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สวนที่ 1 
บริบทองคกร 

 
1. บทนํา 
 ชื่อหนวยงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 ที่ต้ัง 
  อาคาร 1 ช้ัน 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 ความเปนมา 
  สถาบันวิจัยและพัฒนากอต้ังขึ้นเปนครั้งแรกภายใตช่ือ “ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ” 
โดยในขณะน้ัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีสถานะเปนวิทยาลัยครูสวนดุสิต ตอมาในป พ.ศ. 2538 ไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สงผลใหวิทยาลัยครูสวนดุสิตเปลี่ยนช่ือเปน 
“สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” จึงไดเปลี่ยนช่ือจาก ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ มาเปน “สํานักวิจัย” และ
ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก “สถาบัน” 
เปน “มหาวิทยาลัย” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ภายใตช่ือวา “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต” จึงไดเปลี่ยนช่ือจาก สํานักวิจัย มาเปน “สถาบันวิจัยและพัฒนา” จนกระทั่งในป 
พ.ศ. 2558 ไดมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 17 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สงผลใหมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิตเปลี่ยนช่ือเปน “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ทั้งน้ีสถาบันวิจัยและพัฒนาก็ยังคงใชช่ือ 
“สถาบันวิจัยและพัฒนา” เชนเดิมจวบจนกระทั่งปจจุบัน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเทาคณะ มี
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูบริหารสูงสุด สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝาย
วิจัยและพัฒนาการศึกษา สําหรับทิศทางของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่คาดหวังในอนาคตก็คือ “การเปน
องคกรที่มุงสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ที่
สามารถนําไปใชประโยชนตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ” มีสํานักงานต้ังอยูที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริเวณอาคาร 1 ช้ัน 2 หมายเลขโทรศัพท 02-244-5280-4 โทรสาร 02-
668-7460 เว็บไซต www.research.dusit.ac.th 

 
 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
 
 ปรัชญา 
  มหาวิทยาลัยแหงการสรางองคความรูและนวัตกรรมบนความเช่ียวชาญเฉพาะที่
สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศใหเขมแข็ง
และย่ังยืน 
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 วิสัยทัศน 
  มหาวิทยาลัยมุงสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารวิจัย เพ่ือสรางองคความรู
และนวัตกรรม และสามารถนําไปใชประโยชนตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 
 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาระบบการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางองคความรูและ
นวัตกรรมที่สามารถชวยพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศใหเขมแข็งและ
แขงขันได 
  2. สงเสริม สนับสนุน และผลักดันการเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยของอาจารย
และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสูระดับนานาชาติ 
  3. เผยแพรและถายทอดองคความรูและนวัตกรรมจากงานวิจัยสูการใชประโยชนทาง
วิชาการเชิงพาณิชย และการใชประโยชนแกมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 



3 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปการศึกษา 2562 

โครงสรางองคการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 

คณะและสวนงานอื่นที่เทียบเทาคณะ 
สํานัก สถาบัน และสวนงานอื่นที่

เทียบเทาคณะ  
 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง 

สํานักบริหารกลยุทธ คณะครุศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะพยาบาลศาสตร 

โรงเรียนการเรอืน 

โรงเรียนการทองเทีย่วและการบริการ 

โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักกิจการพิเศษ 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

หมายเหตุ : เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดสุิต เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 

ภาพที่ 1.1 โครงสรางองคการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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โครงสรางการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการบริหารการวิจัย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

คณะกรรมการจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

หัวหนาสํานักงานอํานวยการ 

งานบมเพาะวิสาหกิจ งานบริหารนวัตกรรมการวิจัย งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารจัดการทุนวิจัย 
งานสงเสริมและพัฒนาส่ือและวารสารวิจัย

ของมหาวิทยาลัย และงานจริยธรรมการวิจัย 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(บริหารงานท่ัวไป  

นักวิจัย 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(บริหารงานท่ัวไป  

นักวิจัย 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(บริหารงานท่ัวไป  

นักวิจัย 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(บริหารงานท่ัวไป  

นักวิจัย 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(บริหารงานท่ัวไป  

ภาพที่ 1.2 โครงสรางการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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รายชื่อผูบริหาร 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุธยา อยูเย็น   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพัสนันท เดชประสิทธิโชค รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร รอดพวง   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 4. นางสาวณยดา ทองศร ี     หัวหนาสํานักงานอํานวยการ 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 5. นางสาวอกนิษฐ เลิศสิริศรีสกุล    ผูจัดการบมเพาะวิสาหกิจ 
 6. นางอรทัย โกกิลกนิษฐ     ผูจัดการบริหารนวัตกรรมการวิจัย 
 

2. ขอมูลสารสนเทศ ประจาํปการศึกษา 2562 
 
 
     ตารางที่ 1.1 จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 หนวย : คน 

ประเภทบุคลากร 
ปริญญา

เอก 
ปริญญาโท ปริญญาตร ี

รวม 

สายสนับสนุน      

- พนักงานมหาวิทยาลัย - 12 6 18 

- ลูกจางมหาวิทยาลัย - 3 7 10 

รวม - 15 13 28 

ขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

     ตารางที่ 1.2 จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง จําแนกตามหนวยงานในกํากับ 
หนวย : คน 

หนวยงาน 

ประเภทบุคลากร 

รวม 
สายสนบัสนุน 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจางมหาวิทยาลัย 

สํานักงานอํานวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

18 10 28 

รวม 18 10 28 

ขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

2.1 ดานบุคลากร 
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     ตารางที่ 1.3 จํานวนบคุลากรที่ปฏิบติังานจรงิ จําแนกตามตําแหนงงาน 
หนวย : คน 

หนวยงาน 

นักวิจัย เจาหนาทีส่ํานกังาน รวม 

ระดับ
ปฏิบัติการ 

ระดับ 
ชํานาญการ 

ระดับ
ปฏิบัติการ 

ระดับ 
ชํานาญ

การ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 - 15 2 28 

รวม 11 - 15 2 28 

ขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้ังอยูที่  อาคาร 1 ช้ัน 2 เลขที่  295 
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.3 บรเิวณหองสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

