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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการอนุญาตใช้สิทธิและให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ
1.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการที่
ตรงกับความต้องการ 

1.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตใช้สิทธิและการให้บริการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 

2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการอนุญาตใช้สิทธิและให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยบริหาร

นวัตกรรมการวิจัยนี้ ครอบคลุมตั้งแต่ความเป็นมาและความส าคัญของกระบวนการอนุญาตใช้สิทธิและให้บริการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กรอบแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงการอนุญาตใช้สิทธิและการให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วย
บริหารนวัตกรรมการวิจัย ซึ่งประกอบหัวข้อย่อย ได้แก่ Work Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน และระบบติดตามและประเมินผล 

3. ค าจ ากัดความ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) หมายถึง การที่เจ้าของสิทธิอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิได้ใช้สิทธิใดๆ  เช่น
ผลิต ขาย ใช้ หรือมีไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2562)  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. อนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)
2. อนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จ ากัดจ านวนผู้รับอนุญาต (Non-Exclusive Licensing)
3. อนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่จ ากัดเจ้าของสิทธิ (Sole Licensing)

ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี (Disclosure fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอรับอนุญาตช าระให้แก่ผู้อนุญาตเพ่ือตอบ
แทนการเข้าถึงเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความพร้อมและความตั้งใจของผู้ขอรับอนุญาตในการขอใช้
สิทธิในเทคโนโลยี 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ก็ดี 
รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ
และคณะ, 2553) 
ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่น าทรัพยากรมาท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือผลิตสินค้า  และบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธและคณะ, 2553) 



 

 

 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 บุคคล 
 รศ.ดร.ชนะศึก  นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

     (ที่ปรึกษาการด าเนินงานของหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย)  
ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(ประธานการด าเนินงานของหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย) 
ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(กรรมการด าเนิ นงานหน่ วยบริ หารนวั ตกรรมการวิ จั ย                     
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) 

ผศ.ดร.จิระ  จิตสุภา   อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(กรรมการด าเนิ นงานหน่ วยบริ หารนวั ตกรรมการวิ จั ย                     
ด้านเจรจาการอนุญาตใช้สิทธิและให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์) 

นางอรทัย โกกิลกนิษฐ  ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 
(เลขานุการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย) 

น.ส.วรรณชนก  ชื่นเจริญ   เจ้าหน้าที่ท่ัวไปประจ าหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 
     (เจ้าหน้าที่ฝ่ายเจรจาการอนุญาตใช้สิทธิฯ) 
นายสรานันต์  สงวนสัตย  เจ้าหน้าที่ท่ัวไปประจ าหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 
     (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์) 

 
องค์คณะ  
คณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย  
คณะกรรมการด าเนินงานการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
ส่วนราชการ หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 
ชื่อกระบวนการ อนุญาตใช้สิทธิและให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ นวัตกรรมที่ผู้ประกอบการได้รับการอนุญาตใช้สิทธิและการให้บริการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สามารถส่งผลมอบงานให้กับผู้ประกอบการได้ตามระยะเวลาและนวัตกรรมที่จัดส่งมีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ข้อก าหนดที่ Terms of Reference: TOR หรือ TOR ก าหนด 
 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ ร้อยละของจ านวนของนวัตกรรมที่ผู้ประกอบการได้รับการอนุญาตใช้สิทธิและ
การให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถส่งผลมอบงานให้กับผู้ประกอบการได้ตามระยะเวลาและนวัตกรรมที่จัดส่ง
มีความถูกต้องครบถ้วนตามที่ข้อก าหนดที่ TOR ก าหนด (ร้อยละ 100)  
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5. Work Flow กระบวนการ  

5.1 การขออนุญาตให้ใช้สทิธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
  

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 
 
 
 
 

1 วัน เจ้ าห น้ าที่ งาน สารบ รรณ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
รายละเอียดของเอกสารลงในฐานข้อมูลสาร
บรรณ 

เจ้าหน้าที่งานสรรบรรณสามารถบันทึก
ข้อมูลรายละเอียดเอกสารได้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามเอกสารแบบประสงค์ขอ
อนุญาตใช้สิทธิ 

1.แบบฟอร์ม เอกสารแบบ
ประสงค์ขออนุญาตใช้สิทธิ 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า น           
สารบรรณ 

2  3 วัน 1. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย  Licensing ตรวจสอบ
นวัตกรรมที่ ผู้ประกอบการยื่นความ
ประสงค์ขออนุญ าตใช้สิ ท ธิ  ฯ  จาก
ฐานข้อมูลการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัย  

2. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing เตรียมความ
พร้อมและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของ
นวัตกรรมที่ ผู้ประกอบการยื่นความ
ประสงค์ขออนุญาตใช้สิทธิ ฯ  

3. ผู้ จั ด ก ารห น่ วย  ฯ  ต รวจสอ บ แ ละ
วิ เค ร าะ ห์ ค ว าม ถู ก ต้ อ งแ ล ะ ค ว าม
น่ า เชื่ อ ถื อตลอดจนความ เป็ น ไป ได้ 
รวมทั้งมีการตรวจสอบว่าข้อมูลแต่ละ
ประเภทที่รวบรวมมีปริมาณของข้อมูล
เพียงพอต่อการพิจารณาส าหรับการ
อนุญาตให้สิทธิหรือไม่ 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลการ
ยื่นจดได้ถูกต้องและครบถ้วนตรง
ตามความต้ อ งก ารป ระสงค์ขอ
อนุญาตใช้สิทธิของผู้ประกอบการ 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing รวบรวม
แ ล ะ เต รี ย ม ข้ อ มู ล ที่ ได้ มี ค ว า ม
ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอส าหรับการ
เตรีย มความพ ร้อมส าห รับ การ
อนุญาตให้สิทธิ 

3. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อมิให้การ
ด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 

4. ข้อมูลที่ ได้รวบรวมมีความถูกต้อง
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมี
ค ว า ม น่ า เชื่ อ ถื อ  แ ล ะ มี ค ว า ม
สอดคล้องไป ในทิ ศทางเดียวกัน 
สามารถก าหนดการเจรจาอนุญาตใช้
สิทธิได้ 

1. ฐาน ข้ อ มู ล ก ารยื่ น จ ด
ทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย  

2. แบบฟอร์ม เอกสารแบบ
ประสงค์ขออนุญาตใช้
สิทธิ 

3. แบบฟอร์มการยื่นค าขอ
จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

4. รายงานการวิจั ยฉบั บ
สมบูรณ์ 

เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย 
Licensing 
ผู้จัดการหน่วยฯ 

ตรวจสอบเตรียม
ความพร้อม และ
รวบรวมข้อมูล 

พร้อมกับวิเคระห์
ข้อมูลเบื้องต้น 

NO 

ผู้ประกอบการยื่น
ความประสงค์ขอ
อนุญาตใช้สิทธิ

ทรัพย์สินทางปัญญา 

3



 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
3  

 
 
 
 
 
 
 

3 วัน 1. เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
ประสานงานนัดหมายผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
เจรจาระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ประดิษฐ์ 
ผู้ เชี่ ย วชาญ  หรือผู้ มีป ระสบการณ์
อนุญาตใช้สิทธิฯ 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุม ก าหนด
สถ าน ที่  แ ล ะ สถ าน ที่ จ อ ด รถ  แ ก่
ผู้เข้าร่วมประชุม 

3. ผู้จัดการหน่วยฯ ดูแลความเรียบร้อย
ความถูกต้องของการจัดงานประชุม 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุมสามารถ
จัดการประชุมได้อย่างเรียบร้อยและมี
ผู้เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ก าหนด 

2. ผู้จัดการหน่วยฯ สามารถด าเนินการ
การประชุมระหว่างผู้ประกอบการและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเรียบร้อย 

1. หนังสือเชิญประชุม 
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์

ใช้ห้องประชุม 
3. หนังสือขอจองที่จอดรถ 

เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย
จัดการประชุม 
ผู้จัดการหน่วยฯ 

4  
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 1. ผู้จัดการหน่วยฯ เสนอ ข้อเสนอผลการ
เจรจาต่อคณะกรรมการด าเนินงานฯ   

2. คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาการ
อนุญาตใช้สิทธิ 

3. ผู้จัดการหน่วยฯ  ท าการสรุปผลการ
อนุญาตใช้สิทธิฯ เสนอคระกรรมการฯ 

4. เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย  Licensing ล งน า ม
ฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

1. ผู้จัดการหน่วยฯ สามารถเสนอข้อเสนอ
ผ ล ก า ร เจ ร จ า ต่ อ ค ณ ะ ก รรม ก า ร
ด าเนินงานฯ  ได้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์ขออนุญาตใช้สิทธิฯ 

2 เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing ลงฐานข้อมูล
การอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ ได้อย่างถูกต้อง
ตามมติที่ประชุม 

1. รายงานผลการประชุ ม
เ จ ร จ า ร ะ ห ว่ า ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร                    
ผู้ประดิษฐ์ ผู้ เชี่ยวชาญ
หรือ ผู้ มี ป ระสบการณ์
อนุญาตใช้สิทธิฯ 

2. ร า ย ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการฯพิจารณา
การอนุญาตใช้สิทธิ 

3. ฐานข้อมูลการอนุญาตให้
ใช้สิทธิฯ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เนิ น ก า ร ก า ร
น าไปใช้ประโยชน์ 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 1. เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
ประสานงานนัดหมายผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดการลงนามสัญญาอนุญาตให้สิทธิ
ระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ประดิษฐ์ โดย
ก าหนดสถานที่ และสถานที่จอดรถ แก่
ผู้เข้าร่วมประชุม 

2.  เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing ประสานงาน
ผู้ประกอบการในการช าระเงินงวดที่ 1 
(ร้อยละ 50 ของค่าเปิดเผยเทคโนโลยี) 

3.  ผู้จัดการหน่วยฯ ดูแลความเรียบร้อยใน
พิธีลงนาม 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุมสามารถ
จัดการประชุมได้อย่างเรียบร้อยและมี
ผู้เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ก าหนด 

2. ผู้จัดการหน่วยฯ สามารถด าเนินการการ
ลงนามระหว่างผู้ป ระกอบการและ
มหาวิทยาลัยได้อย่างเรียบร้อย ไม่ล่าช้า
กว่าแผนที่ก าหนดไว้ 

1.สัญญา 
2.TOR 
3. ใบส าคัญรับเงินค่าเปิดเผย
เทคโนโลยี 
 

1. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย
จัดการประชุม 
2. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย 
Licensing 
3. ผู้จัดการหน่วยฯ 

เชิญประชุมเพื่อเจรจาระหว่าง
ผู้ประกอบการ ผู้ประดิษฐ์ 

ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มปีระสบการณ์
อนุญาตใช้สิทธิฯ 

NO 

มสด. อนุญาตให้ใช้สิทธิ โดย
หน่วยบรหิารนวัตกรรม 

ด าเนินการท าพธิีลงนามสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Contractual 

Arrangement) พร้อมกับ
ผู้ประกอบการช าระเงินงวดที่ 1 

(ร้อยละ 50 ของค่าเปิดเผย
เทคโนโลยี) 

เสนอคณะ
กรรมการฯ 
ตรวจสอบ

พิจารณาการ
อนุญาตใช้สิทธิฯ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 วัน 1. นักวิจัยก าหนดการถ่ายทอดกระบวนการ
ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
หรือสินค้าที่จะผลิตขึ้นกับผู้ประกอบการ 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่
ติดตามกระบวนการเปิดเผยเทคโนโลยี
พร้อมกับนักวิจัย 

3. เจ้าหน้ าที่ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีลง
ฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ  

1. นักวิจัยสามารถถ่ายทอดกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
ห รื อ สิ น ค้ าที่ ถู ก ผ ลิ ต ขึ้ น ได้ อ ย่ า ง
ครบถ้วนตามเง่ือนไขในสัญญา 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
สามารถเก็บข้อมูลการถ่ายทอดได้และ
สามารถสรุปผลรายงานการเปิดเผย
นวัตกรรมได้อย่างครบถ้วน 

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ ได้
อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.   สัญญา 
2.   TOR 
3.   รายงานผลการเปิดเผย

เทคโนโลยี 
4.   ฐานข้อมูลการอนุญาตให้

ใช้สิทธิฯ 
 

เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

7  
 
 
 
 

7 วัน 1.  เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing ประสานงาน
การช าระเงินงวดที่ 2 กับผู้ประกอบการ 

2.  ผู้ ประกอบการช าระเงินงวดที่  2 แก่
มหาวิทยาลัย 

3.  เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing ฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิฯ 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing สามารถติดตาม
การช าระเงินงวดที่ 2 ให้เป็นไปตามเง่ือนไข
ในสัญญา และฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้
สิทธิฯได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามจ านวน
เงินที่ระบุในสัญญา 

1.   สัญญา 
2.   TOR 
3.   รายงานผลการเปิดเผย

เทคโนโลยี 
4.   ฐานข้อมูลการอนุญาตให้

ใช้สิทธิฯ 
 

เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย 
Licensing 

8  
 
 
 
 
  
 
 
 

9 เ ดื อ น 
( ห ลั ง จ า ก
เ ปิ ด เ ผ ย
เทคโนโลยี 
 

1. นั ก วิ จั ย ให้ ค าป รึกษ าและถ่ ายท อ ด
เทคโนโลยี จ านวน 5 คร้ัง 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีติดตาม
กระบวน ให้ ค าป รึกษาและถ่ ายทอด
เทคโนโลยี  

3. เจ้าหน้ าที่ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีลง
ฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ  

 
 

1. นักวิจัยให้ค าปรึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี จ านวน 5 ครั้ง ครบถ้วน
ตามเง่ือนไขในสัญญา 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
ติดตามกระบวนให้ค าปรึกษาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถสรุปผล
รายงานการถ่ายทอดนวัตกรรมได้
อย่างครบถ้วน 

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีลง
ฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ ได้
อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.  สัญญา 
2.  TOR 
3.  แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ใ ห้

ค าปรึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

4.  รายงานผลการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

5.  ฐานข้อมูลการอนุญาตให้
ใช้สิทธิฯ 

1. นักวิจยั                       
(ผู้ประดิษฐ์) 

2. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย
ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี 

ผู้ประกอบการลง
นามสัญญา พร้อม
ช าระเงินงวดที่ 1 
(ร้อยละ 50 ของค่า
เปิดเผยเทคโนโลยี) 

ผู้ประกอบการลง
นามสัญญา พร้อม
ช าระเงินงวดที่ 1 
(ร้อยละ 50 ของค่า
เปิดเผยเทคโนโลยี) 

 
 

นักวิจยั (ผู้ประดิษฐ์) เจา้ของ
ผลงาน เปิดเผยเทคโนโลยี 
(Technology Transfer) 

ภายใน 90 วันหลังจากช าระ
เงินงวดที่ 1 

 

ผู้ประกอบการ
ช าระเงินงวดที่ 2  

ผู ้
ประกอบการช าระ 

เงินงวดที่ 2  

 
การให้ค าปรึกษาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

จ านวน 5 คร้ัง 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาม เง่ือนไข
ในสัญญา 

1.  เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing ประสานงาน
ก า รช า ร ะ เ งิ น อ นุ ญ า ต ใช้ สิ ท ธิ  กั บ
ผู้ประกอบการ 

2.  ผู้ประกอบการช าระเงินอนุญาตใช้สิทธิที่
คงค้างแก่มหาวิทลัย 

3.  เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing ฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิฯ 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing สามารถติดตาม
การช าระเงินอนุญาตใช้สิทธิ ให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขในสัญญา และฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ ใช้สิทธิฯ  ได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามจ านวนเงินที่ระบุในสัญญา 

1.  สัญญา 
2.  TOR 
3.   ใบส าคะญรับเงิน 
4.   ฐานข้อมูลการอนุญาตให้

ใช้สิทธิฯ 
 

เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย 
Licensing 

 

หน่วย RAU 
ติดตามการช าระค่า

อนุญาตใช้สิทธิ  
 

  
การติดตามการ
ช าระค่าอนุญาต

ใช้สิทธิ  
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5.2 การให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกีย่วข้อง ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 
 
 
 

1 วัน เจ้ าหน้ าที่ งานสารบรรณ บันทึ กข้อมู ล
รายละเอียดของเอกสารลงในฐานข้อมูลสาร
บรรณ 

เจ้าหน้าที่งานสรรบรรณสามารถบันทึก
ข้อมูลรายละเอียดข้อเอกสารได้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามเอกสารแบบประสงค์
ขออนุญาตใช้สิทธิ 

1.แบบฟอร์ม เอกสารแบบ
ป ร ะ ส ง ค์ ข อ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ 
 

เจ้ า ห น้ า ที่ ง า น            
สารบรรณ 

2  3 วัน 1. เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย พั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ตรวจสอบงานวิจัย จากฐานข้อมูลการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย  

2. ผู้ จั ด ก ารห น่ ว ย ฯ  ต รวจ สอ บ แ ละ
วิ เค ราะห์ ค วามถู ก ต้ อ งและความ
น่ า เชื่ อถื อตลอดจนความเป็ นไป ได้ 
รวมทั้งมีการตรวจสอบว่าข้อมูลแต่ละ
ประเภทที่รวบรวมมีปริมาณของข้อมูล
เพียงพอต่อการพิจารณาส าหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือไม่ 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
สามารถตรวจสอบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลการยื่นจดได้ถูกต้อง
และครบถ้วนตรงตามความ
ต้องการประสงค์ขออนุญาตใช้
สิทธิของผู้ประกอบการ 

2. ข้ อมู ลที่ ได้ รวบ รวมมี ความ
ถู ก ต้ อ งต าม น โย บ าย ข อ ง
มหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือ 
และมีความสอดคล้องไปใน
ทิ ศ ท า งเดี ย ว กั น  ส าม า รถ
ก า ห น ด ก า ร ก า ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์หรือไม่ 

1. ฐานข้อมูลการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  

2. แบบ ฟอร์ม  เอกสาร
แบบประสงค์ขอพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

3. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการหน่วยฯ 

3  
 
 
 
 
 
 
 

3 วัน 1. เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย จั ด ก า รป ร ะ ชุ ม 
ประสานงานนัดหมายผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
เจรจาระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุม ก าหนด
สถานที่  และสถานที่ จอดรถ  แก่
ผู้เข้าร่วมประชุม 

3. ผู้จัดการหน่วยฯ ดูแลความเรียบร้อย
ความถูกต้องของการจัดงานประชุม 

1. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย จัดการประชุ ม
สามารถจัดการประชุมได้อย่าง
เรียบร้อยและมีผู้เข้าร่วมประชุม
ตามรายชื่อที่ก าหนด 

2. ผู้ จั ด ก า ร ห น่ ว ย ฯ  ส า ม า ร ถ
ด าเนินการการประชุมระหว่าง
ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเรียบร้อย 

1. หนังสือเชิญประชุม 
2. ห นั ง สื อ ข อ ค ว า ม
อนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 
3. หนังสือขอจองที่จอดรถ 

เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย
จัดการประชุม 
ผู้จัดการหน่วยฯ 

ผู้ประกอบการย่ืน
ความประสงค์ใน

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  

 

ตรวจสอบเตรียม
ความพร้อม และ
รวบรวมข้อมูล 

พร้อมกับวิเคระห์
ข้อมูลเบื้องต้น 

เชิญประชุมเพื่อเจรจา
ระหว่างผู้ประกอบการ                    

นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ์ในการพัฒนา

ผลิตภณัฑ ์

NO 

7



 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกีย่วข้อง ผู้รับผิดชอบ 
4  

 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 1. ผู้จัดการหน่วยฯ เสนอ ข้อเสนอผลการ
เจรจาต่อคณะกรรมการด าเนินงานฯ   

2. คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3. ผู้จัดการหน่วยฯ ท าการสรุปผลการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เสนอคณะกรรม          
การฯ 

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงนาม
ฐานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

1. ผู้จัดการหน่วยฯ สามารถเสนอ
ข้ อ เส น อ ผ ล ก า ร เจ ร จ า ต่ อ
คณะกรรมการด าเนินงานฯ  ได้
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม
วัตถุป ระสงค์ขอการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ลงในฐานข้ อมู ลการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องตาม
มตทิี่ประชุม 

1.  รายงานผลการประชุม
เ จ ร จ า ร ะ ห ว่ า ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร                    
ผู้ประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้มีประสบการณ์
การพัฒนาผลิตภณัฑ ์

2. ร า ย ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เนิ น งานพิ จารณ า
การพัฒนาผลิตภณัฑ ์

3.  ฐานข้อมูลการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ค ณ ะ ก รรม ก า ร
ด า เนิ น ก า รก า ร
น าไปใช้ประโยชน์ 
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2 วัน 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดท าใบ
เสนอราคาเสนอต่อผู้บริหารลงนาม 

2.   เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดส่งใบ
เสนอราคาเสนอต่อผู้ประกอบการเพื่อ
ลงนาม 

 
 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
จัดท าใบเสนอราคาได้ตรงตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
สามารถจัดส่งเอกสารได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1.  ใบเสนอราคา 
2.  TOR 
 

เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผู้บริหาร 
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4 วัน 1.  เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย พั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ประสานงานผู้ประกอบการในการช าระ
เงินงวดที่ 1  

2.  ผู้ประกอบการช าระเงินงวดที่  1 แก่
มหาวิทยาลัย 

3.  เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลง
ฐานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
 
 

เจ้ าห น้ าที่ ฝ่ า ย พั ฒ น าผลิ ตภั ณ ฑ์ 
สามารถติดตามการช าระเงินงวดที่ 1 
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา และลง
ฐานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ได้
อย่างครบถ้วนถูกต้องตามจ านวนเงินที่
ระบุในสัญญา 

1. ใบเสนอราคา 
2. TOR 
3. ใบส าคัญรับเงิน 
 

เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

NO 

 
 
มสด. จัดท าใบเสนอราคา 

 
 

ผู้ประกอบการลง
นามสัญญา พร้อม
ช าระเงินงวดที่ 1 
(ร้อยละ 50 ของค่า
เปิดเผยเทคโนโลยี) 

ผู้ประกอบการช าระ
เงินงวดที่ 1 (ช าระใน
วันท่ีระบุในใบเสนอ

ราคา) 

เสนอคณะ
กรรมการฯ 
ตรวจสอบ

พิจารณาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกีย่วข้อง ผู้รับผิดชอบ 
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ตามเงื่อนไขใน 
TOR 

1. นั ก วิ จั ย ก า ห น ด ร า ย ะ เอี ย ด ข อ ง
กระบวนการต่ า งๆ  ใน การพั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่จะถูกผลิตขึ้น
ให้กับผู้ประกอบการ 

2.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่
ติดตามกระบวนการพัฒนาพร้อมกับ
นักวิจัย 

3.  เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  ลง
ฐานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

1. นั ก วิ จั ย พั ฒ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต าม
กระบวนการต่างๆ ที่มีการตกลงกัน
ไว้  หรือสิน ค้าที่ จะถูกผลิตขึ้น ได้
อย่างครบถ้วนตามเง่ือนไขใน TOR 

2. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ส าม ารถ เก็ บ ข้ อ มู ลก ารพั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ได้และสามารถสรุปการ
ด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน 

3. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ฐานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้
อ ย่ า งถู ก ต้ อ งต าม ระยะ เวล าที่
ก าหนด 

1. ใบเสนอราคา 
2. TOR 
3. รายงานผลการเปิดเผย
เทคโนโลยี 
4.  ฐานข้อมูลการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิฯ 
 

เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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1 วัน 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประสานงาน
นักวิจัยและผู้ประกอบการ ในการส่งมอบงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 1   

2. เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย พั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
ประสานงานผู้ประกอบการ เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เพื่อเสนอต่อนักวิจัยต่อไป 

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีลง
ฐานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ 

 
 

1. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สามารถประสานงานการส่งมอบงาน
ได้ ถู กต้ อ งตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนดตาม TOR 

2. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สามารถสรุปข้อมูลแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการได้
อย่างถูกต้องตาม TOR 

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลง
ฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ 
ได้อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1.  ใบเสนอราคา 
2.  TOR 
3.  รายงานความก้าวหน้าการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 1 
หรือตามเงื่อนไขในสัญญา)  

4 . แบบประเมินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

1. นั ก วิ จั ย                  
(ผู้ประดิษฐ์) 

2.  เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ 
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ตามเงื่อนไขใน 
TOR 

1. เจ้ าห น้ าที่ ฝ่ ายพั ฒ น าผลิ ตภัณ ฑ์ 
ป ร ะ ส า น ง า น นั ก วิ จั ย แ ล ะ
ผู้ประกอบการ ในการส่งมอบงานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 2  

2. ผู้ประกอบการช าระเงินอนุญาตใช้
สิทธิที่คงค้างแก่มหาวิทลัย 

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลง
ฐานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ 
สามารถติดตามการช าระเงินอนุญาต
ใช้สิทธิ  ให้ เป็ นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา และฐานข้อมูลการอนุญาตให้
ใช้สิทธิฯ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามจ านวนเงินที่ระบุในสัญญา 

1.  ใบเสนอราคา 
2.  TOR 
3.  ใบส าคะญรับเงิน 
4.  ฐานข้อมูลการอนุญาต

ให้ใช้สิทธิฯ 
 

เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการลง
นามสัญญา พร้อม
ช าระเงินงวดที่ 1 
(ร้อยละ 50 ของค่า
เปิดเผยเทคโนโลยี) หน่วย RAU 
ติดตามการช าระค่า

อนุญาตใช้สิทธิ  
 

หน่วยบรหิารนวัตกรรม 
และเครือข่ายวิจัย ส่ง

มอบงานครั้งที่ 2 
ผู้ประกอบการช าระ

เงินงวดที่ 2 
 

ผู้ประกอบการ
ช าระเงินงวดที่ 2  

หน่วยบริหาร
นวัตกรรม และ

เครือข่ายวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

หน่วยบริหารนวัตกรรม 
และเครือข่ายวิจัย ส่ง

มอบงานครั้งท่ี 1 พร้อม
รับข้อเสนอแนะในการ

ปรับแก้ไขจาก
ผู้ประกอบการ ตาม

เงื่อนไขที่ระบุใน TOR 
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6. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 การขออนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ขออนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 

รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณบันทึกข้อมูลรายละเอียด

ของเอกสารลงในฐานข้อมูลสารบรรณ 
เจ้ าหน้ าที่ งานสรรบรรณ สามารถบั นทึ กข้ อมู ล
รายละเอียดข้อมู ล ได้ อย่ างครบถ้ วน  เพ่ื อลงใน
ฐานข้อมูลการอนุญาตใช้สิทธิฯ ให้ครบถ้วนถูกต้อง มี
รายละเอียดดังนี้ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
2. ข้อมูลธุรกิจ 

2.1  ประเภทสถานประกอบการ 
2.2  ชื่อสถานประกอบการ 
2.3  เลขทะเบียน 
2.4  ที่อยู่ 
2.5  ขนาดธุรกิจ 
2.6  สินค้า/บริการ 
2.7  ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีการจดทะเบียนหรือ

แจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ 
3. ข้อมูลความต้องการในการขออนุญ าตใช้สิทธิ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

3.1 ประเภทในการขออนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

3.2 จ านวนผลงานที่ต้องการขออนุญาตใช้สิทธิ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

3.3 ประเภทของผลงานที่ต้องการขออนุญาตใช้
สิทธิฯ 

3.4 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
3.5 งบประมาณในการด าเนินงาน 
3.6 ระยะเวลาการส่งมอบงาน 
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ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเตรียมความพร้อม และรวบรวมข้อมูล พร้อมกับวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้น 

รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.1 เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing ตรวจสอบนวัตกรรม

ที่ผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ขออนุญาตใช้
สิทธิฯ จากฐานข้อมูลการยื่นจดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย  

 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย  Licensing ต้องประสานงานขอ
ข้อมู ล เพ่ิ ม เติ มจากนั กวิจั ยตั วแทนสิทธิของ
มหาวิท ยาลั ย ในการตรวจสอบนวัตกรรมที่
ผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ขออนุญาตใช้             
สิทธิฯ จากฐานข้อมูลการยื่นจดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย 

2.2 เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing เตรียมความพร้อม
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของนวัตกรรมที่
ผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ขออนุญาตใช้
สิทธิฯ  

 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing เตรียมความพร้อมและ
รวบรวมข้อมูล จากผู้ประสานงานด้านการวิจัย 
และผู้ดูแลการบ่มเพาะนวัตกรรม จาก สวพ. โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้อมูลผู้ประกอบการ  
2. ประเภทการอนุญาตให้ใช้สิทธิ  
3. ข้อมูลยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญา  
4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
5. การบ่มเพาะนวัตกรรม  
6. การเผยแพร่นวัตกรรม  
7. รางวัลจากงานวิจัย เป็นต้น 

2.3 ผู้จัดการหน่วยฯ ตรวจสอบและวิเคราะห์ความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือตลอดจนความ
เป็นไปได้รวมทั้งมีการตรวจสอบว่าข้อมูลแต่ละ
ประเภทที่รวบรวมมีปริมาณของข้อมูลเพียงพอ
ต่อการพิจารณาส าหรับการอนุญาตให้สิทธิ
หรือไม ่

1. ตรวจสอบในฐานการอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ 
2. ตรวจสอบข้อมูลการวิจัยในระบบ NRMS และ

ระบบ R-system 
3. ควรพิจารณางบประมาณที่ผู้ประกอบการเสนอ

ส อ ด ค ล้ อ งกั บ งบ ป ร ะ ม า ณ ห รื อ ต้ น ทุ น
งบประมาณการวิจัย เพ่ือสามารถก าหนดการ
เจรจาอนุญาตใช้สิทธิได ้

4. ข้อมูลที่ได้รวบรวมมีความถูกต้องตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยมีความน่าเชื่อถือ และมี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สามารถ
ก าหนดการเจราอนุญาตใช้สิทธิได ้

5. หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความ
ถูกต้องของข้อมูลจะต้องรีบประสานเจ้าของ
ข้อมูลโดยด่วน 
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ขั้นตอนที่ 3 เชิญประชุมเพื่อเจรจาระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัย (ผู้ประดิษฐ์) ผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ์อนุญาตใช้สิทธิฯ 

รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุม ประสานงานนัด

ห ม า ย ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ พ่ื อ เจ ร จ า ร ะ ห ว่ า ง
ผู้ประกอบการ ผู้ประดิษฐ์ ผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ์อนุญาตใช้สิทธิฯ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุมติดต่อรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการหน่วยฯ โดยต้องนัด
วันที่สามารถมาประชุมตรงกันได้ หากไม่สามารถต่อติด
ผู้เกี่ยวข้องได้ให้รีบแจ้งผู้จัดการหน่วยฯ โดยด่วน 

3.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุม ก าหนดสถานที่ และ
สถานที่จอดรถ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุมด าเนินการเพ่ือเตรียมการ
ประชุมดังนี้ 

1. จัดท าหนังสือเชิญประชุมก่อนวันจัดงาน 
2. ประสานงานและจัดท าหนั งสือขอใช้ ห้อง

ประชุม 
3. ประสานงานและจัดท าหนังสือจองที่ จอด

รถยนต์กับฝ่ายานยนต์ 
4. รายงานความก้าวหน้าแก่ผู้จัดการหน่วยฯ 

3.3 ผู้จัดการหน่วยฯ ดูแลความเรียบร้อยความถูกต้อง
ของการจัดงานประชุม 

ผู้จัดการหน่วยฯ ติดตามการจัดเตรียมการประชุมกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุมเป็นระยะ เพ่ือตรวจความ
เรียบร้อยก่อนจัดงาน 

ขั้นตอนที่ 4 เสนอคณะกรรมการฯ ตรวจสอบพิจารณาการอนุญาตใช้สิทธิ 
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 ผู้จัดการหน่วยฯ เสนอ ข้อเสนอผลการเจรจาต่อ
คณะกรรมการด าเนินงานฯ   

1. ผู้ จั ด การห น่ วยฯ  ป ระส าน งาน เชิ ญ ป ระชุ ม
คณะกรรมการด าเนินงานฯ  

2. จัดท าข้อมูลสรุปผลการประชุมเจรจาการของ
อนุญาตให้ใช้สิทธิแก่คณะกรรมการฯ  

4.2 คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาการอนุญาต             
ใช้สิทธิ 

 

พิจารณาศักยภาพความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ 

1. สอดคล้ อ งกั บ น โยบ ายด้ าน ก า รวิ จั ย ขอ ง
มหาวิทยาลัย 

2. ประเภทและงบประมาณส าหรับการอนุญาตให้
ใช้สิทธิ  

4.3 ผู้จัดการหน่วยฯ ท าการสรุปผลการอนุญาตใช้  
สิทธิฯ เสนอคณะกรรมการฯ 

 

ผู้จัดการหน่วยฯ ท าการสรุปผลการอนุญาตใช้สิทธิฯ 
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาลงมติจากท่ีประชุมเพ่ือ
ด า เนิ น การแจ้ งต่ อผู้ ป ระกอบ การแ ละนั ก วิ จั ย           
(ผู้ประดิษฐ์)  

4.4 เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing ลงนามฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ 

เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย  Licensing ลงนามฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ เพ่ือใช้ในการติดตามงานต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 5 มสด. อนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยหน่วยบริหารนวัตกรรม ด าเนินการท าพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้
ใช้สิทธิ (Contractual Arrangement) พร้อมกับผู้ประกอบการช าระเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 50 ของค่า
เปิดเผยเทคโนโลยี) 

รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุม ประสานงานนัด

หมายผู้ เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดการลงนามสัญญา
อนุญาตให้สิทธิระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ประดิษฐ์ 
โดยก าหนดสถานที่  และสถานที่ จอดรถ แก่
ผู้เข้าร่วมประชุม 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุมติดต่อรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการหน่วยฯ โดยต้อง
นัดวันที่สามารถมาประชุมตรงกันได้ และด าเนินการ
เพ่ือเตรียมการประชุมดังนี้ 

1. จัดท าหนังเชิญประชุมก่อนวันจัดงาน 
2. ประสานงานและจัดท าหนังสือขอให้ห้อง

ประชุม 
3. ประสานงานและจัดท าหนังสือจองที่จอด

รถยนต์กับฝ่ายานยนต์ 
4. เตรียมเอกสารส าหรับการลงนาม 
5. รายงานความก้าวหน้าแก่ผู้จัดการหน่วยฯ 

5.2 เจ้ าห น้ าที่ ฝ่ า ย  Licensing   ป ระส าน งาน
ผู้ประกอบการในการช าระเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 
50 ของค่าเปิดเผยเทคโนโลยี) 

 

1. เ จ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย  Licensing ป ร ะ ส า น ง า น
ผู้ประกอบการในการช าระเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 
50 ของค่าเปิดเผยเทคโนโลยี) ให้น ามาเป็นเช็คเงิน
สด 

2. น าเช็ค เงินสดไปส่ งต่อกองคลั งมหาวิทยาลัย              
เพ่ือออกใบส าคญัรับเงิน  

3. ส าเนาใบส าคัญรับเงินเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และ
มอบใบส าคัญรับเงินให้แก่ผู้ประกอบการ 

5.3 ผู้จัดการหน่วยฯ ดูแลความเรียบร้อยความ
เรียบร้อยในพิธีลงนาม 

ผู้จัดการหน่วยฯ ติดตามการเตรียมจัดการประชุมกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุมเป็นระยะ เพ่ือตรวจความ
เรียบร้อยก่อนจัดงาน  

5.4 เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing ลงนามฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ 

เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย  Licensing ลงนามฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ เพ่ือใช้ในการติดตามงานต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 6 นักวิจัย (ผู้ประดิษฐ์) เจ้าของผลงาน เปิดเผยเทคโนโลยี (Technology Transfer) ภายใน 90 
วันหลังจากช าระเงินงวดที่ 1 

รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1  นักวิจัยก าหนดการถ่ายทอดกระบวนการต่าง ๆ ที่

มีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม หรือสินค้าที่จะ
ผลิตขึ้นกับผู้ประกอบการ 

  

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีประสานงาน
นักวิจัยและผู้ประกอบการเพ่ือนัดเวลาที่เหมาะสม
ในการเปิดเผยกระบวนการกระบวนการต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ 
ภายใน 90 วัน หลังจากช าระเงินงวดที่ 1 (หรือนับ
จากวันที่ลงนามในสัญญา)  

2. จัดท าหนังสือขอจองรถยนต์กรณีนักวิจัยร้องขอใน
รถยนต์ของมห่วิทยาลัย 

6.2  เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพ้ืนที่ติดตาม
กระบวนการเปิดเผยเทคโนโลยีพร้อมกับนักวิจัย 

 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพ้ืนที่ติดตาม
กระบวนการเปิดเผยเทคโนโลยีพร้อมกับนักวิจัย 
พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

2.  เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ 
3.  สรุปผลการเปิดเผยเทคโนโลยีเสนอต่อผู้จัดการ 

หน่วยฯ 
6.3  เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีลงฐานข้อมูล

การอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีลงฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิฯ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่อไป 

ขั้นตอนที่ 7 ผู้ประกอบการช าระเงินงวดที่ 2  
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

7.1  เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing  ประสานงานการช าระ
เงินงวดที่ 2 กับผู้ประกอบการ 

 

1.  เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing ประสานงานติดตามการ
ช าระเงินงวดที่ 2 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา  

2. กรณีเลยระยะเวลาให้จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการ
ช าระเงินงวดที่ 2 

7.2  ผู้ประกอบการช าระเงินงวดที่ 2 แก่มหาวิทลัย 
 

1. เ จ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย  Licensing ป ร ะ ส า น ง า น
ผู้ประกอบการในการช าระเงินงวดที่ 2 ให้น ามาเป็น
เช็คเงินสด 

