร์ 
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563  - 2570. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. 

 
 



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