2.2 ดานพื้นที ่และอาคารสถานที ่
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 1. การบริการวิชาการสูสังคมและชุมชน เปนการดําเนินงานของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ภายใตการ
กํากับดูแลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยในปงบประมาณ 2562 ไดดําเนินการเสริมสรางผูประกอบการใหม
จํานวน 4 ราย ไดแก ธุรกิจนํ้าพริกเผาและซอสสําเร็จรูปตรา KATS ธุรกิจเครื่องด่ืมสมุนไพร ตราหวานใจ 
ธุรกิจขนมไทยตราบานนารี และธุรกิจเครื่องด่ืมสมุนไพรบริษัทตรีผลา นอกจากน้ียังไดดําเนินการฝกอบรม
ทักษะทางธุรกิจและทางวิชาชีพแกผูที่สนใจและผูประกอบการจํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการ
ทําธุรกิจเบเกอรี่แบบไมใชเตาอบ มีผูเขารวมโครงการจํานวน 43 คน หลักสูตรการทําธุรกิจขนมไทย มี
ผูเขารวมโครงการจํานวน 42 คน และหลักสูตรการทําธุรกิจซอสสําเร็จรูปมีผูเขารวมโครงการจํานวน 45 คน 
และกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับความตองการตลาด ภายใต
โครงการ Flagship พัฒนายกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคกลางสูอุตสาหกรรม 4.0 โดยได
ดําเนินการใหคําปรึกษาเชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี แกวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน 10 ราย 
 2. การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในทองถ่ิน สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการ
สงเสริมการทําวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน โดยมีเปาหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและผลตอบแทน
ที่เปนธรรมของเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดสุพรรณบุรี ผานทางพ้ืนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี โดยในปงบประมาณ 2562 ไดดําเนินโครงการ “การพัฒนาและเพ่ิมมูลคาการผลิตขาวปลอดภัยใน
จังหวัดสุพรรณบุรี” ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับทุนความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว. และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใตโครงการวิจัยทา ทายไทยฯ 
จํานวน 13 โครงการ ไดแก 
  2.1 รูปแบบการผลิตขาวปลอดภัยเพ่ือมุงสูมาตรฐาน GAP ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.2 การพัฒนาคูมือการจัดการสารเคมีตกคางในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.3 ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่การผลิตขาวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.4 การพัฒนานาโนแคลเซียมซิลิเกตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือลดตนทุนการผลิต
ของเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.5 การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดสับฟางขาวแบบติดรถเก่ียวนวดขาวเพ่ือลดการใชปุย
ในการผลิตขาวปลอดภัย  
  2.6 การผลิตภาชนะอาหารเพ่ือสิ่งแวดลอมจากฟางขาว 
  2.7 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขาวพองเพ่ือเพ่ิมมูลคาของปลายขาวใหกับเกษตรกรใน
จังหวัดสุพรรณบุรี  
  2.8 การผลิตโจกกึ่งสําเร็จรูปจากขาวสีสายพันธุพ้ืนเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.9 การผลิตนํ้าสมสายชูหมักจากขาวปลอดภัย 
  2.10 การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืนดวย “ขาวไรกระเหรี่ยง” 
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.11 การพัฒนาตนแบบกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรณีศึกษาการทําการตลาดขาวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี  
  2.12 การศึกษาการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาการผลิตขาวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี 
กรณีศึกษา Digital Marketing in the Supply Chain and Smart Exporter 

2.3 ดานอ่ืน ๆ 
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  2.13 ศึกษาหวงโซอุปทานขาวอินทรียในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
3. การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินในปที่ผานมา 
 คณะกรรมการใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปการศึกษา 2561 คือ 
เพ่ิมเติมรูปแบบการเขียนแผน กระบวนการทํางานใหชัดเจน เพราะกระบวนการทํางาน จะเปนสวนสําคัญใน
การวางแผนเพ่ือบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีการพัฒนามากขึ้น โดยในปการศึกษา 2562 ทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดสงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรมและรับฟงการใหความรูและสรางความเขาใจใน
โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA ประจําป
การศึกษา 2562 เพ่ือทําความเขาใจกับเกณฑการประเมินและกระบวนการจัดทําระบบกลไกการประกัน
คุณภาพระบบ SDU QA ใหชัดเจน และเขียนผลการดําเนินการ โดยระบุวาควรทําอยางไร รวมทําแนบเอกสาร
หลักฐานที่ชัดเจน และระบุเลขที่เอกสารใหครบถวนสมบูรณ 

  



สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงาน 

 
 

     ระสงค 
      

 

เกณฑประเมิน 
เกณฑการพิจารณาระดับศักยภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

จํานวนผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

ระดับ 1 นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 5 1 คะแนน  
ระดับ 2 นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 10 2 คะแนน  
ระดับ 3 นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 20 3 คะแนน  
ระดับ 4 นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 30 4 คะแนน  
ระดับ 5 ไมนอยกวาหรือเทากับรอยละ 40  5 คะแนน  

 

ผลการดําเนินงาน  
        สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่สามารถแกไขปญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
โดยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชน ซึ่งในที่น้ีหมายถึงการนําไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือจัดการ
คุณภาพชีวิต ในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยางเหมาะสมเพ่ือใหบุคลากรมีความสุขในการ
ทํางาน โดยผูบริหารของมหาวิทยาลัยสามารถใหการสนับสนุนในการทํางานดวยการจัดสถานที่ทํางานใหเหมาะ
แกการปฏิบัติงานและมีความปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ และสรางบรรยากาศในการทํางานระหวาง
บุคคลรวมกัน เพ่ือสรางปฏิสัมพันธในการทํางานที่ดี และมีการทํางานเปนทีมเพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
เพ่ือนรวมงาน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีชวยสรางความสัมพันธที่ดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา
มีผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่สามารถแกไขปญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ตอผลงานทางวิชาการที่ได
ดําเนินการทั้งหมดซึ่งเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีรายช่ืออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ในป
การศึกษา 2562 จํานวน 1 ผลงาน จากจํานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 1 ผลงาน คิดเปนรอยละ 100 
 

รายการหลักฐาน  
D 2.1.1 รายช่ือผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ผลงานที่ตีพิมพ/เผยแพร 
วารสาร/แหลง
ตีพิมพเผยแพร วัน/เดือน/ปที่

พิมพ 
1. นายวิชญา  

ติยะพงษประพันธ 
ปจจัยที่สงผลตอความสุขใน
การทํางานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วารสารบัณฑิต
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 
(TCI กลุมที่ 2   

ปที ่16 ฉบับที ่2 
เดือนพฤษภาคม -
สิงหาคม 2563 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 2.1 อว. SDU 2 

ชื่อตัวชี้วัด: การวิจัยและบริการวชิาการเพื่อการพฒันาใน

พื้นท่ีภูมิภาค 
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การประเมินตนเอง  
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ระดับ 5 5  
บรรล ุรอยละ 40 100 

คะแนน  5 5 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  
1. นางสาวณปภร เจี้ยวเหง 
2. นางสาวธนาภา ง้ิวทอง 
3. ผศ.ดร.จิราพร รอดพวง 
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เกณฑประเมิน 
เกณฑการพิจารณาผลลัพธการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย/งาน
สรางสรรค/นวัตกรรม 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ในประเด็นตอไปน้ี 
-   หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค/นวัตกรรม หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ 

หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม 
-   หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม 
-   สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค/

นวัตกรรม เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เปน
ตน 

-   กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม เชน การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสรางสรรค/นวัตกรรม การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor  เปนตน  

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ  
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย 

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรมดีเดน  
6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรมที่นําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

หลักการใหคะแนน 
ระดับ 1 มีการดําเนินการ 1 ขอ 1 คะแนน 
ระดับ 2 มีการดําเนินการ 2 ขอ 2 คะแนน 
ระดับ 3  มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ 3 คะแนน 
ระดับ 4 มีการดําเนินการ 5 ขอ 4 คะแนน 
ระดับ 5 มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  

ผลการดําเนินงาน 
ขอ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการวิจัยเพ่ือนํามาใชประโยชนใน

การบริหารงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมาอยางตอเน่ือง โดยมี
เปาหมายหลักเพ่ือมุงสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานวิจัยใหแกอาจารยและนักวิจัยใน
รูปแบบของระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สามารถใหการบริการแกอาจารยและนักวิจัย
ไดอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน ทั้งน้ี สามารถจําแนกระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและ

รายงานการประเมินตนเอง 

D 2.2 สกอ. 