2. น าเช็คเงินสดไปส่งต่อกองคลังมหาวิทยาลัยเพ่ือออก
ใบส าคัญรับเงิน  

3. ส าเนาใบส าคัญรับเงินเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และ
มอบใบส าคัญรับเงินให้แก่ผู้ประกอบการ 

7.3  เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing ฐานข้อมูลการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิฯ 

เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย  Licensing ลงนามฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ เพ่ือใช้ในการติดตามงานต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 8 การให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 5 ครั้ง 
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

8.1  นักวิจัยการให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จ านวน 5 ครั้ง 

 
  

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีประสานงาน
นักวิจัยและผู้ประกอบการเพ่ือนัดเวลาที่เหมาะสม
ในการให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 
5 ครั้ง (หรือตามเง่ือนไขในสัญญา)  

2. จัดท าหนังสือขอจองรถยนต์กรณีนักวิจัยร้องขอใน
รถยนต์ของมหาวิทยาลัย 

8.2  เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพ้ืนที่ติดตาม
กระบวนการเปิดเผยเทคโนโลยีพร้อมกับนักวิจัย 

 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพ้ืนที่ติดตาม
กระบวนการเปิดเผยเทคโนโลยีพร้อมกับนักวิจัย 
พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

2. เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ 
3. สรุปผลการเปิดเผยเทคโนโลยีเสนอต่อผู้จัดการ

หน่วยฯ 
8.3  เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีลงฐานข้อมูล

การอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีลงฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิฯ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่อไป 

ขั้นตอนที่ 9 การติดตามการช าระค่าอนุญาตใช้สิทธิฯ 
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

9.1  เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing ประสานงานการช าระ
เงินอนุญาตใช้สิทธิ กับผู้ประกอบการ 

 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing ประสานงานติดตามการ
ช าระเงินอนุญาตใช้สิทธิที่คงค้างให้ เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา  

2. กรณีเลยระยะเวลาให้จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการ
ช าระเงินอนุญาตใช้สิทธิ 

9.2  ผู้ประกอบการช าระเงินอนุญาตใช้สิทธิที่คงค้างแก่
มหาวิทยาลัย 

 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินประสานงานผู้ประกอบการใน
การช าระเงิน ให้น ามาเป็นเช็คเงินสด 

2. น าเช็คเงินสดไปส่งต่อกองคลังมหาวิทยาลัยเพ่ือออก
ใบส าคัญรับเงิน  

3. ส าเนาใบส าคัญรับเงินเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และ
มอบใบส าคัญรับเงินให้แก่ผู้ประกอบการ 

9.3  เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing ฐานข้อมูลการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิฯ 

เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย  Licensing ลงนามฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ เพ่ือใช้ในการติดตามงานต่อไป 
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6.2 การให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ขออนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 

รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.1 ผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
เจ้าหน้าที่งานสรรบรรณสามารถบันทึกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้อง
โดยระบุรายละเอียดข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ดังนี้ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
2. ข้อมูลธุรกิจ 

2.1   ประเภทสถานประกอบการ 
2.2   ชื่อสถานประกอบการ 
2.3   เลขทะเบียน 
2.4   ที่อยู่ 
2.5   ขนาดธุรกิจ 
2.6   สินค้า/บริการ 
2.7   ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีการจดทะเบียน

หรือ แจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
หรือไม ่

2.8   ปัจจุบันธุรกิจของท่านอยู่ในสถานภาพใด 
2.9   กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจของท่านคือใคร 
2.10 สถานที่จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มีที่ใดบ้าง 
2.11 ปัจจุบันท่านมีช่องทางในการจัดจ าหน่าย   
       สินค้า/ บริการของท่านอย่างไร 

3. ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3.1   ความต้องการในการให้มหาวิทยาลัยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
3.2    ระดับของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงอยู่

ในขั้นตอนใด 
3.3    จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้พัฒนามีกี่

ชิ้นงาน 
3.4    ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา 
3.5    ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
3.6    งบประมาณในการด าเนินงาน 
3.7  ระยะเวลาการส่งมอบงาน 
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ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเตรียมความพร้อม และรวบรวมข้อมูล พร้อมกับวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้น 
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรวจสอบงานวิจัย 
จากฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องประสานงานขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากนักวิจัยผู้ประสานงานด้านการ
วิจัยในการตรวจสอบงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับที่
ผู้ ป ระกอบการยื่ น ความประสงค์ ขอ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ 

2.2 ผู้จัดการหน่วยฯ ตรวจสอบและวิเคราะห์ความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือตลอดจนความเป็นไป
ได้ รวมทั้งมีการตรวจสอบว่าข้อมูลแต่ละประเภท
ที่รวบรวมมีปริมาณของข้อมูลเพียงพอต่อการ
พิจารณาส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือไม่ 

1.  ตรวจสอบข้อมูลการวิจัยในระบบ NRMS และ
ระบบ R-system 

2. ควรพิจารณางบประมาณที่ผู้ประกอบเสนอ
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ งบ ป ระม าณ ห รื อ ต้ น ทุ น
งบประมาณการวิจัย เพ่ือสามารถก าหนดการ
เจรจาอนุญาตใช้สิทธิได ้

3. ข้อมูลที่ได้รวบรวมมีความถูกต้องตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือ และมีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  สามารถ
ก าหนดการเจราอนุญาตใช้สิทธิได้ 

4. หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความ
ถูกต้องของข้อมูลจะต้องรีบประสานเจ้าของ
ข้อมูลโดยด่วน 

ขั้นตอนที่ 3 เชิญประชุมเพื่อเจรจาระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุม ประสานงานนัด

ห ม า ย ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ พ่ื อ เจ ร จ า ร ะ ห ว่ า ง
ผู้ประกอบการ นักวิจัย ผู้ เชี่ ยวชาญหรือผู้ มี
ประสบการณ์อนุญาตใช้สิทธิฯ 

เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายจั ดการป ระชุ มติ ดต่ อรายชื่ อ
ผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการ
หน่วยฯ โดยต้องนัดวันที่สามารถมาประชุมตรงกัน
ได้ หากไม่สามารถต่อติดผู้เกี่ยวข้องได้ให้รีบแจ้ง
ผู้จัดการหน่วยฯ โดยด่วน 

3.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุม ก าหนดสถานที่ และ
สถานที่จอดรถ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

เจ้าหน้ าที่ ฝ่ ายจัดการประชุมด าเนินการเพ่ือ
เตรียมการประชุมดังนี้ 
1. จัดท าหนังเชิญประชุมก่อนวันจัดงาน 
2. ประสานงานและจัดท าหนังสือขอให้ห้องประชุม 
3. ประสานงานและจัดท าหนังสือจองที่จอด

รถยนต์กับฝ่ายานยนต์ 
4. รายงานความก้าวหน้าแก่ผู้จัดการหน่วยฯ 

3.3 ผู้จัดการหน่วยฯ ดูแลความเรียบร้อยความถูกต้อง
ของการจัดงานประชุม 

ผู้จัดการหน่วยฯ ติดตามการเตรียมจัดการประชุม
กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุมเป็นระยะ เพ่ือ
ตรวจความเรียบร้อยก่อนจัดงาน 
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ขั้นตอนที่ 4 เสนอคณะกรรมการฯ ตรวจสอบพิจารณาการ 
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  ผู้จัดการหน่วยฯ เสนอ ข้อเสนอผลการเจรจา
ต่อคณะกรรมการด าเนินงานฯ   

1. ผู้จัดการหน่วยฯ  ประสานงานเชิญประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานฯ  

2. จัดท าข้อมูลสรุปผลการประชุมเจรจาการของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่คณะกรรมการฯ  

4.2  คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาการอนุญาต
ใช้สิทธิฯ 

 

1. พิจารณาศักยภาพความเป็นไปได้ในการด าเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการ 

2. สอดคล้ อ งกั บ น โยบ ายด้ านการวิ จั ย ขอ ง
มหาวิทยาลัย 

3. ประเภทและงบประมาณส าหรับการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

4.3  ผู้จัดการหน่วยฯ ท าการสรุปผลการการพัฒนา
ผลิตภัณ เสนอคณะกรรมการฯ 

 

ผู้จัดการหน่วยฯ ท าการสรุปผลการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาลงมติ
จากที่ประชุมเพ่ือด าเนินการแจ้งต่อผู้ประกอบการ
และนักวิจัย  

4.4  เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย พั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ล งน าม
ฐานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงนามฐานข้อมูล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการติดตามงาน
ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 มสด. จัดท าใบเสนอราคา 
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดท าใบเสนอ
ราคาเสนอต่อผู้บริหารลงนาม 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดท าใบเสนอราคา
เสนอต่อผู้บริหารลงนามเตรียมการเอกสารดังนี้ 

1. จัดท าใบเสนอราคา และ TOR ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการฯ 

2. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนาม
ในใบเสนอราคา และ TOR 

3. ส าเน าบั ตรประจ าตั วประชาชนของ
ผู้บริหารในกรณีมอบหมายปฏิบัติงานแทน 

5.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดส่งเสนอราคา
เสนอต่อผู้ประกอบการเพ่ือลงนาม 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประสานงานการับ
เอกสารใบเสนอราคา และ TOR  
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ขั้นตอนที่ 6 ผู้ประกอบการช าระเงินงวดที่ 1 (ช าระในวันที่ระบุในใบเสนอราคา) 
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประสานงานการ
ช าระเงินงวดที่ 1 กับผู้ประกอบการ 

 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประสานงานติดตาม
การช าระเงินงวดที่ 2 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในใบ
เสนอราคา และ TOR  

2. กรณีเลยระยะเวลาให้จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการ
ช าระเงินงวดที่ 1 

6.2 ผู้ประกอบการช าระเงินงวดที่ 1 แก่มหาวิทลัย 
 

1. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย พัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ประสานงาน
ผู้ประกอบการในการช าระเงินงวดที่ ให้น ามาเป็น
เช็คเงินสด 

2. น าเช็คเงินสดไปส่งต่อกองคลังมหาวิทยาลัยเพ่ือออก
ใบส าคัญรับเงิน  

3. ส าเนาใบส าคัญรับเงินเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และ
มอบใบส าคัญรับเงินให้แก่ผู้ประกอบการ 

6.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิฯ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงนามฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิฯ เพ่ือใช้ในการติดตามงานต่อไป 

ขั้นตอนที่ 7 หน่วยบริหารนวัตกรรม และเครือข่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ 
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

7.1 นั ก วิ จั ย ก า ห น ด ก า ร พั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใน
กระบวนการต่างๆ หรือสินค้าที่จะถูกผลิตขึ้นกับ
ผู้ประกอบการ 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประสานงานนักวิจัย
และผู้ประกอบการนัดเวลาที่เหมาะสมในการให้
ค าปรึกษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

2. จัดท าหนังสือขอจองรถยนต์กรณีนักวิจัยร้องขอใน
รถยนต์ของมห่วิทยาลัย 

7.2  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพ้ืนที่ติดตาม
กระบวนการพัฒนาพร้อมกับนักวิจัย 

 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพ้ืนที่ติดตาม
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมกับนักวิจัย 
พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

2. เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ 
3. สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสนอต่อผู้จัดการหน่วยฯ 

7.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงฐานข้อมูลการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  ลงฐานข้อมูลการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 8 หน่วยบริหารนวัตกรรม และเครือข่ายวิจัย ส่งมอบงานครั้งที่ 1 พร้อมรับข้อเสนอแนะในการ
ปรับแก้ไขจากผู้ประกอบการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุใน TOR 
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
8.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประสานงาน

นักวิจัยและผู้ประกอบการ ในการส่งมอบงานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 1   

 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประสานงานนักวิจัย
และผู้ประกอบการนัดเวลาที่เหมาะสมในการในส่ง
มอบงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

2. จัดท าหนังสือขอจองรถยนต์กรณีนักวิจัยร้องขอใน
รถยนต์ของมหาวิทยาลัย 

8.2  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประสานงาน
ผู้ประกอบการ เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพ่ือเสนอต่อนักวิจัยต่อไป 

 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดส่งแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้อง
ตาม TOR 

2. เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ 
3. สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสนอต่อผู้จัดการหน่วยฯ 

8.3  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงฐานข้อมูลการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  ลงฐานข้อมูลการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่อไป 

ขั้นตอนที่ 9 หน่วยบริหารนวัตกรรม และเครือข่ายวิจัย ส่งมอบงานครั้งที่ 2 ผู้ประกอบการช าระเงินงวดที่ 2 
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
9.1  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประสานงาน

นักวิจัยและผู้ประกอบการ ในการส่งมอบงานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 2  

 
 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประสานงานนักวิจัย
และผู้ประกอบการนัดเวลาที่เหมาะสมในการในส่ง
มอบงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2 

2. จัดท าหนังสือขอจองรถยนต์กรณีนักวิจัยร้องขอใน
รถยนต์ของมหาวิทยาลัย 

3.  กรณีเลยระยะเวลาให้จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการ
ช าระเงินอนุญาตใช้สิทธิ 

 
9.2  ผู้ประกอบการช าระเงินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่คง

ค้างแก่มหาวิทยาลัย 
 

1. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย พัฒนาผลิตภัณ ฑ์ประสานงาน
ผู้ประกอบการในการช าระเงิน .ให้เป็นไปตาม TOR 
และก าหนดให้น ามาเป็นเช็คเงินสด 

2. น าเช็คเงินสดไปส่งต่อกองคลังมหาวิทยาลัยเพ่ือออก
ใบส าคัญรับเงิน  

3. ส าเนาใบส าคัญรับเงินเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และ
มอบใบส าคัญรับเงินให้แก่ผู้ประกอบการ 

9.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิฯ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงนามฐานข้อมูลการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ เพ่ือใช้ในการติดตามงานต่อไป 
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7. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
7.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตใช้สิทธิและการให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใน           

แต่ละข้ันตอน 
7.2 มีความสามารถในการพูดและการเขียนสรุปใจความส าคัญ รวมไปถึงการเขียนรายงาน ตลอดจนมี

มนุษยสัมพันธ์ดี เพ่ือการติดต่อสื่อสารกับผู้เข้ารับบริการ และการประสานงานกับบุคลากรจากฝ่ายต่าง ๆ 
7.3 มีจิตบริการ (Service Mind)  เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยตรง ผู้ที่

ปฏิบัติงานด้านนี้ควรเห็นความส าคัญของบุคคล รวมถึงต้องเข้าใจ และให้เกียรติผู้เข้ารับบริการทุกคน 
7.4 การมีบุคลิกภาพที่ดีมีการแสดงออกที่เหมาะสม ได้แก่ แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ยิ้มแย้ม

แจ่มใส กิริยาอ่อนน้อม มีความกระตือรือร้น ความจ าดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความรับผิดชอบ และมีอารมณ์
มั่นคง 
 
8. มาตรฐานคุณภาพงาน 

คุณภาพของกระบวนการการอนุญาตใช้สิทธิและการให้บริการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น ได้แก่ 

1. ด้านเนื้อหาเอกสาร มีการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีความถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ต่างๆ  นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ ขอบเขต
ของงาน (Terms of Reference: TOR) เป็นต้น โดยนึกถึงคุณภาพงานเป็นส าคัญ 

2. ด้านกระบวนการด าเนินงานกระบวนการการอนุญาตใช้สิทธิและการให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นไปตามข้ันตอนและด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึงระบุเวลาเป็นส าคัญ 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 

ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการต้องติดตามและรายงานผลในฐานข้อมูลการอนุญาตใช้สิทธิและการ
ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้จัดการหน่วยยบริหารการวิจัยรายงานผลการด าเนินงานต่อสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือเพ่ือใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด และการก าหนดรูปแบบการติด
ตามแต่ละกรณ ีทุก 1 เดือน) 
 
10. เอกสารอ้างอิง 

ก ร ม ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า .  ( 2562). สิ ท ธิ บั ต ร /  อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร .  สื บ ค้ น จ า ก 
http://www.ipthailand.go.th/th/patent-001.html  

สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์และคณะ. (2553). นวัตกรรม: ความหมาย ประเภท และความส าคัญต่อการ
เป็นผู้ประกอบการ. วารสารบริหารธุรกิจ. 33 (128)  (ต.ค. – ธ.ค. 53). 