 

SDU 2 

 

ชื่อตัวชี้วัด : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม 
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พัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกเปน 2 กลุม ไดแก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานวิจัย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดหามาเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานวิจัย (D 
2.2.1.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการงานวิจัย  
 โดยการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการงานวิจัย ประจําปการศึกษา 
2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวของกับการวิจัย โดย
จําแนกออกแบงเปน 2 กลุม ดังน้ี (1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานวิจัย ไดแก ระบบฐานขอมูลงานวิจัย (R-System Plus ระบบคนหางานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(e-Research ระบบจัดการเน้ือหารายงานการวิจัย ( e-Template ระบบการประเมินเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (e-Assessment และระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิ ทยาศาสตร 
(SDU Laboratory (2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดหามาเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานวิจัยใหมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ไดแก ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ (โปรแกรมอักขรา
วิสุทธ์ิ โปรแกรมจัดการการอางอิงและบรรณานุกรม ( EndNote X9 ระบ บฐานขอมูลวารสารวิชาการ
นานาชาติ (Scopus และระบบบริหารจัดการบทความวิจัยและบทความวิชาการ ( Scholar One แสดงดัง
ภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 การดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการงานวิจัย 

 
  ขอ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลางที่มีพันธกิจสําคัญในการเช่ือมโยงระบบสนับสนุน
ดานงานวิจัยกับหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกในการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคในประเด็นตาง ๆ ไดแก (1 หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค /นวัตกรรม หรือ
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หนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม (2 
หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม (3 สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค/นวัตกรรม เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ และ (4 กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย/งานสรางสรรค/
นวัตกรรม เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค/นวัตกรรม การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting professor เปนตน โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการบริหารจัดการเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สามารถใหการบริการแกอาจารยและ
นักวิจัยไดอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน แสดงดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ระบบและกลไกในการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 
          (1 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดพัฒนาระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ( SDU 
Laboratory ซึ่งเปนระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใชประโยชนในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดประโยชนในการบูรณการการใชทรัพยากรหองปฏิบัติการรวมกันเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยอาจารยและนักวิจัยที่มีความประสงคจะใชเครื่องมือในการทําวิจัยสามารถเขา
ตรวจสอบในระบบวาเครื่องมือดังกลาวอยูที่หองปฏิบัติการใด สามารถตรวจสอบตารางเวลาการใชงาน และ
ทําการจองผานระบบออนไลนเพ่ือขอใชงานได (http://sdulab.dusit.ac.th ( D 2.2.2.1 ระบบบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร (SDU Laboratory  
          (2 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดพัฒนาระบบคนหางานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ( e-Research ซึ่ง
เปนระบบฐานขอมูลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณของอาจารย/นักวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัยที่มีการรายงาน
ผานมหาวิทยาลัย โดยระบบ e-Research เปนระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเช่ือมตอกับระบบบริหารทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือระบบ R–system Plus โดยเมื่อนักวิจัยอยูในขั้นตอนการจัดทํารูปเลมรายงานการ
วิจัยเสร็จสิ้นแลว รายงานดังกลาวจะสงผานระบบ R-system Plus ออกมายังสวนของระบบ e–Research 
เพ่ือเปนประโยชนในการรวบรวมรายงานการวิจัยดังกลาวสําหรับเผยแพรไปยังผูที่สนใจนําไปใชตอยอดใน
ดานการวิจัย และการจัดการเรียนการสอน (http://eresearch.dusit.ac.th ( D 2.2.2.2 ระบบคนหา
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งานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (e-Research  
             (3 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจั ยหรืองานสรางสรรค ในรูปแบบ
ของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค/นวัตกรรม 
โดยการนําเอาระบบสารสนเทศในการใหบริการดานหองปฏิบัติการ หรือระบบ SDU–Laboratory และระบบ
รักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ มาใชบริหารจัดการและอํานวยความสะดวก เปนระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น
เพ่ือใชในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการ
ใชทรัพยากรหองปฏิบัติการรวมกันสําหรับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยอาจารยและนักวิจัยที่มี
ความประสงคจะใชเครื่องมือในการทําวิจัยสามารถเขาตรวจสอบในระบบวาเครื่องมือดังกลาวอยูที่
หองปฏิบัติการใด สามารถตรวจสอบตารางเวลาการใชงาน และทําการจองผานระบบออนไลนเพ่ือขอใชงาน
ได ทําใหการดําเนินงานบรรลุตามพันธกิจไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการนําระบบ SDU–Laboratory มาใช 
สงผลใหเกิดการบูรณาการในการใชทรัพยากรหองปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นไดจากผลการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนที่มีการใชหองปฏิบัติการ 
และการดําเนินงานดานการวิจัย ที่ประสบความสําเร็จเปนอยางสูง 
              (4 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ในรูปแบบ
ของการจัดแสดงงานสรางสรรค/นวัตกรรม การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
(Visiting Professor โดยปการศึกษา 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีกิจกรรมสงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในรูปแบบของการจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรนวัตกรรมจากงานวิจัย โดยกลไกการขับเคลื่อน
กิจกรรมดังกลาวจะเริ่มตนต้ังแตการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยในเชิง
พาณิชย การบมเพาะนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการนําไปสูการขยายผล และการเขารวมการจัด
นิทรรศการ เผยแพรนวัตกรรมไปสูผูประกอบการ เพ่ือการอนุญาตใชสิทธ์ิ โดยแบงออกเปนการเขารวมจัด
นิทรรศการในระดับชาติ และการเขารวมจัดนิทรรศการในระดับนานาชาติ ไดแก งาน Thailand Tech 
Show 2019 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นํานวัตกรรมจากงานวิจัยเขารวมจัดแสดงเมื่อ
วันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ หองคอนเวนช่ันเซ็นเตอร ช้ัน 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอน
เวนช่ันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ จัดโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโ นโลยี ในงานน้ีไดนําผลงานเขารวมแสดงทั้งสิ้น 8 ผลงาน ไดแก (1 
โฟมสครับขิงสาหรับผิวหนา (2 ครีมสครับขิงสําหรับผิวหนา ( 3 เคอคูมา คลีนซิ่ง แคปซูล ( 4 แนททรู เดอ 
ไซเอ็นซ ซันสกรีน ครีม (5 ออรคิด เอสเซน บูสเตอร แอนไทน เอจจิ้ง พลัส + (6 เบเกอรี่ลดพลังงาน จาก
ผลไมท องถิ่ น ไทย (7 แป งต านอนุมูล อิสระ และ ( 8 ฟ ลมพลาสติก ชีวภาพถนอมอาหาร งาน 
SUAN  DUSIT  Open  House จั ดขึ้ น เมื่ อ วันที่  11 ตุล าคม  2562 ณ  อาคารรักตะกนิษฐ ช้ัน  2 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนงานสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยกลุม
กรุงเทพมหานคร ไดรับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ ตริยเจริญ ผูชวยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย (ทปอ. เปนวิทยากรบรรยายและใหขอมูลเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษา TCAS 63  โดยมี ดร.สุวมาลย 
มวงประเสริฐ รองอธิการบดีฝายวิชาการ พรอมดวยคณะผูบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตใหการตอนรับ ใน
งานน้ีสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรวมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม “บูธนวัตกรรมการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร” ดวย งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2–6 กุมภาพันธ 2563 
ณ Event Hall 102–104 ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นํานวัตกรรมจากงานวิจัยเขารวมจัดแสดงจํานวนมาก อาทิ นวัตกรรม
อาหารเสริม ไดแก ไลโคปน เบตาเเคนคอมเพล็กซ โดย ดร.วีรชน ภูหินกอง นวัตกรรมเครื่องสําอาง ไดแก โซ
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คูน บิวต้ี สปา และสตอเบอรี่ บิวต้ี สปา โดย ผศ.ดร.จิราภรณ ทองตัน นาโนไฮบริดซันสกรีน โดย ดร.วีรชน ภู
หินกอง นวัตกรรมดานการเกษตร ไดแก วัสดุดูดซับโลหะหนักในนํ้าและวัสดุดูดซับโลหะหนักในดิน โดย ผศ.
ดร.ปารินดา สุขสบาย และในงานน้ียังไดนํานวัตกรรม ออรคิด เอสเซน บูสเตอร แอนไทน เอจจิ้ง พลัส 
และเคอคูมาคลีนซิ่ง โดยอาจารยฤทธิพันธ รุงเรือง ที่เคยไดรับรางวัลจากงานประกวดนวัตกรรมการวิจัยและ
สิ่งประดิษฐในเวทีระดับนานาชาติ “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” เขา
รวมจัดแสดงอีกดวย (D 2.2.2.3 การเขารวมการจัดนิทรรศการในระดับชาติและนานาชาติ  
            ขอ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณผานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือเปนทุนวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม โดยจําแนกออกตามประเภทของแหลงงบประมาณที่
สําคัญ 2 แหลงงบประมาณหลัก ไดแก แหลงงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย และแหลงงบประมาณภายนอก
มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
            (1 แหลงงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย  หมายถึง งบประมาณที่ไดรับมาจากการจัดสรรโดย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย ซึ่งจําแนกตามที่มาของแหลงงบประมาณ
ออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 
                           (1.1  งบประมาณแผนดิน เปนงบประมาณแผนดินดานการวิจัยที่มหาวิทยาลัยไดรับ
การจัดสรรจากสํานักงบประมาณ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว. เปนผูดูแลหลัก จะสนับสนุนทุนงบประมาณแผนดินดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ววน. 
จากกองทุนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ 2563 (ตรงกับปการศึกษา 2562 ในรูปแบบใหม
ภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว. โดยผานหนวยบริหารและจัดการทุน 
(PMU ทั้ง 7 หนวยงาน คือ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ( NIA สํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร องคการมหาชน (สวก. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส. หนวยบริหารและ
จัดการทุนดานการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท. หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากําลังคน  และทุน
ดานการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสรางนวัตกรรม (บพค. และหนวยบริหารจัดการทุนดานการ
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข. ทั้งน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกในการ
บริหารงบประมาณแผนดินดานการวิจัย แสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณแผนดิน 
 
  การบริหารงบประมาณแผนดินดานการวิจัย มีขั้นตอนตางๆ ดังน้ี 
                1 พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผานกระบวนการจัด
กิจกรรมคลินิกวิจัยของโครงการเครือขายวิจัยภายในมหาวิทยาลัย หรือ SDU Research Club (D 2.2.3.1 
แผนการดําเนินงาน SDU Club โดยแบงออกเปนกลุมตามสาขาอัตลักษณและสาขาที่มีความเช่ียวชาญ ไดแก 
สาขาการศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ อุตสาหกรรมบริการ การจัดการเกษตรสมัยใหม 
การจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอม และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย เพ่ือสรางความรวมมือใน
การทําวิจัยในลักษณะการบูรณาการขามศาสตรสาขา ทั้งน้ี รูปแบบของกิจกรรมจะเนนที่การใหคําปรึกษา
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ดานการวิจัยโดยมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในสาขาตาง ๆ ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติมาเปนผูให
คําแนะนําเปนรายโครงการอยางใกลชิด 
                2 จัดสงขอเสนอโครงการวิจัยผานระบบบริหารทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือระบบ R–
System Plusเพ่ือรับการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือ
พิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรับแกไขขอเสนอโครงการวิจัย 
                3 การพิจารณาเพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงนโยบายโดยคณะกรรมการบริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในทิศทางที่มหาวิทยาลัยมีความตองการสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัย 
                4 จัดสงขอเสนอโครงการวิจัยผานระบบ NRIIS เพ่ือรับการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยจาก 
7 PMU 
                5 รับทราบผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงบประมาณและดําเนินการ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ืออนุมัติงบประมาณ 
                6 ทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับอาจารยและนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ติดตามการ
เบิกจายงบประมาณและปดโครงการวิจัย พรอมทั้งกํากับติดตามการนํางานวิจัยไปใชประโยชนในดานตาง ๆ 
ภายหลังปดโครงการวิจัยตามเง่ือนไขแนบทายสัญญา 
                            (1.2 งบประมา ณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนงบประมาณดานการวิจัยที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรใหอยูในรูปแบบของทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีเปาหมายเพ่ือสงเสริมการทําวิจัยเชิง
นโยบายของมหาวิทยาลัย การทําวิจัยเพ่ือการเรียนรู รวมถึงใชเพ่ือกิจการอ่ืนที่เก่ียวของดานการสงเสริมการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามขั้นตอน แสดงดังภาพที่ 4 
                1 พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผานกระบวนการจัด
กิจกรรมคลินิกวิจัยโดยมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในสาขาตาง ๆ ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติมาเปน
ผูใหคําแนะนําเปนรายโครงการอยางใกลชิด 
                2 จัดสงขอเสนอโครงการวิจัยผานระบบบริหารทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือระบบ R–System 
Plus เพ่ือรับการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ 
                3 การพิจารณากลั่นกรองคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัย ใหขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย และ
อนุมัติงบประมาณโดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                4 แจงผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและดําเนินการทําสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัยกับอาจารยและนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
               5 ติดตามการเบิกจายงบประมาณและปดโครงการวิจัย พรอมทั้งกํากับติดตามการนํางานวิจัย
ไปใชประโยชนภายหลังปดโครงการวิจัยตามเง่ือนไขแนบทายสัญญา 
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ภาพที่ 4 ระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
              (2 แหลงงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย เปนงบประมาณดานการวิจัยที่อาจารยหรือ
นักวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากแหลงทุนตาง ๆ ที่เปนหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยที่
อาจารยหรือนักวิจัยไดดําเนินการแจงผานทางมหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดมีระบบ
และกลไกในการบริหารงบประมาณแผนดินดานการวิจัยตามขั้นตอนดังน้ี 
                           1 พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผาน
กระบวนการจัดกิจกรรมคลินิกวิจัยของโครงการเครือขายวิจัยภายในมหาวิทยาลัย หรือ SDU Research 
Club โดยแบงออกเปนกลุมตามสาขาอัตลักษณและสาขาที่มีความเช่ียวชาญ เชน การศึกษาปฐมวัย อาหาร 
การพยาบาลและสุขภาวะ และอุตสาหกรรมบริการ เปนตน เพ่ือสรางความรวมมือในการทําวิจัยในลักษณะ
การบูรณาการขามศาสตรสาขา ทั้งน้ี รูปแบบของกิจกรรมจะเนนที่การใหคําปรึกษาดานการวิจัยโดยมี
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในสาขาตาง ๆ ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติมาเปนผูใหคําแนะนําเปนราย
โครงการอยางใกลชิด 
                           2 สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการรวบรวมขอเสนอโครงการวิจัยและจัดสงไปยัง
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แหลงทุนในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                           3 แจงผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและดําเนินการทําสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยกับอาจารยและนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
                           4 ติดตามการเบิกจายงบประมาณและปดโครงการวิจัย พรอมทั้งกํากับติ ดตามการนํา
งานวิจัยไปใชประโยชนในดานตางภายหลังปดโครงการวิจัยตามเง่ือนไขแนบทายสัญญา 
 