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงิน

ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงิน

ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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11. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบฟอร์มแบบฟอร์มยื่นความประสงค์ในการขออนุญาตใช้สิทธิฯ 
แบบฟอร์มแบบฟอร์มยื่นความประสงค์ในการขอพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
แบบฟอร์มใบเสนอราคา 
แบบบันทึกผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
แบบบันทึกผลการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 ตัวอย่างการรายงานผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ฐานข้อมูลการติดตามการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
12. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 

12.1 การขออนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ล าดับ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยง

ในการปฏิบัติงาน 
วิธีการแก้ไขลดความเสี่ยง 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสูญหาย 1. ลงข้อมูลในระบบสารบรรณทันที 
2. จัดเก็บเข้าแฟ้มผู้ประกอบการยื่นความ

ประสงค์ขออนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

3. แสก น เอ ก สารแ ละ ก าห น ด รหั ส
ห มาย เลข  พ ร้อ มกั บ น า ไฟ ล์ ขึ้ น
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

 

2  
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ เตรียมข้อมูลไม่
ครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย Licensing เตรียมความ
พ ร้ อ ม แ ล ะ ร ว บ รว ม ข้ อ มู ล  จ าก ผู้
ประสานงานด้านการวิจัย และผู้ดูแลการ
บ่มเพาะนวัตกรรม จาก สวพ. โดยควรท า
เอกสารเช็คลิสต์ รายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้อมูลผู้ประกอบการ  
2. ประเภทการอนุญาตให้ ใช้

สิทธิ  
3. ข้อมูลยื่นค าขอจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา  
4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
5. การบ่มเพาะนวัตกรรม  
6. การเผยแพร่นวัตกรรม  
7. รางวัลจากงานวิจัย เป็นต้น 
 
 
 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่สามารถการประชุมได้ 
เช่น ผู้ประกอบเดินทางมา
ไม่ทันเวลาการจองที่จอกรถ 
ซ่ึงต้องไม่ เกิน ครึ่งชั่ วโมง 
เนื่ อ งจากจะถูกยกเลิกที่
จอดรถ  ตาม เกณ ฑ์ ขอ ง
มหาวิทยาลัย 
 
 

เจ้ าห น้ าที่ ฝ่ า ย จั ด ก ารป ระ ชุ ม ต้ อ ง
ประสานงานแจ้งผู้ประกอบการให้ทราบ
เง่ือนไขดังกล่าว และประสานงานกับฝ่าย
อาคารสถานที่ กรณี เป็ น เหตุสุ วิสั ยที่
ผู้ประกอบการมาไม่ทันเวลา 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการยื่น
ความประสงค์ขอ
อนุญาตใช้สิทธิ

ทรัพย์สินทางปัญญา 

 
เชิญประชุมเพื่อเจรจาระหว่าง
ผู้ประกอบการ  ผูป้ระดิษฐ ์

ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มปีระสบการณ์
อนุญาตใช้สิทธิฯ 

ตรวจสอบเตรียม
ความพร้อม และ
รวบรวมข้อมูล 

พร้อมกับวิเคระห์
ข้อมูลเบื้องต้น 

NO 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขลดความเสี่ยง 

4  
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมมีข้อหารือ หรือ
ข้อเสนอในการพิจารณา
จ า น ว น ม า ก ท า ให้ เล ย
ระยะเวลาที่จัดขึ้นและอาจ
ส่งให้รับผลการพิจารณาไม่
ครบถ้วน 

เจ้ าห น้ าที่  เต รี ยม ความพ ร้ อมและ
รวบรวมข้อมูล โดยควรท าตรวจเอกสาร
และส่งต่อคณะกรรมการก่อน 1 อาทิตย์ 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้น
ก่อนเข้าประชุม  
 

5  
 
 
 
 
 
 

การช าระเงินงวดที่ 1 ออก
มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จ
ให้ไม่ทันในวันลงนาม อาจ
ท าให้ผู้ประกอบเสียเวลา
แ ล ะ ก ร ะ ท บ ถึ งค ว า ม
เช่ือมั่น 
 

เจ้าหน้าที่ควรประสานงานล่วงหน้ากับ
ฝ่ายกองคลังของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 
1 วั น  เพื่ อ ยื น ยั น ก า ร น า เ งิ น เข้ า
มหาวิทยาลัย 

6  
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการถ่ายทอดนอก
สถานที่ ทีมนักวิจัยไม่ได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง 
ส่ ง ผ ล ให้ กิ จ ก ร รม ก า ร
ถ่ายทอดล่าช้าจากก าหนด 

เจ้ าหน้ าที่ ประสานงานนักวิจัย  เพื่ อ
สอบถามความต้องการในการเดินทาง 
เพื่อประสานการจองรถ และแสดงที่
เดินทาง เพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่าง
ถูกต้อง 

7  
 
 

การช าระเงินงวดที่ 2 ออก
มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จ
ให้ไม่ทันในวันลงนาม อาจ
ท าให้ผู้ประกอบเสียเวลา
แ ล ะ ก ร ะ ท บ ถึ งค ว า ม
เช่ือมั่น 

เจ้าหน้าที่ควรประสานงานล่วงหน้ากับ
ฝ่ายกองคลังของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 
1 วั น  เพื่ อ ยื น ยั น ก า ร น า เ งิ น เข้ า
มหาวิทยาลัย 

8  
 
 
 
 
  

กิจกรรมการให้ค าปรึกษา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
หากผู้ประกอบการปรึกษา
น อ ก เนื่ อ ง จ า ก ก า ร ข อ
อนุญาตสิทธิ ไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขในสัญญา 

เจ้าหน้าที่ควรประสานงานนักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ
งาน และหากมีพัฒนานวัตกรรมนอก
เนื่องจากเดิม หน่วยบริหารนวัตกรรม
จะต้องเข้าไปเจรจาต่อ นักวิจัย  และ
ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความราบรื่นใน
การด าเนินงาน 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ช าระค่าอนุญาตใช้สิทธิ 1.  เจ้าหน้าที่ประสานงานแจ้งเตือนทาง
วาจากับผู้ประกอบการ 

2.   เจ้ าหน้ าที่ ป ระสานงานกับฝ่าย
กฎหมายของมหาวิทยาลัยกรณีไม่
ด าเนินการตามสัญญา 

3.   จัดท าเอกสารทวงถาม 
4.   เชิญประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
5,   ด า เนิ นการตาม เง่ือนไขเมื่ อผิด

สัญญา 

เสนอคณะ
กรรมการฯ 

ตรวจสอบพิจารณา 

ผู้ประกอบการลง
นามสัญญา พร้อม
ช าระเงินงวดที่ 1 
(ร้อยละ 50 ของค่า
เปิดเผยเทคโนโลยี) 

นักวิจัย  (ผู้ประดิษฐ์ ) เจ้าของผลงาน 
เปิ ด เผ ย เท ค โน โล ยี  (Technology 
Transfer) ภายใน 90 วันหลังจากช าระ
เงินงวดที่ 1 
 

หน่วย RAU 
ติดตามการช าระค่า

อนุญาตใช้สิทธิ  
 

 
 การติดตามการช าระ

ค่าอนุญาตใช้สิทธิ  
 

ผู้ประกอบการ
ช าระเงินงวดที่ 2  

 
ผู้ประกอบการช าระเงินงวด 

ที่ 2  

ผู้ประกอบการลง
นามสัญญา พร้อม
ช าระเงินงวดที่ 1 
(ร้อยละ 50 ของค่า
เปิดเผยเทคโนโลยี) 

 
การให้ค าปรึกษาและถา่ยทอดเทคโนโลยี  

จ านวน 5 คร้ัง 

NO 

มสด. อนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยหน่วยบริหาร
นวัตกรรม ด าเนินการท าพิธีลงนามสัญญา
อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ  ( Contractual 
Arrangement) พร้อมกับผู้ประกอบการ
ช าระเงินงวดที่  1  (ร้อยละ 50 ของค่า
เปิดเผยเทคโนโลยี) 
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NO 

 
 

12.2 การให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ล าดับ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงาน 
วิธีการแก้ไขลดความเสี่ยง 

1  เอกสารสูญหาย 1.  ลงข้อมูลในระบบสารบรรณทันที 
2.  จัดเก็บเข้าแฟ้มผู้ประกอบการยื่นความ

ประสงค์ขออนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

3.  แ สก น เอ ก สารแ ละ ก าห น ด รหั ส
ห ม าย เล ข  พ ร้ อ ม กั บ น า ไฟ ล์ ขึ้ น
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

2  
 
 
 
 
 

เจ้ าห น้ า ที่ เต รี ย ม ข้ อ มู ล ไม่
ครบถ้วน 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมและรวบรวม
ข้อมูล จากผู้ประสานงานด้านการวิจัย 
จากสวพ. โดยควรท าเอกสารเช็คลิสต์ 
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้อมูลผู้ประกอบการ  
2. ข้อมูลการวิจัยเบื้องต้น 
3. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
4. ประวัตินักวิจัยผู้พัฒนาผลิตภัณ์ 
5. รางวัลจากงานวิจัย เป็นต้น 

3  ไม่สามารถการประชุมได้ เช่น 
ผู้ ป ร ะ ก อ บ เดิ น ท า งม า ไม่
ทันเวลาการจองที่จอกรถ ซ่ึง
ต้ อ ง ไ ม่ เ กิ น  ค รึ่ ง ชั ว โ ม ง 
เนื่องจากจะถูกยกเลิกที่จอดรถ 
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

เจ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย จั ด ก า รป ร ะ ชุ ม ต้ อ ง
ประสานงานแจ้งผู้ประกอบการให้ทราบ
เง่ือนไขดังกล่าว และประสานงานกับฝ่าย
อาคารสถานที่ ก รณี เป็ น เหตุ สุ วิ สั ย ที่
ผู้ประกอบการมาไม่ทันเวลา 
 

4  
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมมีข้อหารือ  หรือ
ข้อเสนอในการพิจารณาจ านวน
มากท าให้เลยระยะเวลาที่จัดขึน้
แ ล ะ อ า จ ส่ ง ให้ รั บ ผ ล ก า ร
พิจารณาไม่ครบถ้วน 

 
 

 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมและรวบรวม
ข้อมูล โดยควรท าตรวจเอกสารและส่งต่อ
คณะกรรมการก่อน 1 อาทิตย์  เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นก่อนเข้า
ประชุม  
 

5  
 
 
 
 
 
 
 

เสนอผู้บริหารลงนามไม่ทันตาม
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ แ จ้ ง แ ก่
ผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่ควรประสานงานล่วงหน้ากับ
เลขาของผู้บริหารเพื่อน าเสนอเอกสารให้
ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

มสด. จัดท าใบเสนอราคา 
 
 

NO 

ตรวจสอบเตรียม
ความพร้อม และ
รวบรวมข้อมูล 

พร้อมกับวิเคระห์
ข้อมูลเบื้องต้น 

ผู้ประกอบการยื่น
ความประสงค์ใน

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  

 

เชิญประชุมเพื่อเจรจาระหว่าง
ผู้ประกอบการ                    

นักวิจยั ผู้เชี่ยวชาญหรอืผู้มี
ประสบการณ์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 

เสนอคณะ
กรรมการฯ 
ตรวจสอบ

พิจารณาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขลดความเสี่ยง 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 

การช าระเงินงวดที่  1 ออก
มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จให้
ไม่ทันในวันลงนาม อาจท าให้
ผู้ ป ร ะ ก อ บ เสี ย เว ล าแ ล ะ
กระทบถึงความเชื่อมั่น 

เจ้าหน้าที่ควรประสานงานล่วงหน้ากับฝ่าย
กองคลังของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 วัน 
เพื่อยืนยันการน าเงินเข้ามหาวิทยาลัย 

7  
 
 
 
 
 
 

ก า ร จั ด ส่ ง เ อ ก ส า ร ห รื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นต้นแบบ ทีม
นักวิจัยไม่สะดวกในการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบ มีการ
ขอเล่ือนส่งผลงานเกิดขึ้น 

เจ้าหน้าที่ประสานงานทีมนักวิจัยตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในการจัดส่ง  เพื่ อ
สอบถามความต้องการในการเดินทาง 
หากไม่สะดวกหน่วยบริหารจะจัดส่ ง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้แก่ผู้ประกอบการ
ต่อไป 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการส่งมอบงานครั้งที่ 
1 พร้อมรับข้อเสนอแนะในการ
ปรับแก้ไข ตามเง่ือนไขที่ระบุใน 
TOR ห า ก ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ปรึกษานอกเนื่องจาก TOR  

เจ้าหน้าที่ควรประสานงานนักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ
งาน และหากมีพัฒนาผลิตภัณฑ์นอก
เนื่องจากเดิม หน่วยบริหารนวัตกรรม
จะต้องเข้ าไป เจรจาต่อ นั กวิจัย  และ
ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความราบรื่นใน
การด าเนินงาน 

9  
 
 
 
 
  
 
 
 

ไม่ช าระเงินงวดที่ 2 1.  เจ้าหน้าที่ประสานงานแจ้งเตือนทาง
วาจากับผู้ประกอบการ 

2.  เจ้าหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยกรณีไม่ด าเนินการ
ตาม TOR 

3.   จัดท าเอกสารทวงถาม 
4.   เชิญประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
5,   ด าเนินการตามเง่ือนไขเมื่อผิดสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ประกอบการช าระเงินงวด
ที่ 1 (ช าระในวันที่ระบุในใบ

เสนอราคา) 

ผู้ประกอบการลง
นามสัญญา พร้อม
ช าระเงินงวดที่ 1 
(ร้อยละ 50 ของค่า
เปิดเผยเทคโนโลยี) 

 
หน่วยบรหิารนวัตกรรม และ

เครือข่ายวิจยัพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการ
ช าระเงินงวดที่ 2  

ผู้ประกอบการลง
นามสัญญา พร้อม
ช าระเงินงวดที่ 1 
(ร้อยละ 50 ของค่า
เปิดเผยเทคโนโลยี) 

 หน่วยบริหาร
นวัตกรรม และ

เครือข่ายวิจยั ส่งมอบ
งานครั้งที่ 2 

ผู้ประกอบการช าระ
เงินงวดที่ 2 

 

หน่วยบรหิารนวัตกรรม และ
เครือข่ายวิจยั ส่งมอบงาน

ครั้งที่ 1 พร้อมรับ
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้
ไขจากผู้ประกอบการ ตาม

เง่ือนไขที่ระบุใน TOR 
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ภาคผนวก 



 

 

ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/ค าสั่ง 

 

 

1



 

 

 
 
 
 
 
 
 

2



 

 

 

 
 
 
 
 
 

3



 

 

 

 
 

4



 

 

 
 
 
 

5



 

 

 
 
 

 
 
 

6
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แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ. 2561 – 2564 

 
 
 
 
 
 
 

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารการวิจัย  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562  

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

8



ค าน า 
 
 สืบเนื่องจาก แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2557-2560 และแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561-2564 ฉบับใหม่ขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานด้าน 
การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561-2564 ฉบับใหม่ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 การด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับนี้ ได้มีการทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านแผน ยุทธศาสตร์ และนโยบาย 
การวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย อาทิเช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561-2564 เป็นต้น 
โดยได้ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่าง ๆ อาทิ
เช่น บุคลากรประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
คณะอนุกรรมการผู้ประสานงาน ด้านการวิจัย คณะอนุกรรมการด าเนินงานเครือข่ายด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ให้มีความสมบูรณ์ 
และสอดคล้องตามความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น 
 ท้ายนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ.  2561-2564 ฉบับนี้  จะสามารถน ามาใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  เ พ่ือส่ ง เสริม 
การวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล เกิดผลผลิตที่ เป็นรูปธรรม
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ตลอดจนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต รวมถึงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 
2561-2564 และสามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมบนความเชี่ยวชาญเฉพาะที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 
         สถาบันวิจัยและพัฒนา 
              ธันวาคม 2561 
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ส่วนที่ 1 
ส่วนน า 

 

ความเป็นมา 
ในระยะที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมงานวิจัยและ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวทางของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2557-2560 และแผน 
กลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 มาโดยตลอด โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญใน
การส่งเสริมการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้บริการวิชาการ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกระบวนการส่งเสริม พัฒนา บริหารจัดการ
งานวิจัยที่มีคุณภาพที่น าไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยเพ่ือการต่อยอดและใช้ประโยชน์แก่สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ 

อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2557-2560 และแผนกลยุทธ์ด้านการ
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 ได้สิ้นสุดระยะเวลาของแผนลงแล้วนั้น ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561-2564 ขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีความทันสมัยสอดคล้องต่อบริบทต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันสถาบันวิจัย
และพัฒนาจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-
2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยลงไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 การด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-
2564 ได้มีการทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องด้านแผน ยุทธศาสตร์ และนโยบายการวิจัย
และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย อาทิเช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561-2564 เป็นต้น รวมทั้งได้
ผ่านกระบวนการการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการวิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น บุคลากรประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการผู้ประสานงานด้านการวิจัย คณะอนุกรรมการด าเนินงานเครือข่ายด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นต้น เพ่ือ
น ามาปรับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ให้มีความสมบูรณ์ 
และสอดคล้องตามความต้องการของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถน าไปสู่การขับเคลื่อนด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มี
ความชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
ไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ 
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 3. เ พ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการวิจัย และนวัตกรรม               
ของมหาวิทยาลัย 
 
ขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
 1. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ. 2561-2564 โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านแผน นโยบายการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในระดับชาติ
และระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561-2564 นโยบายทิศทางการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต 
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยการน าเครื่องมือ SWOT 
Analysis ก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมายเชิงนโยบายทีป่รากฏในแผนหรือยุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย 
 3. ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกร่างแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย
และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางในการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต” 
 4. ยกร่างแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 โดยการน า
ข้อมูลจากการระดมความคิดของบุคลากรประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนามาประมวลข้อมูล เพ่ือยกร่างแผนกล
ยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งประกอบไปด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 
2561-2564 รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 
2561-2564 เป็นต้น 
 5. วิพากษ์ร่างแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 โดย
การจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ บุคลากร
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการผู้ประสานงาน
ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะอนุกรรมการด าเนินงานเครือข่ายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการน ามาปรับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 เพ่ือน าไปปรับแผลกลยุทธ์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 6. เสนอร่างแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ต่อ
คณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 

 

สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 
 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งน าไปสู่การบรรลุปรัชญาและวิสัยทัศน์        
ของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 

1. ปรัชญาด้านการวิจัย 
  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

2. วิสัยทัศน์ด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการงานวิจัยโดยมุ่งเน้นส่งเสริมงานวิจัย          
บนพื้นฐานความเป็นเลิศ 

 

3. พันธกิจด้านการวิจัย 
3.1 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร 
3.2 ส่งเสริมงานวิจัยด้านอัตลักษณ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสาธารณมติ 
3.3 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยการส่งเสริมและพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 

       และงานสร้างสรรค์ 
3.4 ส่งเสริมการน าไปใช้ประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้จากการพัฒนาองค์ความรู้และ 

       นวัตกรรม 
3.5 บริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
4.1 การส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย 
4.2 การพัฒนางานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
4.3 การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 

5. เป้าประสงคด์้านการวิจัย 
5.1 ศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย 
5.2 งานวิจัยบนพ้ืนฐานความเป็นเลิศ 
5.3 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับระดับชาติและนานาชาติ 
5.4 การบริการวิชาการด้านการวิจัยเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ 
5.5 การน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
5.6 การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่

เป็นเลิศ (EdPEx) 
5.7 การบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.8 การสร้างเครือข่าย และการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
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ภาพที่ 1 แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 
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ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2557–2560 
กับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 
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ตัวชี้วัดและผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 
 ในกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 
ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Key Performance Indicators) เพ่ือใช้ในการวัดความส าเร็จและวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดในแผนกลยุทธ์ โดยมีการก าหนดเป็นค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 ทั้งนี้ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดดังกล่าว ถูกก าหนดโดยการตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยใช้
ข้อมูลผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและข้อก าหนดจากเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องเป็นฐาน ทั้งนี้  
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ขึ้น ภายใต้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การทบทวนทิศทางการพัฒนาและจุดเน้นการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560      
(SDU Retreat ครั้งที่ 2) ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2557 และได้ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใหม่ให้
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลวัต ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 จ าแนกออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังตารางที่ 1 ได้แก่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย โดยมี
เป้าประสงค์ คือ มุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่ โดดเด่นด้านการวิจัยในอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ การศึกษาปฐมวัย การพยาบาลและสุขภาวะ นอกจากนี้ยังเน้นพัฒนา
งานด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเชิงสาธารณมติอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารจัดการด้านการ
วิจัยที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณ การจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก การสร้างและพัฒนาอาจารย์/นักวิจัย ทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการวิจัย 
นักวิจัยระดับกลาง ตลอดจนนักวิจัยอาวุโส เพ่ือให้มศีักยภาพด้านการวิจัยเพ่ิมสูงขึ้น โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
1 การส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 8 ตัวชี้วัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าประสงค์ คือ บุคลากร
ของมหาวิทยาลั ยมีความสามารถในการสร้ า งองค์ความรู้ และนวัตกรรม และ การด า เนินการ 
จดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนต่อยอดการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมทั้งน าองค์
ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย ด้านพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนางานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าประสงค์ คือ มีการบริหาร
จัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทุกระดับ มีความสามารถ
ด าเนินงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการงานวิจัยที่เหมาะสม โดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศเป็นแนวทางการด าเนินงาน เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 5 
ตัวชี้วัด 
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 
 

ตัวช้ีวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย 

1. ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัยที่มี
ประสบการณ์ ในการ เป็นหั วหน้า
โครงการวิจัยต่อจ านวนอาจารย์/
นักวิจัยทั้งหมด 