 
ภาพที่ 5 ระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
            ขอ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ แสดงดัง
ภาพที่ 6 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม ในการ
ประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ รวมไปถึงสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับตีพิมพ
เผยแพรผลงานในวารสารวิจัย/วิชาการมาอยางตอเน่ือง โดยในปการศึกษา 2562 ไดสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การเผยแพรผลงานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพใน
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วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการประกาศหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การ
เสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ไวบนเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
(http://research.dusit.ac.th/new/th/pr/detail.php?key=fund&gid= 0&id=151#&slider1=2 ซึ่งในป 
2562 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม ในการประชุม
วิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 30 เรื่อง คิดเปนงบประมาณในการสนับสนุน
จํานวน 261,470 บาท โดยแบงออกเปน การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 6 เรื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 89,470 บาท และการสนับสนุน
งบประมาณสําหรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจัย/วิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 23 เรื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น 172,000 บาท (D 2.2.4.1 การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ระบบในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 
 

นอกจากน้ีสถาบันวิจัยและพัฒนายังมีการดําเนินการจัดทําวารสาร เพ่ือรองรับการตีพิมพเผยแพร
บทความวิจัยและบทความวิชาการสําหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก เพ่ือเปนชองทาง
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ในการเผยแพรความรูสําหรับการนําไปใชอางอิงตอยอดในเชิงวิชาการจํานวน 3 วารสาร ไดแก (1 Journal 
of Food Health and Bioenvironmental Science ( 2 Journal of Multidisciplinary in Social 
Sciences และ (3 Asean Journal of Education เพ่ือรองรับการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ และมีการจัดต้ังเครือขายพัฒนาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวารสารในเครือขายจํานวน 
9 วารสาร โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือรวมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการวารสารที่มีประสิทธิภาพและไดรับการ
พั ฒ น าเข าสู ฐ าน ข อมู ลที่ สู งขึ้ น  ป ระกอบด วย  (1  วารสาร  Journal of Food Health and Bio 
environmental Science (2 วารสาร  Journal of Multidisciplinary in Social Science (3 วารสาร 
ASEAN Journal of Education (4 วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย (5 วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตรเพ่ือ
การพัฒนาอยางย่ังยืน (6 วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย (7 วารสารการจัดการปกครองสาธารณะ (8 
วารสารเพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยวสูความย่ังยืน (9 วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือรวมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการวารสารที่มีประสิทธิภาพและไดรับการพัฒนาเขาสู
ฐานขอมูลที่สูงขึ้น การจัดต้ังเครือขายพัฒนาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แสดงดังภาพที่ 7 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 ระบบเครือขายวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 

ขอ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ใน
รูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผาน 3 โครงการ/กิจกรรม ไดแก 

(1 โครงการ SDU Research Club มีเปาหมายเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมสรางความเขมแข็งดานการ
วิจัยในสาขาอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ไดแก การศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ และ
อุตสาหกรรมบริการ รวมถึงสาขาที่ไมอยูในอัตลักษณของมหาวิทยาลัยแตเปนสาขาที่มีศักยภาพดานการวิจัย 
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เชน การจัดการเกษตรสมัยใหม การจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง การจัด
กิจกรรมของเครือขาย SDU Research Club มีเปาหมายหลักเพ่ือสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือใน
การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางคณาจารย นักวิจัย และผูเช่ียวชาญ (D 
2.2.5.1 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ SDU Research Club  

(2 โครงการสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารยและ
นักวิจัยในดานการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูโดยเฉพาะ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมจะเปนการพบผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและขอเสนอแนะในการเขียนบทความวิชาการที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนรูสําหรับเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือเว็บไซตตาง ๆ 

(3 การสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่มีผลงานวิจัย
ดีเดน โดยป 2562 น้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประกวดนวัตกรรมการวิจัย ประจําป 2562 ขึ้น เมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือสงเสริม
การนํานวัตกรรมการวิจัยของบุคลากรไปใชประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรม 
(D 2.2.5.2 โครงการประกวดนวัตกรรมการวิจัย  

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในรูปแบบของการพัฒนา
สมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แสดงดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในรูปแบบของการพัฒนา 
สมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 
ขอ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด ดังน้ี 

(1 ระบบเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  
หนวยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการดําเนินงาน
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การบริหารงานวิจัย เพ่ือการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยและการนํางานวิจัยไปใชประโยชน โดยปจจุบันมีการ
ปรับระบบซึ่งเดิมเปนระบบการอนุญาตใชสิทธิและการพัฒนาผลิตภัณฑ แสดงดังภาพที่ 9 แผนภาพระบบการ
อนุญาตใชสิทธิและการพัฒนาผลิตภัณฑ มาเปนระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย 
เพ่ือใหการนํางานวิจัยไปใชประโยชนครอบคลุมการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย แสดงดังภาพที่ 10 แผนภาพระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิง
พาณิชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 9 ระบบการอนุญาตใชสิทธิทรัพยสนิทางปญญาและการพัฒนาผลิตภัณฑ (ระบบเดิม  
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ภาพที่ 10 ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย (ระบบใหม  
(2 กลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
โดยกลไกในการดําเนินงานตามระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย เพ่ือ

ชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน มีการดําเนินงานตามระเบียบ 
ประกาศ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา ดังน้ี 

  (2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
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เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการบริหารจัดการผลงานวิจัย ในการดําเนินการใหไดมาซึ่งความคุมครอง
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา ตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูเปนเจาของ
ผลงานและมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผลงานที่อาจขอรับความคุมครองประเภท ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการคา รวมถึงลักษณะของการคุมครอง การบริหารจัดการทุนวิจัย และการจัดสรรผลประโยชน 
ของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  (D 2.1.6.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการ
บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา  

  (2.2 การจัดทําหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรผลประโยชน อันเน่ืองมาจากการนําทรัพยสิน
ทางปญญาไปใชประโยชนเชิงพาณิชย (D 2.1.6.2 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรผลประโยชน  

  (2.3 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาขึ้น เพ่ือทําหนาที่
ประเมินคาในเชิงพาณิชยกอนการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนเชิงพาณิชย (D 2.2.6.3 คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการหนวยบริหารนวัตกรรมการวิจัย และ D 2.2.6.4 คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผล
กระทบการวิจัย  

(3  การดําเนินการตามระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย 
การคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เริ่มตนจากการกําหนดไวในสัญญารับทุนสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน ตามยุทธศาสตรการวิจัยดาน
เศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนใหมีการจดทรัพยสินทางปญญาและการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยอยาง
เปนรูปธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาไดใหบริการย่ืนจดทะเบียนและจดแจงทรัพยสินทางปญญา โดยมีขั้นตอน
การย่ืนจดทะเบียนและจดแจงทรัพยสินทางปญญา คือเปดรับผลงานจากการวิจัย/การสรางสรรค จาก
งานวิจัย นําเขาสูกระบวนการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ใน 2 ประเด็นคือ 1 พิจารณาความ
เหมาะสมของการประดิษฐในดานระดับของเทคโนโลยี เชน ความใหมและนาสนใจของการประดิษฐ และ 2 
ความเปนไปไดทางดานการตลาด การยกรางคําขอจดทะเบียน และสามารถดําเนินการตรวจสอบการสืบคน
สิทธิบัตร ไดจากคูมือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพ่ือชวยในการเขียนรายละเอียดการประดิษฐและการ
ตรวจสอบแนวโนมความเปนไปไดของนวัตกรรม กอนจัดเตรียมเอกสารเพ่ือย่ืนขอรับความคุมครองผานกรม
ทรัพยสินทางปญญา (D 2.2.6.5 คูมือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

โดยในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการย่ืนจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
ประเภทสิทธิบัตร จํานวน 3 ผลงาน อนุสิทธิบัตร จํานวน 9 ผลงาน (D 2.2.6.6 ตารางย่ืนจดสิทธิบัตร  
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ภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการย่ืนจดทะเบียนและจดแจงทรพัยสินทางปญญา สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 
รายการหลักฐาน  
      D 2.2.1.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานวิจัย 
      D 2.2.2.1 ระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร (SDU Laboratory  
      D 2.2.2.2 ระบบคนหางานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสติ (e-Research  
      D 2.2.2.3 การเขารวมการจัดนิทรรศการในระดับชาติและนานาชาติ 
      D 2.2.3.1 แผนการดําเนินงาน SDU Club 2563 
      D 2.2.4.1 วารสาร การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
      D 2.2.5.1 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ SDU Research Club  
      D 2.2.5.2 โครงการประกวดนวัตกรรมการวิจัย 
      D 2.2.6.1 ระเบียบการจัดการทรัพยสนิทางปญญา 
      D 2.2.6.2 ประกาศหลกัเกณฑและวิธีการจัดสรรผลประโยชน 
      D 2.2.6.3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการหนวยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 
      D 2.2.6.4 คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบการวิจัย 
      D 2.2.6.5 คูมือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
      D 2.2.6.6 ตารางย่ืนจดสิทธิบัตร 
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รายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปการศึกษา 2562 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ 

 
คาเปาหมาย ผล 

การดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ขอ 1-6 1-6  
บรรล ุจํานวนขอ 6 6 

คะแนน 5 5   
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. นางสาวพีรดา พงษทอง 
2. ผศ.ดร.พรพัสนันท เดชประสิทธิโชค 
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รายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปการศึกษา 2562 

 

     ระสงค 
      

 

เกณฑการพิจารณาผลลพัธการดําเนินงาน ดังนี ้
1.  คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยตาม

สูตรคํานวณ 
 

               จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
                           จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

2.  แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ตามสตูร 
    1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 
    2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ                 คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน 
    3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 
 

                     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก         
                จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคาคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการดําเนินงาน  
แหลงเงนิสนับสนนุ รวมเงิน

สนับสนุน 
จํานวน

นักวิจัยประจาํ
ทั้งหมด 

จํานวนเงนิ:
จํานวนนักวิจัย
ประจําทั้งหมด 

คาคะแนนที่ได 
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
ภายนอก

มหาวิทยาลัย 
980,000 - 980,000 11 89,090.91 5 

 
 

รายการหลักฐาน  
D.2.3.1 ขอมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยของนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

จํานวนเงิน (บาท/ คน  25,000 89,090.91 บรรล ุ
คะแนน  5 5 

 
 
 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  
1. นางสาวชลากร อยูคเชนทร 
2. ผศ.ดร.จิราพร รอดพวง  

รายงานการประเมินตนเอง 

D 2.3 สกอ. SDU 2 

ชื่อตัวชี้วัด: เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรค/

นวัตกรรม 

X 5 



30 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปการศึกษา 2562 

 

     ระสงค 
      

 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการพิจารณาผลลัพธการดําเนินงาน ดังน้ี 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ตามสูตร

คํานวณ 
         ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
                            จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ตามสูตร 
    1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
    2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ                  คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
    3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
      รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
      รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
                                      ที่กําหนดใหเปนคาคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลงานวิชาการ จํานวน 8 เรื่อง ผลรวมถวงนํ้าหนัก 
เทากับ 2.00 แบงเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 7 เรื่อง ผลรวมถวงนํ้าหนัก เทากับ 1.40 ( 0.20 *7 และบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 จํานวน 1 
เรื่อง ผลรวมถวงนํ้าหนัก เทากับ 0.60 (0.60*1 โดยนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีจํานวน 11 คน คิด
เปนคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัย เทากับ รอยละ 18.18 มีคาคะแนน 
เทากับ 4.55 บรรลุเปาหมาย 

 

หนวยงาน กลุมสาขาวิชา 
ผลรวมคาน้ําหนัก คารอยละของ 

ผลรวมถวง 
น้ําหนัก 

คะแนน 
ที่ได 

คะแนน 
ประเมิน ผลงาน 

สรางสรรค 
ผลงาน 

ทางวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มนุษยศาสตรฯ - 2 (2/11 x100  

= 18.18 
(18.18/20 x5 

= 4.55 
4.55 

 
 

รายการหลักฐาน  
D 2.4.1 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัยประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาทีไ่ดรับการเผยแพร 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 2.4 สกอ. SDU 2 

ชื่อตัวชี้วัด: ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํและ

นักวิจัย 

X 5 

X 100 
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รายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปการศึกษา 2562 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 16 18.18 บรรล ุ
คะแนน 4 4.55 

 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  
1. นางสาวธนาภา ง้ิวทอง 
2. ผูชวยศาสตร ดร.จิราพร รอดพวง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปการศึกษา 2562 