50 52.07 60 51.22* 70 51.86** 80 51.94*** 

* ** *** กรณีตัวช้ีวัดไม่บรรลุเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาดังน้ี 
            สืบเนื่องมาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดนิยามให้การเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าวหมายถึง การเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก เพื่อให้เกิดความท้าทายในการผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพในการขอสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวทางในการผลักดัน
ในปีต่อมานั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่นักวิจัย ในด้านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัย การสนับสนุน
งบประมาณด้านการวิจัยด้วยงบบ ารุงการศึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงคอยก ากับดูแลให้ความช่วยเหลือ (Mentor) และการบังคับใช้นโยบายให้นักวิจัยเช่ียวชาญที่
มีศักยภาพในการของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยด้วย เพื่อบ่มเพาะประสบการณ์ด้านการวิจัยและคอยเป็นพ่ีเลี้ยงในการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดความพร้อม และมีศักยภาพในการขอทุนและเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้วยตนเองต่อไป 
2.  ร้อยละของโครงการวิจั ยด้ าน 
อัตลักษณ์ต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัย
ทั้งหมด 

12 13.56 14 11.45* 16 16.81 18 33.85 

* กรณีตัวช้ีวัดไม่บรรลุเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาดังน้ี 
            สืบเนื่องจากการท าวิจัยในยุคปัจจุบันเน้นการบูรณาการข้ามศาสตรส์าขาวิชา หรือสหสาขาวิชา (Interdisciplinary Fields) ไม่ได้เจาะจงในสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงอยา่ง
เดียว ส่งผลให้เกิดการท าวิจัยในลักษณะการบูรณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและเป็นผู้น าด้านการวิจัยในสาขาอัต
ลักษณ์ทั้ง 4 สาขา สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้มีการวางแผนการพัฒนางานวิจัยตามศักยภาพของอาจารย์ใน 4 สาขา  อัตลักษณ์ดังกล่าว โดยการวางแผนจัดท ากิจกรรม 
Researcher Club เพื่อให้ได้งานวิจัยที่ตรงตามอัตลักษณ์ ซึ่งมีกระบวนการทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการวิจัย ให้ค าปรึกษาอาจารย์/นักวิจัยที่ยังไม่เคยท าวิจัยจาก
ผู้เช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอก และจัดท าพิมพ์เขียว (Blueprint) งานวิจัยทางด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดแนวทางที่เป็นรูปธรรมส าหรับนักวิจัยภายในมหา
วิทยาลัยในการยื่นข้อเสนอโครงการให้ตรงกับความต้องการในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศต่อไป 
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ตัวช้ีวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
3.  ร้อยละของโครงการวิจั ยด้ าน
กระบวนการเรียนการสอนต่อจ านวน
อาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด 

16 21.07 19 19.32 22 32.65 25 50.68 

4. ร้อยละของโครงการวิจัยด้าน      สา
ธารณมติต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัย
ทั้งหมด 

12 18.93 14 15.45 16 39.30 18 46.67 

5. อัตราส่วนงบประมาณวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด 

150,000 171,799. 18 170,000 133,170* 190,000 145,818.70** 210,000 188,805.36*** 

* ** *** กรณีตัวช้ีวัดไม่บรรลุเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาดังน้ี 
            แม้มหาวิทยาลัยจะได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยเฉลี่ยตอ่จ านวนอาจารย์สูงกว่าเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนดไว้ค่อนข้างมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดที่ก าหนด
ไว้ในแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยกลับพบว่า ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ เนื่องจากเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ค่อนข้างสูง ประกอบกับจ านวนของบุคลากรที่ท าวิจัยอย่างต่อเนื่องมี
จ านวนคงที่ ในขณะที่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้มีศักยภาพในการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้เองนั้น กลับมีจ านวนการเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ส่งผลให้อัตราส่วนงบประมาณวิจัยต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมดไม่บรรลุไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ ทั้งนี้ การส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ดังกล่าว ต้องได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ซี่งต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะประสบการณ์ และสร้างความเช่ือมั่นและการยอมรับจากแหล่งทุนต่างๆ ในการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งคาดว่าหากสถาบันวิจัยและพัฒนายังคงวาง
แนวทางในการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมได้อย่างต่อเนื่อง จะสามารถท าให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณด้านการวิจัยเพิ่มสูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
6. ร้อยละของทุนวิจัยภายนอกต่อทุน
วิจัยทั้งหมด 

45 93.46 55 90.16 65 97.21 75 100 

7. ร้อยละของงานวิจัยที่ เผยแพร่
งานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด 

15 24.26 20 41.79 25 27.08 30 33.31 

8. อันดับของค่าดัชนีอ้างอิงวารสาร 
( Impact factor)  ของวารสารวิจัย 
มสด 

1 ใน 15  1 ใน 15 1 ใน 15  1 ใน 15 1 ใน 10  1 ใน 10  1 ใน 10  1 ใน 10  
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ตัวช้ีวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
1. ร้อยละของรายได้จากการบริการ
วิ ช าการด้ านวิ จั ย ต่ อกา รจั ดสรร
งบประมาณด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย 

100 193.76 120 171.61 140 560.21 160 273.65 

2. จ านวนรายได้ต่อปีของธุรกิจที่ได้รับ
การบ่มเพาะ 

350,000 1,041,515 400,000 2,228,336 450,000 4,364,050 500,000 1,094,581.43 

3. จ านวนชิ้นงานที่ยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตร 

16 28 19 75 22 22 25 6* 

* กรณีตัวช้ีวัดไม่บรรลุเป้าหมาย มแีนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
          สืบเนื่องจากการจดทะเบียนสิทธิบัตร เป็นการด าเนินการที่มีค่าใช้จ่าย เป็นงานที่มีรายละเอียดสูง และต้องใช้ระยะเวลาเพื่อด าเนินการตรวจสอบก่อนยื่นจด ทั้งนี้ เมื่อ
ด าเนินการยื่นจดไปแล้วพบว่า ทรัพย์สินปัญญาบางประเภทไม่ก่อให้เกิดการอนุญาตใช้สิทธิท่ีน าไปสู่การสร้างรายได้และการต่อยอดในเชิงพาณิชย์แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นสถาบันวิจัย
และพัฒนาจึงได้ปรับกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผู้ประสงค์จดแจ้ง โดยผ่านความเห็นของจากคณะอนุกรรมการบริหารนวัตกรรมการวิจัยโดย
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรต้องผ่านการพิจารณาถึงศักยภาพ โอกาส และความเป็นไปได้ในการน าไปต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์ก่อนการยื่นจดเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้ยอดของช้ินงานท่ีได้รับการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรมีจ านวนลดลงไม่เป็นไป
ตามเป้าที่ตั้งเอาไว ้
4. จ านวนชิ้นงานที่จดแจ้งลิขสิทธิ์ 
 

100 116 120 187 140 2* 160 6** 

* ** กรณีตัวช้ีวัดไม่บรรลเุป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาดังน้ี 
        สืบเนื่องมาจากผลงานวิจัยทุกผลงานนั้น ในทางกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของผลงาน โดยได้รับการคุ้มครองอยู่แล้ว ณ วันที่สร้างสรรค์
และท าการเผยแพร่ผลงานนั้น ประกอบกับสถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นไปที่การจดสิทธิบัตรที่สามารถน าไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ ได้ จึงท าให้ลดการด าเนินการเรื่องจด
แจ้งลิขสิทธิ์ลง โดยจะด าเนินการเช่นเดียวกับกับกรณีการจดสิทธิบัตร คือ ปรับกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผู้ประสงค์จดแจ้งลิขสิทธ์ โดยผ่าน
ความเห็นของจากคณะอนุกรรมการบริหารนวัตกรรมการวิจัย เพื่อพิจารณาถึงศักยภาพ โอกาส และความเป็นไปได้ในการน าไปต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการดังกล่าว 
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ตัวช้ีวัด 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

5. ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมด 

85 104.29 90 116.67 95 97.83 100 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

1. ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้รับบริการด้านการวิจัย 
     -  พึงพอใจ 
     -  ไม่พึงพอใจ 

 
 

≥ 80 
≤ 20 

 
 

82.96 
17.04 

 
 

≥ 80 
≤ 20 

 
 

84.84 
15.16 

 
 

≥ 80 
≤ 20 

 
 

94 
6 

 
 

≥ 80 
≤ 20 

 
 

94 
7 

2. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าใช้บริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
วิจัย 

85 93.37 90 92.41 95 96.50 100 100 

3. จ านวนครั้งของการเข้าศึกษาดูงาน
ด้านการวิจัยทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพิ่มขึน้ เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

4. ร้อยละของความส าเร็จในการ
สื่ อ ส า ร ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
คณะกรรมการผู้ประสานงานด้านการ
วิจัย (ทูตวิจัย) 

80 84.80 85 90.20 90 91.80 95 96.20 

5. ผลการรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มี มี มี มี มี มี มี มี 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2554-2558 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
หลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเ พ่ือใช้ เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมา
อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ดังกล่าวเพ่ือเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยในช่วงปีการศึกษา 
2554-2556 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2553 เป็นหลัก ทั้งนี้ในองค์ประกอบที่ (4)       
การวิจัย มีจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 3 ตัวบ่งชี้ โดยสามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2554-2556 ได้ดังแสดงได้ดังตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2554–2556 
 

องค์ประกอบ คะแนนประเมนิเฉลี่ย 2554 คะแนนประเมนิเฉลี่ย 2555 คะแนนประเมนิเฉลี่ย 2556 
I P O เฉลี่ย I P O เฉลี่ย I P O เฉลี่ย 

 
 

องค์ประกอบท่ี 4 

4.21 5.00 2.49 3.61 4.55 5.00 3.05 3.95 4.90 5.00 3.91 4.44 
 

ผลประเมิน 
 
ดี 

 
ผลประเมิน 

 
ดี 

 
ผลประเมิน 

 
ดี 
 

 

 อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด า เนินการทบทวน 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหม่ เพ่ือให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน ทั้งนี้ ในองค์ประกอบที่ (2) การวิจัย นั้น สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2557–2558 ได้ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557–2558 
 

องค์ประกอบ คะแนนประเมนิเฉลี่ย 2557 คะแนนประเมนิเฉลี่ย 2558 
I P O คะแนน ผล 

ประเมิน 
I P O คะแนน ผล 

ประเมิน 
 

องค์ประกอบท่ี 2 
 

5.00 
 

5.00 
 

4.17 
 

4.72 
 

ดีมาก 
 

5.00 
 

5.00 
 

4.21 
 

4.74 
 

ดมีาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2554–2556 
 ในส่วนของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกนั้น เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือ
ใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย 
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 โดยก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ารประเมินครั้งสุดท้าย ซึ่งในด้านที่ 2 ได้แก่ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์จัดเป็นกลุ่มตัว
บ่งชี้พ้ืนฐานที่ได้รับการประเมินด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 
2554–2556 แสดงได้ดังข้อมูลในตารางที ่4 

 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2554–2556 
 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ด้านของคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
ผล 

ประเมิน 
เฉลี่ย ผล 

ประเมิน 
เฉลี่ย ผล 

ประเมิน 
เฉลี่ย 

 
1. กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

 
2. ด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
 

 
11.73 

 
3.91 

 
9.14 

 
3.05 

 
11.73 

 
3.91 
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ส่วนที่ 3 
การประเมินสภาพแวดล้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้มีการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สนองต่อ วิสัยทัศน์ของ
ประเทศไทยที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 ยุทธศาสตร์ 
  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและ
บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศ เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม จึงก าหนดยุทธศาสตร์
ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีกรอบแนวทางที่ส าคัญ คือ 
   1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
   1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีกรอบแนวทางที่ส าคัญ คือ 
   2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติ
การค้า 
   2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
   2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
   2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
   2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนา
กับนานาประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีกรอบแนวทางที่ส าคัญ คือ 
   3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
   3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีกรอบแนวทางที่
ส าคัญ คือ 
   4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
   4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
   4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกรอบ
แนวทางท่ีส าคัญ คือ 
   5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีกรอบแนวทางที่
ส าคัญ คือ 
   6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
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   6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล 
   6.6 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   6.7 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

มุ่งเน้นการพัฒนาที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพ้ืนฐานในการก ากับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ ค านึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้อง 
ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร มีจิตส านึก ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ
เป็นส าคัญ รวมถึงให้มีความส าคัญกับการพัฒนากลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ กลไกการท างานที่มีหน้าที่
ผลักดันประเด็นการพัฒนาส าคัญต่าง ๆ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ เพ่ือให้ประเทศก้าวไปสู่
สังคมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้ในอนาคต โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับนี้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) การ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน (4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน (6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกิจ และ (10) 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา โดยทุกยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการพัฒนาบนพื้นฐาน
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทั้งสิ้น ทั้งนี้มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยโดยตรง คือยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพ

จากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศ
มากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี
ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียง
พอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ 

การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดัน
สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมี
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ศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนา
ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยี และร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบ
และการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (3) พัฒนา
สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่ง
การผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะใน
สาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 นั้น สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรม จึงได้จัดท า “ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579)” ขึ้น เพ่ือที่จะพัฒนาเป็นแนวโน้มที่ส าคัญในอนาคต รวมทั้งได้พิจารณาความไม่แน่นอน 
(Uncertainties) ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน 
(Disruptive change) โดยจ าเป็นต้องพิจารณาถึงโอกาส เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าต่าง ๆ ให้กับประเทศ และ
พิจารณาถึงความท้าทายข้างหน้า เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการรองรับ รวมทั้งการต่อยอดการวิจัยไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสังคม และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงมีสาระส าคัญดังนี ้

 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นก าลังอ านาจแห่งชาติ เพ่ือก้าวไปสู่ประเทศที่

พัฒนาแล้วภายใน 20 ปี ด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 

เป้าประสงค์ 
การวิจัยและนวัตกรรมท าให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของห่วงโซ่การผลิต และการบริการที่มี

มูลค่าเพ่ิมสูงในตลาดโลก และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีในสาขา
ที่ส าคัญต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ได้จริง และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ สามารถใช้แก้ปัญหาและเกิดผลกระทบต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างขีดความสามารถทางความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี
ฐาน และสร้างนวัตกรรมทางสังคมให้เป็น รากฐานของประเทศ ส าหรับการเติบโตในระยะยาว 

 

ยุทธศาสตร์ 
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน

ทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศ และปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบัน ผนวกกับการวิเคราะห์ถึง
สถานภาพของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่มีทั้งจุดแข็งที่เป็นโอกาสและความท้าทายในการแก้ไข
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ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่ก าหนด จึงก าหนดไว้ เป็นยุทธศาสตร์จ านวน 
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) อาหาร เกษตร เทคโนโลยี ชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ (2) เศรษฐกิจ
ดิจิทัลและข้อมูล (3) ระบบโลจิสติกส์ (4) การบริการมูลค่าสูง และ (5) พลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) สังคมสูงวัยและสังคมไทย ในศตวรรษที่ 21 (2) คนไทยในศตวรรษที่ 21 (3) 
สุขภาพและคุณภาพชีวิต (4) การบริหารจัดการน้ าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และ (5) 
การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ พ้ืนฐานของประเทศ 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) องค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน (2) องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางสังคมและความเป็นมนุษย์ และ (3) การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (2) 
บุคลากรและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม (3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (4) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (5) 
ระบบแรงจูงใจ (6) โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ และ (7) โครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัย 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือต่อยอดอุตสาหกรรมการเกษตรและสุขภาพ 

 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561-2564 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและการ 
พัฒนามหาวิทยาลัยในชวงระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2564 โดยมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งการด าเนินงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ในประเด็นยุทธ์ศาสตรที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยกลยุทธ์จ านวน 4 กลยุทธ์ดังนี้ 
 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยบนพื้นฐานอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
  1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
เพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนาตามความเหมาะสม 
  1.2 กลั่นกรองจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  1.3 จัดหา สนับสนุน ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการด าเนินการวิจัย เช่น สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ระบบสารสนเทศ ฯลฯ 
  1.4 ส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ 
ระหวางศาสตร์สาขา ทั้งในสาขาอัตลักษณ์และสาขาอ่ืนตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
 

 กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะเพ่ือการน าไปต่อยอดทางวิชาการ 
  2.1 ส่งเสริมการท างานวิจัยเชิงลึกที่ก่อให  ้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถน าไปต่อยอดทาง
วิชาการได้ 
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  2.2 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้เชิงลึกจากการวิจัยสู่สาธารณะเพ่ือการน าไปต่อยอดทาง 
วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยหรือวารสารวิชาการ 
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 กลยุทธ์ที่ 3 น าองคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปขยายผลต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
  3.1 ส่งเสริมการท างานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบสนองภาค 
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม สามารถน าไปตอยอดเชิงพาณิชย์ได้ 
  3.2 สร้างสรรค์องค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการค้นคว้า
งานวิจัย หรือการสร้างสรรค์ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  3.3 บ่มเพาะนวัตกรรมจากงานวิจัย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและศักยภาพในการน าไปสู่การต่อ
ยอดเชิงพาณิชยได้จริง 
  3.4 สร้างมูลค่าและรายได้จากนวัตกรรมงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม 
 

 กลยุทธ์ที่ 4 น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ไปถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัย ชุมชน
และสังคม 
  4.1 ส่งเสริมการท างานวิจัยเพ่ือสรางองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อ 
การแก้ปญัหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
  4.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อ 
การแก้ปัญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
 

 การด าเนินงานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยู่ ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ างเป็น
รูปธรรม” โดยมีตัวชี้วัดเป้าหมายเป็น การบูรณาการงานวิจัยกับระบบการจัดการเรียนการสอน หรืออัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย หรือ ความต้องการของสังคม การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก การบริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัย การ
ส่งเสริมและพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพรงานวิจัย และนวัตกรรม และการส่งเสริมการน านวัตกรรมจากงานวิจัย 
ไปต่อยอดเพ่ือสร้างคุณคา่และมูลค่า 

 

ทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (พ.ศ. 2559–2563) ที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งใน
การอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในสาขาที่ก าหนดไว้เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (อาหาร การศึกษา
ปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ พยาบาลและสุขภาวะ) ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัย โดยเฉพาะสาขา
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเกิดนวัตกรรม องค์
ความรู้ จนสามารถเสริมความโดดเด่นและความเข้มแข็งของอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยให้เกิดความเข้มแข็งในการ
อยู่รอดอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง 
  เมื่อพิจารณาจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560–2564) มีเป้าหมายสอดคล้องและมุ่งสนอง
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ต่อแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) พบว่า “ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาบนพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรม
จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง 
มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ดังนั้น การวิจัยในปัจจุบันไม่ได้เน้นเพียงแค่การท าวิจัยที่มีผลผลิตออกมาเป็นรายงานการ
วิจัยหรือบทความตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น แต่เน้นการท าวิจัยเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
  การด าเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เน้นการส่งเสริมการน า
งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน 5 มิติ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ให้นักวิจัยได้เสนอแผนและ
แนวทางในการวิเคราะห์ผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นหลังจากการด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ สามารถสรุปได้ดังภาพ
ที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 เป้าหมายของการด าเนินงานการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสวนดุสิต 
 

 จากภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มุ่งเน้นการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 5 ด้าน 
ตามนโยบายระดับชาติโดยแบ่งเป็น การน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต การใช้ประโยชน์
ด้านพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย และการใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ 
ตามลักษณะที่เหมาะสมของงานวิจัยแต่ละประเภท 
 ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีกลไกในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญของอัตลักษณ์/ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลเพ่ือไปสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ก าหนดเป็นโจทย์การวิจัยแก่นักวิจัย
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ภาพที่ 4 กลไกในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 
 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง โดยการวิเคราะห์
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย และพัฒนาโจทย์การวิจัยให้ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเข้มแข็ง 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกขับเคลื่อนในการพัฒนาไปสู่  Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล จึง
ก าหนดอัตลักษณ์/สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถพัฒนาให้เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ดังภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพอนาคตงานวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงความเชื่อมโยงผลงานวิจัยใน 4 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
และกลุ่มความเชี่ยวชาญที่สามารถพัฒนาสู่อัตลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี จะพบว่า 
ในกลุ่มสาขาที่เป็นอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย จะมีความสอดคล้องในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ส าคัญ ดังภาพที่ 6 

จากรูปแบบการบริหารจัดการที่การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภายนอกภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางวิชาการ พัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่า 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัย เพ่ือมุ่งสู่นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
โดยจากการวิเคราะห์ประเด็นการวิจัยเพ่ืออนาคตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านการศึกษาข้อมูลจาก
ผลงานวิจัย และการจัดประชาพิจารณ์อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันศุกร์ที่ 13 
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กรกฎาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ประเด็นที่เป็นตามความต้องการในอนาคตของประเทศ ความช านาญการ และ
ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยถูกแบ่งได้ออกมาเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

 

1. กลุ่มงานวิจัยท่ีมุ่งสู่นวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ 
 

1.1 อาหาร 
 เป้าประสงค ์
  นวัตกรรมอาหารตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 1.1.1 การพัฒนาต ารับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Functional Food) ส าหรับผู้ที่

ต้องการพิเศษ เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง นักกีฬา ฯลฯ 
  1.1.2 การพัฒนาต ารับอาหารเพื่อผู้สูงอายุ 
  1.1.3 การพัฒนาต ารับอาหารส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  1.1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร  
  1.1.5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  1.1.6 แนวทางอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์ 
 

1.2 การศึกษาปฐมวัย 
 เป้าประสงค์ 
  นวัตกรรมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กทุกกลุ่ม (Education for All) ในระดับ

ปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย 
 

  แนวทางการพัฒนา 
  1.2.1 การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันสื่อ 
 1.2.2 นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มุ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับระบบ

การศึกษาไทย 4.0 (เช่น จิตพฤติกรรม) 
  1.2.3 การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับการท างานของสมอง  
 1.2.4 การพัฒนาครู เ พ่ือพัฒนาทักษะการท างานของสมองด้านการจัดการ 

(Executive Function: EF) ของเด็กและเยาวชน 
 1.2.5 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาส าหรับท้องถิ่น (การพัฒนาเครือข่าย การ

บริหารจัดการ ผู้ดูแลเด็ก) 
  1.2.6 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วม 
 1.2.7 การพัฒนานักศึกษาครูเป็นครูคุณภาพสูง (High Quality Teacher) และ

คุณภาพเป็นเลิศ (Premium Quality Teacher) 
 1.2.8 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ/เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 1.2.9 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 1.2.10 นวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตตปัญญา 
 1.2.11 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย/เยาวชน 4.0 
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 1.2.12 การพัฒนาวิทยาศาสตร์สมอง (Brain Science)/ประสาทวิทยาและ
พฤติกรรมการรู้คิด (Neuron Science and Cognitive Behavior) ของเด็กและเยาวชน 

 1.2.13 แนวทางอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์ 
 

1.3. อุตสาหกรรมบริการ 
 เป้าประสงค ์
  นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมบริการมูลค่าสูงที่เน้นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 

 แนวทางการพัฒนา 
  1.3.1 นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมบริการเชิงสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุและผู้มี

รายได ้
  1.3.2 นวัตกรรมการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารบนรากฐานการสร้างคุณค่า
และประสบการณ์ 

  1.3.3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้หลักใน
การด ารงชีวิตการอยู่ดีกินดี อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา  Community 
Based Tourism 

   1.3.4 การพัฒนาศักยภาพแรงงานและทักษะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   1.3.5 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการ 

   1.3.6 การพัฒนาแนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า
การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 

  1.3.7 การน าองค์ความรู้มาใช้ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 1.3.8 นวัตกรรมจากการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ

ศิลปวัฒนธรรม 
 1.3.9. การพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบ

อุตสาหกรรมบริการ 
  1.3.10 การพัฒนาอัลกอริทึม (Algorithm) เพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ 
  1.3.11 แนวทางอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์ 
 

1.4 การพยาบาลและสุขภาวะ 
 เป้าประสงค์ 
  นวัตกรรมการจัดการการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 1.4.1 นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดการรู้เท่าทันสุขภาพ 
 1.4.2 การส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการ 
 1.4.3 การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ 
 1.4.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
 1.4.5 การส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
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 1.4.6 นวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สูงอายุด้านการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์สมอง (Brain Science)/ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้คิด (Neuro Science and 
Cognitive Behavior) ของเด็กและเยาวชน 

 1.4.7 แนวทางอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์ 
 

2. กลุ่มงานวิจัยท่ีมู่งสู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้มีความเป็นเลิศ ได้แก่ 
2.1 การจัดการการเกษตร 

เป้าประสงค์ 
นวัตกรรมการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ตามแนวทางเกษตรปลอดภัย 

 

 แนวทางการพัฒนา 
 2.1.1 การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร (ในพื้นที่จ าเพาะ) 
 2.1.2 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 
 2.1.3 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเก่ียว 
 2.1.4 การจัดการตามแนวทางเกษตรปลอดภัย 
 2.1.5 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเกษตร 4.0 
 2.1.6 นวัตกรรมในการบริหารจัดการการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์/

เกษตรปลอดภัย 
 2.1.7 การพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือการเกษตรสมัยใหม่ 
 2.1.8 นวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรในชุมชน 
 2.1.9 นวัตกรรมการประกอบการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ 
 2.1.10 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านเกษตร พลังงานชีวภาพ และอุตสาหกรรม

ชีวภาพ 
 2.1.11 นวัตกรรมการสังเคราะห์วัสดุระดับนาโนเพื่อการเกษตร 
 2.1.12 เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อการผลิตสินค้าเกษตร 
 2.1.13 แนวทางอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์ 
 

2.2 การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์ 

นวัตกรรมการจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 2.2.1 การพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้สูงวัยสู่สังคมไทยในศตวรรษที่ 21 
 2.2.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
 2.2.3 นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 2.2.4 นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ าภาคการเกษตรและชุมชน 
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 2.2.5 การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 2.2.6 การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อผลิตพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด 
 2.2.7 การพัฒนาการจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2.2.8 การพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตตปัญญาของคนในชุมชนเพ่ือ

ความยั่งยืนของชุมชน 
 2.2.9 การพัฒนาเพ่ือลดช่องว่างความเลื่อมล้ าทางสังคม 
 2.2.10 นวัตกรรมการจัดการระบบนิเวศ (ECO System)/กระบวนการย่อยสลาย

ทางชีวภาพ  
 2.2.11 แนวทางอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์ 

 

2.3 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
เป้าประสงค์ 

นวัตกรรมเครื่องส าอางจากสมุนไพรไทยส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
  2.3.1 เครื่องส าอางที่ผลิตจากสมุนไพรไทยช่วยในการชะลอวัย 
  2.3.2 เครื่องส าอางที่ผลิตจากสมุนไพรไทยส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (เช่น 

กลุ่มผู้เป็นโรคภูมิแพ้) 
  2.3.3 การพัฒนานาโนเทคโนโลยีส าหรับเครื่องส าอางจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
  2.3.4 แนวทางอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์ 

 

กล่าวโดยสรุป มหาวิทยาลัยสวนดุสิตน ากรอบทิศทางตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 รวมถึงทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต มาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561–2564 
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ส่วนที่ 4 
แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 

 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบนความเชี่ยวชาญเฉพาะที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
  

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการบริหารวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถช่วย

พัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยใน

มหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ 
3. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทางวิชาการ  

เชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

เป้าประสงค์ 
 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน 
สังคม และการต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริหารวิจัยบนพื้นฐานอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้อง

กับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
2. ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์เชิง

วิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจาก

งานวิจัย น าไปใช้ขยายผลเชิงพาณิชย์ แก้ปัญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
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ภาพที่ 7 แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564
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ภาพที่ 8 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561-2564  
กับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ปี 2561-2564 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารวิจัยบนพื้นฐานอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
 

 แนวทางการพัฒนา 
  1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนาตามความเหมาะสม 
  1.2 กลั่นกรองจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  1.3 จัดหา สนับสนุน ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการด าเนินการวิจัย เช่น สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ระบบสารสนเทศ ฯลฯ 
  1.4 ส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างศาสตร์สาขา เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ทั้งในสาขา 
อัตลักษณ์และสาขาอ่ืนตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 1 ปีงบประมาณ 2561-2564 
 การวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ จะใช้ตัวบ่งชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) เป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยระบบดังกล่าวได้ก าหนดตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายตั้งแต่ปีการศึกษา 2559–2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564) ในลักษณะเป็นระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) เพ่ือวัดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดแผน ตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยตาม     
อัตลักษณ์ หรือสาขา
ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของ
มหาวิทยาลัย 

มีผลงานวิจัยตาม 
อัตลักษณ์ หรือ
สาขาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 40 

มีผลงานวิจัยตาม 
อัตลักษณ์ หรือ
สาขาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 50 

มีผลงานวิจัยตาม 
อัตลักษณ์ หรือ
สาขาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 60 

มีผลงานวิจัยตาม 
อัตลักษณ์ หรือ
สาขาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 70 

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ 
ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีตั้ง/วิทยาเขต 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยท่ีมีการ 
บูรณาการงานวิจัย
ระหว่างสาขาอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยกับ
สาขาอื่น เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมต่อ
งานวิจัยท้ังหมด 

- มีการบูรณาการ
งานวิจัยระหว่าง
สาขาอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยกับ
สาขาอื่น 
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม ร้อยละ 10 

มีการบูรณาการ
งานวิจัยระหว่าง
สาขาอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยกับ
สาขาอื่น 
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม ร้อยละ 15 

มีการบูรณาการ
งานวิจัยระหว่าง
สาขาอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยกับ
สาขาอื่น 
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม ร้อยละ 20 

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ 
ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีตั้ง/วิทยาเขต 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่ง
ภายนอกต่อ
งบประมาณท้ังหมด 

มีผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณจาก
แหล่งภายนอก 
ร้อยละ 40 

มีผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณจาก
แหล่งภายนอก 
ร้อยละ 50 

มีผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณจาก
แหล่งภายนอก 
ร้อยละ 60 

มีผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณจาก
แหล่งภายนอก 
ร้อยละ 70 

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ 
ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีตั้ง/วิทยาเขต 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
4. การบริหารจัดการ
งานวิจัยด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการ
งานวิจัย 8 ด้าน 

- - - สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

5. ร้อยละของจ านวน
โครงการวิจัยท่ีผ่าน
การให้ค าปรึกษาด้าน
การวิจัย 

มีจ านวนผลงานวิจัย
ภายหลังเข้ารับการ
ให้ค าปรึกษา 
ร้อยละ 70 

มีจ านวนผลงานวิจัย
ภายหลังเข้ารับการ
ให้ค าปรึกษา 
ร้อยละ 80 

มีจ านวนผลงานวิจัย
ภายหลังเข้ารับการ
ให้ค าปรึกษา 
ร้อยละ 90 

มีจ านวนผลงานวิจัย
ภายหลังเข้ารับการ
ให้ค าปรึกษา 
ร้อยละ 100 

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ 
ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีตั้ง/วิทยาเขต 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

6. ร้อยละของจ านวน
ผู้รับบริการให้ค าปรึกษา 
ด้านการวิจัยท่ีมรีะดับ
ความพึงพอใจใน
ระดับดีขึ้นไป 

มีจ านวนผู้รับบริการ 
ท่ีได้รับค าปรึกษา
ด้านการวิจัยท่ีมี
ระดับความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 90  

มีจ านวนผู้รับบริการ 
ท่ีได้รับค าปรึกษา
ด้านการวิจัยท่ีมี
ระดับความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 100 

- - คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ 
ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีตั้ง/วิทยาเขต 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

7. จ านวนเครือข่าย
วิจัยท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ท่ีบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่าง
สาขาอัตลักษณ์กับ
สาขาอื่นตามความ
เชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย 

มีเครือข่ายวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่
บูรณาการ ความ
ร่วมมือระหว่าง
สาขาอัตลักษณ์กับ
สาขาอื่นตามความ
เชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย 4 
เครือข่าย 

มีเครือข่ายวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่
บูรณาการ ความ
ร่วมมือระหว่าง
สาขาอัตลักษณ์กับ
สาขาอื่นตามความ
เชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย 6 
เครือข่าย 

มีเครือข่ายวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่
บูรณาการ ความ
ร่วมมือระหว่าง
สาขาอัตลักษณ์กับ
สาขาอื่นตามความ
เชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย 8 
เครือข่าย 

มีเครือข่ายวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่
บูรณาการ ความ
ร่วมมือระหว่าง
สาขาอัตลักษณ์กับ
สาขาอื่นตามความ
เชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย 10 
เครือข่าย 

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ 
ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีตั้ง/วิทยาเขต 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณะเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์
เชิงวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
  2.1 ส่งเสริมการท างานวิจัยเชิงลึกที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถน าไปต่อยอดทาง
วิชาการได้ 
  2.2 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้เชิงลึกจากการวิจัยสู่สาธารณะเพ่ือการน าไปต่อยอดทาง
วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยหรือวารสารวิชาการ 
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
  2.3 ส่งเสริมการท างานวิจัยที่น าไปพัฒนาการเรียนการสอนและสามารถน าไปต่อยอดทาง
วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยหรือวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติวิชาการได้ 
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ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 2 ปีงบประมาณ 2561-2564 
 การวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ จะใช้ตัวบ่งชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) เป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยระบบดังกล่าวได้ก าหนดตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายตั้งแต่ปีการศึกษา 2559–2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564) ในลักษณะเป็นระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) เพ่ือวัดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดแผน ตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของ
บทความวิจัยหรือ
นวัตกรรมท่ีได้รับ
การเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

มีจ านวนบทความ
วิจัยหรือนวัตกรรม 
ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 ร้อยละ 85 

มีจ านวนบทความ
วิจัยหรือนวัตกรรม 
ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 ร้อยละ 90 

มีจ านวนบทความ
วิจัยหรือนวัตกรรม 
ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 ร้อยละ 95 

มีจ านวนบทความ
วิจัยหรือนวัตกรรม 
ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 ร้อยละ 100 

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ 
ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีตั้ง/วิทยาเขต 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2. ร้อยละของ
งานวิจัยท่ีถูก
น าไปใช้พัฒนา 
การเรียนการสอน 

มีงานวิจัยท่ีถูก
น าไปใช้พัฒนา 
การเรียนการสอน 
ร้อยละ 50 

มีงานวิจัยท่ีถูก
น าไปใช้พัฒนา 
การเรียนการสอน 
ร้อยละ 60 

มีงานวิจัยท่ีถูก
น าไปใช้พัฒนา 
การเรียนการสอน 
ร้อยละ 70 

มีงานวิจัยท่ีถูก
น าไปใช้พัฒนา 
การเรียนการสอน 
ร้อยละ 80 

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ 
ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีตั้ง/วิทยาเขต 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3. ค่า h index ใน
ฐานข้อมูล ISI Web 
of Science หรือ 
Scopus จาก
บทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

บทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัย มีค่า 
h index ใน 
ฐานข้อมูล ISI Web 
of Science หรือ
Scopus เท่ากับ 8 

บทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัย มีค่า 
h index ใน 
ฐานข้อมูล ISI Web 
of Science หรือ
Scopus เท่ากับ 9 

บทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัย มีค่า 
h index ใน 
ฐานข้อมูล ISI Web 
of Science หรือ
Scopus เท่ากับ 10 

บทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัย มีค่า 
h index ใน 
ฐานข้อมูล ISI Web 
of Science หรือ
Scopus เท่ากับ 11 

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ 
ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีตั้ง/วิทยาเขต 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จากงานวิจัย น าไปใช้ขยายผลเชิงพาณิชย์ แก้ปัญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
 

แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ส่งเสริมการท างานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบสนองภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม สามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 
  3.2 สร้างสรรค์องค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการค้นคว้า
งานวิจัยหรือการสร้างสรรค์ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  3.3 บ่มเพาะนวัตกรรมจากงานวิจัย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและศักยภาพในการน าไปสู่การต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง 
  3.4 สร้างมูลค่าและรายได้จากนวัตกรรมงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม 
  3.5 ส่งเสริมการท างานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อ
การแก้ปัญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
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  3.6 ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อ
การแก้ปัญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
 

ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 3 ปีงบประมาณ 2561-2564 
 การวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ จะใช้ตัวบ่งชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) เป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยระบบดังกล่าวได้ก าหนดตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายตั้งแต่ปีการศึกษา 2559–2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564) ในลักษณะเป็นระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) เพ่ือวัดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดแผน ตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. จ านวนของ
นวัตกรรมท่ีถูกบ่ม
เพาะเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและ
ศักยภาพในการ
น าไปสู่การต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์
ได้จริง 

มีนวัตกรรมท่ีถูก 
บ่มเพาะเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและ
ศักยภาพในการ
น าไปสู่การต่อยอด
เชิงพาณิชย์ได้จริง 
10 ชิ้นงาน โดยไม่
นับซ้ ากับนวัตกรรม
ท่ีบ่มเพาะในปีท่ี
ผ่านมา 

มีนวัตกรรมท่ีถูก 
บ่มเพาะเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและ
ศักยภาพในการ
น าไปสู่การต่อยอด
เชิงพาณิชย์ได้จริง 
15 ชิ้นงาน โดยไม่
นับซ้ ากับนวัตกรรม
ท่ีบ่มเพาะในปีท่ี
ผ่านมา 

มีนวัตกรรมท่ีถูก 
บ่มเพาะเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและ
ศักยภาพในการ
น าไปสู่การต่อยอด
เชิงพาณิชย์ได้จริง 
20 ชิ้นงาน โดยไม่
นับซ้ ากับนวัตกรรม
ท่ีบ่มเพาะในปีท่ี
ผ่านมา 

มีนวัตกรรมท่ีถูก 
บ่มเพาะเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและ
ศักยภาพในการ
น าไปสู่การต่อยอด
เชิงพาณิชย์ได้จริง 
25 ชิ้นงาน โดยไม่
นับซ้ ากับนวัตกรรม
ท่ีบ่มเพาะในปีท่ี
ผ่านมา 

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ 
ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีตั้ง/วิทยาเขต 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2. จ านวนของ
นวัตกรรมท่ีถูกบ่ม
เพาะสามารถ
น ามาต่อยอดเชิง
พาณิชย์ได้ 

มีนวัตกรรมท่ีถูก 
บ่มเพาะสามารถน ามา
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 
5 ชิ้นงาน โดยไม่นับซ้ า
กับผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมในปีท่ีผ่านมา 

มีนวัตกรรมท่ีถูก 
บ่มเพาะสามารถน ามา
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้  
10 ชิ้นงาน โดยไม่นับ
ซ้ ากับผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมในปีท่ีผ่านมา 

มีนวัตกรรมท่ีถูก 
บ่มเพาะสามารถน ามา
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 
15 ชิ้นงาน โดยไม่นับ
ซ้ ากับผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมในปีท่ีผ่านมา 

มีนวัตกรรมท่ีถูก 
บ่มเพาะสามารถน ามา
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 
20 ชิ้นงาน โดยไม่นับ
ซ้ ากับผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมในปีท่ีผ่านมา 

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ 
ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีตั้ง/วิทยาเขต 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3. ร้อยละของ
รายได้จากนวัตกรรม
ต่องบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย
เชิงนวัตกรรมท่ีถูก
บ่มเพาะ 

มีรายได้ ร้อยละ 30 
จากนวัตกรรม ต่อ
งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม
ท่ีถูกบ่มเพาะ 

มีรายได้ ร้อยละ 40 
จากนวัตกรรม ต่อ
งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม
ท่ีถูกบ่มเพาะ 

มีรายได้ ร้อยละ 50 
จากนวัตกรรม ต่อ
งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม
ท่ีถูกบ่มเพาะ 

มีรายได้ ร้อยละ 60 
จากนวัตกรรม ต่อ
งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม
ท่ีถูกบ่มเพาะ 

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ 
ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีตั้ง/วิทยาเขต 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

4. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยหรือ
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมท่ี
ตอบสนองต่อการ
แก้ปัญหา/พัฒนา
มหาวิทยาลัย 
ชุมชน และสังคม 

มีผลงานวิจัยหรือ
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม ร้อยละ 
80 ท่ีตอบสนองต่อ
การแก้ปัญหา/
พัฒนามหาวิทยาลัย 
ชุมชน และสังคม 

มีผลงานวิจัยหรือ
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม ร้อยละ 
85 ท่ีตอบสนองต่อ
การแก้ปัญหา/
พัฒนามหาวิทยาลัย 
ชุมชน และสังคม 

มีผลงานวิจัยหรือ
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม ร้อยละ 
90 ท่ีตอบสนองต่อ
การแก้ปัญหา/
พัฒนามหาวิทยาลัย 
ชุมชน และสังคม 

มีผลงานวิจัยหรือ
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม ร้อยละ 
95 ท่ีตอบสนองต่อ
การแก้ปัญหา/
พัฒนามหาวิทยาลัย 
ชุมชน และสังคม 

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ 
ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีตั้ง/วิทยาเขต 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
 แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการก าหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย
การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่โดดเด่น ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  มหาวิทยาลัยจึงมี
แนวทางในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ดังนี้ 
 1. สื่อสารแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยสู่บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามแผน บุคลากรต้องทราบวิสัยทัศน์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลัก เมื่อสิ้นสุดแผนต้องสร้างการรับรู้ร่วมกันว่าทุกคนในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนส าคัญที่จะ
ช่วยผลักดันให้แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ ส าหรับวิธีการสื่อสารสามารถใช้
รูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างกันตามกลุ่มของบุคลากร เช่น การประชุมชี้แจง การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
การท าแผ่นพับ การเวียนหนังสือ เป็นต้น 
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลักดัน ก ากับ ติดตาม ให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 3. หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามบทบาทภารกิจของตน โดยก าหนดโครงการ/ 
กิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนให้แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยบรรลุตามเป้าหมาย 
 4. การวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย จะใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) เป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยระบบดังกล่าวได้ก าหนดตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายตั้งแต่ปีการศึกษา 2559–2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564) ในลักษณะเป็นระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) เพ่ือวัดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดแผน 
 5. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย จะด าเนินการทั้งในส่วน
ของการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารการวิจัยต่อไป 
 6. ในระหว่างระยะเวลา 4 ปีของแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย หากมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผล
กระทบให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย ทิศทาง หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการบริหารการวิจัย
อนุมัติ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
___________________________

โดยที่เปนการสมควรแกไขประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ และขอ ๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหาร
งานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ไวดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐"

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑ แหงประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การ
เสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชขอความน้ีแทน

ในกรณีที่นักวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไมใชงบบํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให
มหาวิทยาลัยหักคาสาธารณูปโภคจากเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับทั้งหมดรอยละ ๒๐ ดังน้ี

(๑) หักเขามหาวิทยาลัย รอยละ ๑๕ โดยนําเขาบัญชีทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา
(๒) หักเขาสถาบันวิจัยและพัฒนา รอยละ ๓ โดยนําเขาบัญชีของสถาบันวิจัยและพัฒนา
(๓) หักเขาหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัดอยู รอยละ ๒ โดยนําเขาหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัด
ในกรณีที่นักวิจัยไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่เปนโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดหาแหลงงบ

ประมาณสนับสนุนใหนักวิจัย ใหมหาวิทยาลัยหักคาสาธารณูปโภคจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับทั้งหมดรอย
ละ ๓๐ โดยใหแบงดังนี้

(๑) หักเขามหาวิทยาลัย รอยละ ๑๕ โดยนําเขาบัญชีทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา
(๒) หักเขาสถาบันวิจัยและพัฒนา รอยละ ๑๐ โดยนําเขาบัญชีของสถาบันวิจัยและพัฒนา
(๓) หักเขาหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัดอยู รอยละ ๕ โดยนําเขาบัญชีหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัด"

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

15 ก.พ. 60  เวลา 09:29:23  Non-PKI Simple Sign
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 แบบฟอร์มยื่นความประสงค์ในการขออนุญาตใช้สิทธิฯ 

จัดท ำโดย หน่วยบริหำรนวัตกรรมกำรวจิยั เม่ือวันที่ 27 ธันวำคม 2561 

รหัสประจ ำตัวผู้ยื่นควำมประสงค์ 
(เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีกรอก) 

       






 

1.1 ชื่อ-สกุล………………………………………………………ต ำแหน่ง………………………………………………………………………… 
1.2 ที่อยู่หมู่่้ำน/…………………………..………….เลขที…่……………….หมู่ที่………………ซอย………..……………………..…….. 
ถนน…….………………………………..ต ำ่ล /แขวง ………………………………..อ ำเภอ/เขต……………………………………………… 
จังหวัด………………………………….รหัสไปรษณีย์…………………………..โทรศัพท์……………………………………………………… 
E-mail :……………………………….………………..Line ID /facebook:………………………………..…..……………………………  

2.1 ประเภทสถำนประกอ่กำร  หน่วยงำนรำชกำร   วิสำหกิจชุมชน   ่ริษัท/ห้ำงร้ำนเอกชน
        อ่ืนๆ(โปรดระุ่)…………………………………………………………………….………………. 

2.2 ชื่อสถำนประกอ่กำร…………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3 เลขทะเ่ียน………………………………………………….วันที่จดทะเ่ียน…………………………………………………………….. 
2.4 ที่อยู่ : ที่เดียวกั่ข้อมูลส่วนุ่คคล  (กรณีคนละที่ โปรดกรอกข้อมูล)  
ที่อยู่หมู่่้ำน/…………………………..………….เลขที่………………….หมู่ที่……………………ซอย………..…………………………….. 
ถนน…….………………………………..ต ำ่ล /แขวง ………………………………..อ ำเภอ /เขต …………………………………………….
จังหวัด………………………………….รหัสไปรษณีย์…………………………..โทรศัพท์………………………………………………………  
E-mail:……………………………….………………..Line ID /facebook:………………………………..…..…………………………… 
Website: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….    
2.5 ขนำดธุรกิจ 
 ขนำดย่อม )Small enterprises) 

   กิจกำรค้ำปลีก จ ำนวนกำรจ้ำงงำนไม่เกิน 15 คน หรอืมีมูลค่ำทรัพย์สินถำวรไม่เกิน 30 ล้ำน่ำท 
   กิจกำรค้ำส่ง   จ ำนวนกำรจ้ำงงำนไม่เกิน 25 คน หรอืมีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรไม่เกิน 50 ล้ำน่ำท 
   กิจกำรผลิตสินค้ำและ่ริกำร จ ำนวนกำรจ้ำงงำนไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรไม่เกิน 50 ล้ำน่ำท 

 ขนำดกลำง (Medium enterprises) 
       กิจกำรค้ำปลีก จ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 15 คน แต่ไม่เกิน 30 คน หรือ มีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรเกินกว่ำ 
30 ล้ำน่ำท แต่ไม่เกิน 60 ลำ้น่ำท 
       กิจกำรค้ำส่ง จ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 25 คนแต่ไม่เกิน 50 คน หรือ มีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรเกินกว่ำ 
50 ล้ำน่ำท แต่ไม่เกิน 100 ล้ำน่ำท 
       กิจกำรผลิตสินค้ำและ่ริกำร จ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 50 คนแต่ไม่เกิน 200 คน หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์
ถำวรเกินกว่ำ 50 ล้ำน่ำท แต่ไม่เกิน 200 ล้ำน่ำท  

1.ข้อมูลส่วนบุคคล

2.ข้อมูลธุรกิจ

__________________________________________________________________________________________ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม

__________________________________________________________________________________________



 กิจขนำดใหญ่ (Large enterprise) 
  กิจกำรค้ำปลีก จ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 30 คน หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรเกินกว่ำ 60 ล้ำน่ำท 
  กิจกำรค้ำส่ง   จ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 50 คน หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรเกินกว่ำ 100 ล้ำน่ำท 

    กิจกำรผลิตสินค้ำและ่ริกำร จ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 200 คน หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวร 
 เกินกว่ำ 200 ล้ำน่ำท 

2.6 สินค้ำ/่ริกำร…………………………………………………………………………………............................................................ 
2.7 ผู้ผลิต/ผู้ประกอ่กำรมีกำรจดทะเ่ียนหรือแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทำงปัญญำหรือไม่ 
 ไม่มี 
 มี ทรัพย์สินทำงปัญญำประเภท 
    สิทธิ่ัตร   อนุสิทธิ่ัตร    เครื่องหมำยกำรค้ำ   ลิขสิทธิ์     ควำมลั่ทำงกำรค้ำ 
    สิ่งที่่่งชี้ทำงภูมิศำสตร์   แผนผังภูมิของวงจรรวม   กำรคุ้มครองพันธุ์พืช  
    ภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย    อ่ืนๆ(ระ่)ุ………………………………………………………………………………………………. 
2.8 ระยะเวลำในกำรก่อตั้งสถำนประกอ่กำร………………ป…ี…………เดือน 

3.1 ประเภทในกำรขออนุญำตใช้สิทธิทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 อนุญำตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)  
 อนุญำตให้ใช้สิทธิโดยไม่จ ำกัดจ ำนวนผู้รั่อนุญำต (Non-Exclusive Licensing)  
 อนุญำตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่จ ำกัดเจ้ำของสิทธิ์ (Sole Licensing)  
3.2 จ ำนวนผลงำนที่ต้องกำรขออนุญำตใช้สิทธิทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 1 ผลงำน         2-3 ผลงำน         4-5 ผลงำน         5 ผลงำนขึ้นไป 
3.3 ประเภทของผลงำนที่ต้องกำรขออนุญำตใช้สิทธิฯ (กรุณำกรอกชื่อและประเภทผลงำน) 

1. ประเภทอำหำร/เครื่องดื่ม 2. ประเภทเภสัชภัณฑ์และเครื่องส ำอำงค์ 3. ประเภทเคมีและเทคโนโลยีชีวภำพ
4. ประเภทวิศวกรรมและวิศวกรรมทำงกำรแพทย์ 5. ประเภทสำรสนเทศและซอฟแวร์  6. ประเภทพันธุ์พืช
7. อ่ืนๆ (โปรดระุ่)……………………………………………………………

3.3.1 ชื่อผลงำน……………………………..………………………….ประเภท ……………………………………………… 

3.3.2 ชื่อผลงำน……………………………………………..………….ประเภท ……………………………………………… 

3.3.3 ชื่อผลงำน……………………………………………..………….ประเภท ……………………………………………… 

3.3.4 ชื่อผลงำน…………………………………………..…………….ประเภท ……………………………………………… 

3.ข้อมูลควำมต้องกำรในกำรขออนุญำตใช้สิทธิทรัพย์สินทำงปัญญำ
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 แบบฟอร์มยื่นความประสงค์ในการขอพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

จัดท ำโดย หน่วยบริหำรนวัตกรรมกำรวจิยั เม่ือวันที่ 27 ธันวำคม 2561 

รหัสประจ ำตัวผู้ยื่นควำมประสงค์ 
(เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีกรอก) 

       






 

1.1 ชื่อ-สกุล………………………………………………………ต ำแหน่ง………………………………………………………………………… 
1.2 ที่อยู่หมู่่้ำน/…………………………..………….เลขที…่……………….หมู่ที่………………ซอย………..……………………..…….. 
ถนน…….………………………………..ต ำ่ล /แขวง ………………………………..อ ำเภอ /เขต ……………………………………………...
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย์…………………………..โทรศัพท์…………………………………………………………. 
E-mail :……………………………….………………..Line ID /facebook:…………………………………………………………………..  

2.1 ประเภทสถำนประกอ่กำร  หน่วยงำนรำชกำร   วิสำหกิจชุมชน   ่ริษัท/ห้ำงร้ำนเอกชน
        อ่ืนๆ(โปรดระุ่)…………………………………………………………………….………………. 

2.2 ชื่อสถำนประกอ่กำร…………………………………………………………………………………………………………………………  
2.3 เลขทะเ่ียน………………………………………………….วันที่จดทะเ่ียน…………………………………………………………….. 
2.4 ที่อยู่ : ที่เดียวกั่ข้อมูลส่วนุ่คคล  (กรณีคนละที่ โปรดกรอกข้อมูล)  
ที่อยู่หมู่่้ำน/…………………………..………….เลขที่………………….หมู่ที่……………………ซอย………..……………………..……..  
ถนน…….………………………………..ต ำ่ล /แขวง …………………………เขต/อ ำเภอ…………………………………………………….
จังหวัด………………………………….รหัสไปรษณีย์…………………………..โทรศัพท์………………………………………………………   
E-mail :……………………………….………………..Line ID /facebook:………………………………..…..…………………………… 
Website:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
2.5 ขนำดธุรกิจ 
 ขนำดย่อม (Small enterprises) 

   กิจกำรค้ำปลีก จ ำนวนกำรจ้ำงงำนไม่เกิน 15 คน หรอืมีมูลค่ำทรัพย์สินถำวรไม่เกิน 30 ล้ำน่ำท 
   กิจกำรค้ำส่ง   จ ำนวนกำรจ้ำงงำนไม่เกิน 25 คน หรอืมีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรไม่เกิน 50 ล้ำน่ำท 
   กิจกำรผลิตสินค้ำและ่ริกำร จ ำนวนกำรจ้ำงงำนไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรไม่เกิน 50 ล้ำน่ำท 

 ขนำดกลำง (Medium enterprises) 
       กิจกำรค้ำปลีก จ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 15 คน แต่ไม่เกิน 30 คน หรือ มีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรเกินกว่ำ 
30 ล้ำน่ำท แต่ไม่เกิน 60 ลำ้น่ำท 
       กิจกำรค้ำส่ง จ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 25 คนแต่ไม่เกิน 50 คน หรือ มีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรเกินกว่ำ 
50 ล้ำน่ำท แต่ไม่เกิน 100 ล้ำน่ำท 
       กิจกำรผลิตสินค้ำและ่ริกำร จ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 50 คนแต่ไม่เกิน 200 คน หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์
ถำวรเกินกว่ำ 50 ล้ำน่ำท แต่ไม่เกิน 200 ล้ำน่ำท  

1.ข้อมูลส่วนบุคคล

2.ข้อมูลธุรกิจ

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________



 กิจขนำดใหญ่ (Large enterprise) 
  กิจกำรค้ำปลีก จ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 30 คน หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรเกินกว่ำ 60 ล้ำน่ำท 
  กิจกำรค้ำส่ง   จ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 50 คน หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรเกินกว่ำ 100 ล้ำน่ำท 

    กิจกำรผลิตสินค้ำและ่ริกำร จ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 200 คน หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวร 
 เกินกว่ำ 200 ล้ำน่ำท 

2.6 สินค้ำ/่ริกำร…………………………………………………………………………………............................................................ 
2.7 ผู้ผลิต/ผู้ประกอ่กำรมีกำรจดทะเ่ียนหรือแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทำงปัญญำหรือไม่ 
 ไม่มี 
 มี ทรัพย์สินทำงปัญญำประเภท 
    สิทธิ่ัตร   อนุสิทธิ่ัตร    เครื่องหมำยกำรค้ำ   ลิขสิทธิ์     ควำมลั่ทำงกำรค้ำ 
    สิ่งที่่่งชี้ทำงภูมิศำสตร์   แผนผังภูมิของวงจรรวม   กำรคุ้มครองพันธุ์พืช  
    ภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย    อ่ืนๆ(ระ่)ุ………………………………………………………………………………………………. 
2.8 ปัจจุ่ันธุรกิจของท่ำนอยู่ในสถำนภำพใด 
 เป็น Idea ยังไม่ได้ด ำเนินกำรใด ๆ  มีกำรจดทะเ่ียนจัดตั้งธุรกิจแล้ว………..ปี แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรผลิต 
 มีกำรจดทะเ่ียนจัดตั้งธุรกิจแล้ว………..ปี ด ำเนินกำรผลิตแล้ว แต่ยังไม่มียอดขำย 
 มีกำรจดทะเ่ียนจัดตั้งธุรกิจแล้ว………..ปี ด ำเนินกำรผลิตแล้ว มียอดขำยแล้ว 
2.9 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของธุรกิจของท่ำนคือใคร 
 เด็ก    ชำย   หญิง   อำยุ………..ปี  ผู้ใหญ่ ชำย   หญิง   อำยุ………..ปี 
 องค์กรธุรกิจ  /หน่วยงำนต่ำง ๆ    อ่ืน ๆ……………………………………………….. 
2.10 สถำนที่จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์มีที่ใด่้ำง (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
 ภำยในจังหวัด  (โปรดระุ่)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 ภำยในประเทศ (โปรดระุ่)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 ต่ำงประเทศ    (โปรดระุ่)……………………………………………………………………………………………………………………  
2.11 ปัจจุ่ันท่ำนมีช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ/ ่ริกำรของท่ำนอย่ำงไร (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 มีหน้ำร้ำน   ผ่ำนตัวแทน  
 ผ่ำน Website :………………………………………………….   / Facebook :………………………………………………………..  
 อ่ืน ๆ ได้แก่……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3.1   
3.1 ควำมต้องกำรในกำรให้มหำวิทยำลัยพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

3.1.1  ปรั่ปรุงและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของ่ริษัทที่มีอยู่แล้ว 
 ปรั่ปรุงสูตร/ผลิตภัณฑ์    พัฒนำ่รรจุภัณฑ์  ปรั่ปรุงสูตร/ผลิตภัณฑ์และพัฒนำ่รรจุภัณฑ์ 

3.ข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
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3.1.2  คิดค้นผลิตภัณฑ์ข้ึนมำใหม่ 
 คิดค้นสูตร       ออกแ่่่รรจุภัณฑ์      คิดค้นสูตรและออกแ่่่รรจุภัณฑ์ 
  อ่ืนๆ(โปรดระุ่)………………………………………………………………………………………. 