 

     ระสงค 
      

 

เกณฑประเมิน 
เกณฑการพิจารณาระดับผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

จํานวนโครงการดานการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองตอ Area Based  

ระดับ 1 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 20 1 คะแนน  
ระดับ 2 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 40 2 คะแนน  
ระดับ 3 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 60 3 คะแนน  
ระดับ 4 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 80 4 คะแนน  
ระดับ 5 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 90  5 คะแนน  

 

ผลการดําเนินงาน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงการดานการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองตอ Area Based  

ในปการศึกษา 2562 จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑในกิจกรรมการเพ่ิมมูลคา
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ 
ดวยงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี จากจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 
100 
รายการหลักฐาน 

D 3.1.1 รายช่ือโครงการดานการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองตอ Area Based 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ 
หนวยงาน/ พ้ืนที่ที่ไดรับ

บริการวิชาการ 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ 

ในกิจกรรมการเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑดวยงานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปไดรับ
การพัฒนาท่ีสราง
มูลคาเพ่ิม จํานวน 10 
ผลิตภัณฑ 

- วิสาหกิจไดรับการพัฒนา
สินคาใหมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 
รอยละ 10 

- วิสาหกิจมีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น
โดยเฉลี่ยรอยละ 10 คือ  
การเพ่ิมขึ้นของยอดขาย 
และการลดของเสีย/ 
การสูญเสีย 

- บริษัท บางกอกซีฟูด จํากัด 
- บริษัท บานคุงน้ํา จํากัด 
- บริษัท พี.ซี. ทูนา จํากัด 
- บริษัท อนุสรณมหาชัย 

ซูริมิ จํากัด 
- พิณมิสา 
- หางหุนสวนจํากัด เจ. แอนด 

พี. นูทริชั่น 
- หางหุนสวนจํากัด  

สุคนธทิพย สแน็คฟูด 
- นองเล็ก หอยลาย 

ทอดกรอบ 
- บุญเจิดอาหารทะเล 

แปรรูป 
- ปาแกวปลาหมึกแดดเดียว

ปากนํ้าปราณ 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 3.1 อว. SDU 3 

ชื่อตัวชี้วัด: การพัฒนาเชิงพื้นท่ี 



33 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปการศึกษา 2562 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ 

 
คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุ

เปาหมาย 
ระดับ 4 5  

บรรล ุรอยละ 80 100 
คะแนน 4 5 

 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  
1. นางสาวณปภร เจี้ยวเหง 
2. นางสาวธนาภา ง้ิวทอง 
3. ผศ.ดร.จิราพร รอดพวง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปการศึกษา 2562 

 

     ระสงค 
      

 

เกณฑประเมิน 
เกณฑการพิจารณาผลลัพธการดําเนินงาน ดังน้ี 
ขอ 1 ลูกคา ผูรับบริการ/ผูวาจางตองการใหมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนผู

ดําเนินงาน  
1 คะแนน 

ขอ 2 ผลการดําเนินงานระดับประเทศ และมีผลงานที่โดดเดน ประทับใจและ
ไดรับความช่ืนชม 

1 คะแนน 

ขอ 3 ผลการดําเนินงานระดับนานาชาติ และมีผลงานที่โดดเดน ประทับใจ
และไดรับความช่ืนชม 

2 คะแนน 

ขอ 4 ผลงาน/โครงการที่เกิดจากการสรางนวัตกรรมที่เปนรูปธรรมและมี 
Impact ชัดเจน 

1 คะแนน 

ขอ 5 กระบวนการทํางานที่เปนนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม 1 คะแนน 
ขอ 6  มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ คูมือการทํางานรูปแบบใหมที่ยกระดับการ

ปฏิบัติงาน 
1 คะแนน 

ขอ 7 พฤติกรรมใหมของบุคลากรสวนมากที่สอดรับวิถีใหมอยางชัดเจน 1 คะแนน 

 

ผลการดําเนนิงาน 
 มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ประกอบดวย ขอ 1 2 4 5 6 และ 7 รายละเอียดดังน้ี 

ขอ 1 มีลูกคา ผูรับบริการ/ผูวาจางตองการใหมหาวิทยาลยัสวนดุสิตเปนผูดําเนินงาน ดังน้ี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับการจางที่ปรึกษาจากศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมสงเสริม

อุตสาหกรรมใหดําเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด ภายใตโครงการ Flagship พัฒนายกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคกลางสู
อุตสาหกรรม 4.0 ใหไดผลผลิตและผลลัพธตามวัตถุประสงค ตามสัญญาจางที่ปรึกษา ศภ.8-06/2562 (D 5.5.1  
 

ขอ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดําเนินงานระดับประเทศ และมีผลงานที่โดดเดน ประทับใจ และ
ไดรับความช่ืนชม 

ในภาพรวมโครงการมีผลการประเมินความพึงพอใจในการขอรับบริการของสถานประกอบการตอ
หนวยงานอยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.68 คิดเปนรอยละ 93.60 ซึ่งมากกวาคาเปา หมายที่กําหนดไว รอยละ 
85 ทั้งน้ี โครงการไดผานการประเมินจากคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาฯ ซึ่งไดรับการแตงต้ังโดยศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม จํานวน 5 คน นอกจากน้ี มีสถานประกอบการที่เขารวม
โครงการจัดอยูในกลุม Success Case จํานวน 3 แหง (D 5.5.2  

ขอ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีผลงาน/โครงการที่เกิดจากการสรางนวัตกรรมที่
เปนรูปธรรม และมี Impact ชัดเจน โดยมีการประเมินผลิตภาพและมูลคาทางเศรษฐกิจใหเห็นอยางชัดเจน (D 
5.5.3  
 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.5 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด: งานสรางสรรคบนความเชี่ยวชาญ หรือ

นวัตกรรมของสวนดุสติ 
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ขอ 5 กระบวนการทํางานที่ เปนนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม ผลจากการลงพ้ืนที่ วินิจฉัยสถาน
ประกอบการ ของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา พบวา สถานประกอบการแตละแหงมีปญหา
และผลิตภัณฑที่จะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาแตกตางกัน และการดําเนินงานในสถานการณโรคติดเช้ือ COVID-19 
ตองคํานึงถึงการลดความเสี่ยงการแพรกระจายของเช้ือคูขนานกัน ดังน้ัน คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ จึง
มีความเห็นรวมกันที่จะกําหนดใหแตละสถานประกอบการมีที่ปรึกษาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะซึ่งสอดคลองกับ
ความเช่ียวชาญ โดยดําเนินการไมเกิน 3 สถานประกอบการตอราย และไมมีการดําเนินการขามสถาน
ประกอบการนอกเหนือจากที่รับผิดชอบ เน่ืองจากสถานประกอบการสวนใหญมีการจางแรงงานรายวันและ
แรงงานตางชาติ เชน พมา จีน กัมพูชา เวียดนาม เปนตน ซึ่งหากมีการติดเช้ือเกิดขึ้นจะสามารถตรวจสอบ
ยอนกลับ และลดความเสี่ยงในการติดเช้ือจากสถานประกอบการหน่ึงไปยังอีกสถานประกอบการหน่ึงไดงายกวา 
(D 5.5.4  
 