3.2 ระดั่ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรปรั่ปรุงอยู่ในขั้นตอนใด (กรณีตอบข้อ 3.1.1) 
 ผลิตภัณฑ์ต้นแ่่ (Prototype) ยังไม่ได้ออกจ ำหน่ำย    ผลิตภัณฑ์ออกจ ำหน่ำยแล้ว 
3.3 จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรให้พัฒนำมีก่ีชิ้นงำน 
 1 ชิ้นงำน         2-3 ชิ้นงำน         4-5 ชิ้นงำน         5 ชิ้นงำนขึ้นไป 
3.4 ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรพัฒนำ (กรุณำกรอกชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์) 

1. ประเภทอำหำร/เครื่องดื่ม  2. ประเภทเภสัชภัณฑ์และเครื่องส ำอำงค์ 3. ประเภทเคมีและเทคโนโลยีชีวภำพ
4. ประเภทวิศวกรรมและวิศวกรรมทำงกำรแพทย์  5. ประเภทสำรสนเทศและซอฟแวร์  6. ประเภทพันธุ์พืช
7. อ่ืนๆ(โปรดระุ่)……………………………………………………………

3.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์……………………………..…………………….ประเภท ……………………………………………… 

3.4.2 ชื่อผลิตภัณฑ์…………………………………………..……….ประเภท ……………………………………………… 

3.4.3 ชื่อผลิตภัณฑ์…………………………………….………….….ประเภท ……………………………………………… 

3.4.4 ชื่อผลิตภัณฑ์……………………………………….………….ประเภท ……………………………………………… 

3.4.5 ชื่อผลิตภัณฑ์……………………………………………….….ประเภท ……………………………………………… 

3.5 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 น้อยกว่ำ 6 เดือน     6-12 เดือน      มำกกว่ำ 12 เดือน 
3.6 ง่ประมำณในกำรด ำเนินงำน 
 50,000 ่ำท                    50,001-100,000 ่ำท           100,001-200,000 ่ำท 
 200,001-500,000 ่ำท      500,001-1,000,000 ่ำท        1,000,000 ่ำทข้ึนไป 
3.7 ระยะเวลำกำรส่งมอ่งำน 
 น้อยกว่ำ 6 เดือน      6-12 เดือน     มำกกว่ำ 12 เดือน 

  ลงชื่อ.................................................................. 
  (……………………………………………………..) 

 ต ำแหน่ง............................................................. 

  วันที่................เดือน…………..พ.ศ……………… 
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หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย  (RESEARCH ADMINISTRATION FOR UTILIZATION,  SUAN DUSIT UNIVERSITY)

295 ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทรศัพท์: 02-244-5285   

E-mail address : raudusit.v2@gmail.com   Website : www.rau.dusit.ac.th  เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0994000162286

เรียน
หน่วยงาน วันท่ี
ท่ีอยู่ 
โทรศัพท์ โทรสาร
E-mail

ลําดับ จํานวน ปริมาณ ราคา จํานวนเงิน
ท่ี ต่อหน่วย ต่อหน่วย ต่อหน่วย
1
2

รวมจํานวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% - 
ส่วนลด - 
ราคาหลังหักส่วนลด - 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

ผู้เสนอราคา  ........................................................

ผู้ตกลงราคา  ........................................................
           (..............................................................)

ใบเสนอราคา

รายการ

ใบเสนอราคาเลขท่ี ……../2562

          (...รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์....)
  รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเหตุ : 1. กําหนดชําระค่าบริการตามแผนงาน 
2. หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย เป็นหน่วยงานราชการ

จึงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

60 5960



แบบบนัทกึผลการถายทอดเทคโนโลย ี

เพื่อประโยชนในการนําความรูไปปรบัปรุงและพัฒนาการใหบริการ การถายทอดเทคโนโลยีและ
เปนแนวทางในการพฒันาผลิตภัณฑในอนาคต จึงใครขอใหทานใหขอมลูความคิดเห็นตามความเปนจรงิ 

  ชื่อผลงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ชื่อผูรับการถายทอดเทคโนโลย…ี…………………………………………………………………………………………………………….. 
  หนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
สวนท่ี 1 

รายการ 
ระดับ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) ทานมีความความรู/ความเขาใจในคําถามตอไปน้ีระดับใด 

ขอมูลดานเน้ือหา (เชิงทฤษฎ)ี 
1. ทานไดรับความรูเกี่ยวกับรายละเอียดผลงาน/ผลิตภัณฑ เชน สูตรอาหาร
สูตรขนม 
2. ทานไดรับความรูรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติ  
3. ทานสามารถนําความรูไปใชประโยชน(ใชประกอบอาชีพหรือใชใน
ชีวิตประจําวัน) 
ขอมูลเชิงปฏิบัติ 
1. ทานสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนที่ไดรับความรูจากการเรียนเชิงทฤษฎีได
ภายในระยะเวลาการทีก่ําหนด 
2. ทานไดรบัเทคนิคการปฏิบัติจากผูถายทอดเทคโนโลยี
ขอมูลดานความพึงพอใจ 
1. ทานมีความพึงพอใจตอผลงานที่ตนเองทําข้ึน
2. ทานมีความพึงพอใจตอระยะเวลาในการปฏิบัติ
3. ทานมีความพึงพอใจตอสถานทีใ่นการปฏิบัติ

 สวนท่ี 2 
1. สิ่งท่ีทานอยากไดรับการถายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับผลิตภัณฑชิ้นน้ีในอนาคต

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. กรณีท่ีทานไมสามารถปฏิบัติไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ทานมีความประสงคจะใหผูถายทอด
เทคโนโลยีมาใหความรูอีกคร้ังเมื่อไหร
………………………………………………………………………………………………………………………..…….(โปรดระบุ)

การถายทอดฯคร้ังที่………………………… 
ว/ด/ป ที่ไดรับการถายทอด……………….. 
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แบบบันทึกผลกำรให้บริกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือประโยชน์ในการน าความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต จึงใคร่ขอให้ท่านให้ข้อมูลความคิดเห็นตามความเป็นจริง 

  ชื่อผลงำน……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ชื่อผู้รับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์……………………………………………………………………………………………………………….. 

  หน่วยงำน………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
ส่วนที่ 1 

รำยกำร 
ระดับ 

มำก
ที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) ท่ำนมีควำมควำมรู/้ควำมเข้ำใจในค ำถำมต่อไปนี้ระดับใด 

ข้อมูลด้ำนเนื้อหำ (เชิงทฤษฎ)ี 
1. ท่ำนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับรำยละเอียดผลงำน/ผลิตภัณฑ์ เช่น สูตรอำหำร
สูตรขนม 
2. ท่ำนได้รับควำมรู้รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติ  
3. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน(์ใช้ประกอบอำชีพหรือใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน) 
ข้อมูลเชิงปฏิบัต ิ
1. ท่ำนสำมำรถปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ได้รับควำมรู้จำกกำรเรียนเชิงทฤษฎีได้
ภำยในระยะเวลำกำรที่ก ำหนด 
2. ท่ำนได้รับเทคนิคกำรปฏิบตัจิำกผู้พัฒนำผลิตภัณฑ์
ข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจ 
1. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลงำนที่ตนเองท ำขึ้น
2. ท่ำนมคีวำมพึงพอใจต่อระยะเวลำในกำรปฏิบัติ
3. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อสถำนที่ในกำรปฏิบัติ

 ส่วนที่ 2 
1. สิ่งท่ีทำ่นอยำกได้รับกำรพัฒนำต่อยอดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ในอนำคต

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. กรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถปฏิบัติได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ท่ำนมีควำมประสงค์จะให้ผู้พัฒนำผลิตภัณฑ์
มำให้ควำมรู้อีกครั้งเม่ือไหร่
………………………………………………………………………………………………………………………..…….(โปรดระบุ)

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ครั้งที…่…………………………… 
ว/ด/ป ที่ได้รับกำรถพัฒนำผลิตภณัฑ์……………….. 
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สรุปรายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารดับเพลิง 
จากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพาราเป็นส่วนประกอบ 

วันที่ 21 มีนาคม 2562 จังหวัดปทุมธานี 

เป้าหมายผู้ประกอบการ : อยากได้ถังดับเพลิงที่ใช้ระดับภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน 

ปัญหาที่พบ : 1. ไม่สามารถหาบริษัทรับบรรจุสารลงในถังดับเพลิงได้ เนื่องจากติดข้อกฎหมายในการใส่สารบรรจุ
ในถังดับเพลิง 

2. ปริมาณของสารที่บรรจุในผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอที่ใช้ในการดับเพลิงซึ่งมีสาเหตุดังนี้
-ปริมาณน้้ามันที่ใช้ในการทดลองให้กับผู้ประกอบการมีปริมาณมากกว่าการทดลองในงานวิจัย

(ปริมาณน้้ามันที่ทดลองให้กับผู้ประกอบการ ใช้ระดับ 10 มิลลิเมตร,ปริมาณน้้ามันที่ทดลองในงานวิจัย ใช้ระดับ 5 
มิลลิเมตร) 

-สารตั้งต้นดับเพลิงและแก็สมีการแยกชั้นเนื่องจากนักวิจัยไม่ได้ใส่แก็สเข้าไปในสารตั้งต้นก่อน
บรรจุใส่ในขวดวิปครีม (บรรจุภัณฑ์ทดลอง) ส่งผลให้ปริมาณสารตั้งต้นดับเพลิงมีปริมาณน้อย 

-หัวฉีดของขวดวิปครีม (บรรจุภัณฑ์ทดลอง) ช้ารุดส่งผลให้แรงดันในสารตั้งต้นดับเพลิงมีน้อยท้า
ให้ประสิทธิภาพในการกระจายตัวของสารลดลงส่งผลให้ปริมาณสารไม่เพียงพอในการดับเพลิง 

3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่นักวิจัยไปด้าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยียังไม่สามารถด้าเนินการสกัดสารตั้ง
ต้นดับเพลิงด้วยตนเองได้เนื่องจากบริษัทไม่มีความพร้อมของอุปกรณ์ในการสกัดสารและกระบวนการถ่ายทอดฯ
ไม่ได้ถ่ายทอดทั้งกระบวนการภายในครั้งเดียว 

การแก้ปัญหา : 1. ซื้ออุปกรณ์ในการบรรจุสารตั้งต้นใส่ในถังดับเพลิงหรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ 
2. ปรับสารตั้งต้นโดยใส่แก็สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ก่อนใส่ในบรรจุภัณฑ์
3. นักวิจัยจะไปด้าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีจนเจ้าหน้าที่สารด้าเนินการได้ด้วยตนเองทั้งนี้ทาง

บริษัทจะต้องจัดหาอุปกรณ์ในการทดลองให้เรียบร้อย 

62



สรุปรายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อเมซอน (AMAZON) 
ประชุมวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น.  
ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.ชนะศึก        นิชานนท์    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2. ดร.จันทร์จนา          ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 
3. ผศ.ดร.พรพัสนันท์     เดชประสิทธิโชค รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. นางอรทัย  โกกิลกนิษฐ ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 
5. นางสาววรรณชนก     ชื่นเจริญ เจ้าหน้าที่หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 
6. นางสาวทัศนีย์    แสงสกุล เจ้าหน้าที่สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 

รายช่ือผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. อ. เป็นเอก   ทรัพย์สิน   อาจารย์โรงเรียนการเรือน 

1. การปรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี ครั้งที่ 4

จากการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ พับครองแครง 
คุ้กกี้คาราเมล บัตเตอร์วิน ให้กับอเมซอน (AMAZON) โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทางคณะผู้วิจัยได้น า
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด ที่ปรับปรุงสูตร ครั้งที่ 4 ส่งให้กับทาง AMAZON พร้อมน าข้อเสนอแนะจากทาง AMAZON 
รายงานต่อที่ประชุม จากการประชุมสามารถสรุปรายละเอียดในการปรับสูตรผลิตภัณฑ์เบเกอรีทั้ง 3 ชนิด เพ่ือให้
เป็นไปตามความต้องการของทาง AMAZON ดังนี้ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะ AMAZON รายละเอียดที่ต้องแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1.พับครองแครง 1.ซอสไม่ค่อยมีความเข้มข้น
จากเครื่องเทศ 
(กลิ่นเครื่องเทศค่อนข้างอ่อน) 
2.ไม่กรอบ
3.เพ่ิมผักชีอบ ติดบนหน้าขนม

-เพ่ิมกลิ่นของเครื่องเทศ 
-ปรับซอสครองแครงให้มี
ความเหนียวน้อยลง 
-ใส่ผักชีอบ ติดบนหน้าขนม 

ภายในวันที่ 
31 พ.ค. 
2562 

อ.จันทร์จนาให้แม่
ครัวทางโฮมเบเกอ
รี่ช่วยท าซอส
ครองแครง 

2.คุ้กกี้คาราเมล 1.เนื้อคุ้กกีสู้ตรที่ 1 ดีกว่าสูตร
ที่ 2 
2. เนื้อสัมผัสร่วนไปเล็กน้อย
3. รสชาติหวานไป

-ปรับส่วนประกอบของซอส
คาราเมลเปลี่ยนจากนมข้น
หวานให้ใช้น้ าตาลแทน 
-ปรับส่วนประกอบเนื้อคุ้กก้ี
ให้มีความกรอบมากขึ้น 

อ.จันทร์จนาให้น า
คุ้กกี้ที่ขายของโฮม
เบเกอรี่ให้ทาง
ปตท.ชิม 

3.บัตเตอร์วิน 1.เนื้อสัมผัสเหนียว
2.อายุการเก็บไม่น่าจะได้ 3
เดือน 
3. ปรับเรื่องสีสันของ
ผลิตภัณฑ์ 

-ปรับส่วนประกอบของแยม
ที่ใส่ให้มีความเหนียวน้อยลง 
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มติที่ประชุม 1. อ.เป็นเอก ปรับปรุงแก้ไขและส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ทางบริษัท ปตท.จ ากัด 
จ านวน 2 ครั้ง (อ.เป็นเอก และ นางสาวทัศนีย์  วางแผนก าหนดการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์) 

2. ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และรศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รวมถึงทีมหน่วยบริหาร
นวัตกรรมการวิจัย ทดลองชิมรสชาติก่อนน าส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ทางบริษัท ปตท.จ ากัด 

3. รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ก าหนดให้งานแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม เพ่ือจะเชิญ
นักข่าวน าเสนอข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์

1. ดร.จันทร์จนา  ศิริพันธ์วัฒนา เสนอแนะ ให้ อ.มานะ เอ่ียมบัว ส ารวจบรรจุภัณฑ์ที่มีขายในอเมซอน
เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างและไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

2. รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ มอบให้คุณอรทัย โกกิลกนิษฐ เชิญ อ.มานะ เอ่ียมบัว เข้าร่วมชิมรสชาติของ
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เห็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

3. การน าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยจัดจ าหน่ายในโฮมเบเกอรี่

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ สอบถาม ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ในการน าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่ได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักวิจัยทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์ เพ่ือจัดจ าหน่ายในโฮมเบเกอรี่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ นักวิจัยเจ้าของผลงาน ลักษณะการจัดจ าหน่าย สรุปมติที่ประชุม 
1.ขนมปังโฮลวีตแป้งข้าว
กล้องหอมมะลิ 

อ.บุญญาพร เชื่อม
สมพงษ์ 

ขายในโฮมเบเกอรี่ 

-รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
จะท าการประชาสัมพันธ์
ให้ทางโฮมเบเกอรี่ 
-รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์
ให้น าโลโก้สถาบันวิจัย
และพัฒนาติดกับบรรจุ
ภัณฑ์ พร้อมกับเสนอ
งบประมาณในการจัดท า
ป้าย 

2.บราวนี่แป้งข้าวกล้อง
สินเหล็ก 

ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า 

3.ขนมเปียกปูนใบเตย
เสริมน้ าใบย่านาง 

ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ 

4.ขนมเปี๊ยะลูกเต๋าไส้ถั่ว
กวนผสมลูกจาก 

อ.ณัจยา เมฆราวี ผลิตตามค าสั่งซื้อ 
(Make to order) 

เนื่องจากอายุการเก็บ
รักษาของผลิตภัณฑ์สั้น 

5.ขนมโมจิไส้ถั่วกวนเสริม
ลูกจาก 

ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ 

ทั้งนี้ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ก าลังจะท าบู๊ทเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ จึงจะน าแนวคิด
การน าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่ได้รับการถ่ายทอดไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 
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4. ผลิตภัณฑ์แป้งไลโคปีนของ ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผา

4.1 รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ มอบ ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา ประสานงานกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผา ให้ผลิตผง 
ไลโคปีนให้กับ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เพ่ือท าหมั่นโถวให้อธิการบดี และ อ.สุนันทา สมพงษ ์จาก วช. เพ่ือชิม
รสชาติ 

4.2 ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เสนอแนวคิดการท าซาลาเปาไส้หมูเสริมไลโคปีนจัดจ าหน่ายในโฮม 
เบเกอรี่โดย รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ เสนอจะใช้ป้ายเหรียญรางวัลที่ได้รับจากเจนีวา เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้กับทางโฮมเบเกอรี่ 

4.3 บริษัทขาวละออ สนใจจะซื้อสิทธิทรัพยสินทางปัญญาเพ่ือน าไปต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นแคปซูลแป้ง 
ไลโคปีนโดยจะแบ่งสัดส่วน 10% จากยอดขายให้มหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ฐานข้อมูลการติดตามการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  (http://ru-system.dusit.ac.th/) 
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ภาคผนวก รายชื่อผู้จัดท า 

นางอรทัย โกกิลกนิษฐ ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 
น.ส.วรรณชนก  ชื่นเจริญ  เจ้าหน้าที่ท่ัวไปประจ าหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 
นายสรานันต์ สงวนสัตย  เจ้าหน้าที่ท่ัวไปประจ าหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 
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