ขอ 6 มาตรฐาน/ แนวปฏิบัติ/ คูมือการทํางานรูปแบบใหมที่ยกระดับการปฏิบัติงาน ในการจัดฝกอบรม
ของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการศึกษามาตรการของจังหวัดที่จัดฝกอบรม รวมทั้ง 
ประสานงานกับสถานที่จัดงานและดําเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในสถานการณ 
COVID-19 เชน แอลกอฮอลลางมือ หนากากอนามัยสําหรับผูเขารวมการอบรม Face shield สําหรับวิทยากร 
เปนตน รวมถึงปรับรูปแบบการดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรการ เชน ทางโรงแรมมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู
อบรมและบันทึกขอมูลกอนเขารวมงาน ผูอบรมน่ังระยะหางกัน 1-2 เมตร ควบคุมใหผูอบรมทุกคนตองใส
หนากากอนามัยตลอดเวลา ใชวิธีเสิรฟอาหารวางใหแตละทานที่โตะเพ่ือไมใหเกิดการรวมกลุม มีฉากก้ันระหวาง
การใหคําปรึกษา เปนตน ทั้งน้ี การจัดฝกอบรมเริ่มดําเนินการในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนชวงที่รัฐบาล
มีการประกาศยกเลิกเคอรฟวและผอนคลายมาตรการในระยะที่ 4 (D 5.5.4  
 

ขอ 7 พฤติกรรมใหมของบุคลากรที่สอดรับวิถีใหมอยางชัดเจน จากเหตุการณ COVID-19 ที่แพรกระจาย
ในปจจุบันสงผลกระทบตอสภาพการทํางานในวงกวาง เพ่ือลดการแพรและติดเช้ือไวรัส ซึ่งมีโอกาสติดไดมากใน
ระหวางการเดินทาง หรือการทํางานรวมกันในที่ทํางานของบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีนโยบายและ
กําหนดมาตรฐานการทํางานที่บาน หรือ Work for home ของบุคลากร ซึ่งทํางานในรูปแบบออนไลน และมีการ
ใหบริการอาจารยและนักวิจัยผานระบบออนไลน นอกจากน้ี ยังมีการกําหนดรายช่ือผูที่จะเขามาปฏิบัติงานที่
สํานักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในแตละวัน โดยมีการเหลื่อมเวลาการทํางานและผลัดเปลี่ยนกันเขามา
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับภาระงานที่ตองปฏิบัติเพ่ือลดความแออัดภายในสํานักงาน โดยผูบริหารไดจัดใหมี
ตารางการทํางาน การมอบหมาย และการสงงานใหกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง มีการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคหรือโรคติดเช้ือสูบุคลากร และชวยใหการดําเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนไปอยางตอเน่ือง (D 5.5.5  

รายการหลักฐาน  
D 5.5.1 สัญญาจางผูเช่ียวชาญรายบุคคลหรือจางบริษัทที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ ศภ.8-10/2563 
D 5.5.2 สถานประกอบการที่เขารวมโครงการจัดอยูในกลุม Success Case จํานวน 3 แหง 
D 5.5.3 รายงานผลการดําเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอด

คลองกับความตองการตลาด ภายใตโครงการ Flagship พัฒนายกระดับอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูป
ภาคกลางสูอุตสาหกรรม 4.0 

D 5.5.4 เลมรายงาน การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับเกมรุก ปลุกอุตสาหกรรมอาหาร 
D 5.5.5 ตัวอยางแบบติดตามการปรากฏตัวเขามาทํางาน จากกองบริหารงานบุคคล ตารางงานแตละวัน
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รายบุคคล และแผนบริหารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน 
 

การประเมินตนเอง  

เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ขอ 1, 2, 4, 5, 6, 7 1, 2, 4, 5, 6, 7 
บรรล ุ

 
จํานวนขอ 6 6 
คะแนน 6 6 

 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  
1.  นายวิชญา ติยะพงษประพันธ 
2.  นางชลากร อยูคเชนทร 
3.  ผศ.ดร.จิราพร รอดพวง 
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     ระสงค 
      

 

เกณฑประเมิน 
เกณฑการพิจารณาผลลัพธการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
ขอ 1 หลักสูตร (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่บรรจุลักษณะ IaH ไวใน

หลักสูตร 
1 คะแนน 

ขอ 2 มีการใชประโยชนจากเครือขายนานาชาติ เชน วิธีการสอน การ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู รอยละ 25 

1 คะแนน 

ขอ 3 นักศึกษาตางชาติมาศึกษา (ทัง้ระยะสั้น/ระยะยาว ในมหาวิทยาลัย 
อยางนอย 1 กลุม/ 1-15 คน (หากมากกวา 15 เพ่ิม 1 คะแนน  

1 คะแนน 

ขอ 4 การจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานโดยเลือกใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการเรียนรูขามวัฒนธรรมรวมถงึการ Virtual Exchange 
กับคูความรวมมือ หรือแมแตศิษยเกาผานสือ่เทคโนโลยี มกีิจกรรมการ
เรียนการสอน /กิจกรรมสนับสนุนที่มองเห็นหรือมีผลเดนชัด  
    ถามี แตยังไมเห็นเดนชัด = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 

ขอ 5 สภาพแวดลอม การจัดการเรียนการสอนทีแ่สดงถึงความเปนสากล 
ประกอบอยูในสภาพแวดลอม 

1 คะแนน 

ขอ 6 สภาพแวดลอมโดยรวมของหนวยงาน และความเปนอยูที่แสดงใหเห็น
ถึงความเปนสากล 

1 คะแนน 

ขอ 7  บุคลากรมีบุคลกิภาพที่ดีตามแบบฉบับความเปนสวนดุสิต 
    ถา 1 ใน 3 ของบุคลากรยังตองปรับปรุง = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 

ขอ 8  นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเปนสวนดุสิต 
    ถา 1 ใน 3 ของนักศึกษายังตองปรับปรุง = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 

 

ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ประกอบดวย ขอ 2 4 5 6 และ 7 รายละเอียดดังน้ี 

ขอ 2 มีการใชประโยชนจากเครือขายนานาชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการจัดทําวารสารโดย
ใชระบบ ScholarOne ซึ่งเปนระบบ Online Submission ที่มีความเปนสากล ซึ่งผูเขียนสามารถสงตนฉบับ
บทความเพ่ือตีพิมพในวารสารผานระบบออนไลน มีกระบวนการ Peer Review ของผูทรงคุณวุฒิ โดยสามารถ
เชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและตางประเทศจากทั่วโลกไดผานทางอีเมลเปนภาษาอังกฤษ และมีผูเขียนจาก
ตางประเทศเขามารวมตีพิมพในวารสาร เชน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย เปนตน (D 5.6.1  
 

ขอ 4 มีการปฏิบัติงานโดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรูขามวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและ
พัฒนามีจัดทําวารสารในระดับนานาชาติเพ่ือเปนชองทางในการตีพิมพเผยแพรความรูทางดานวิชาการใหแก
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ทั้งในประเทศและตางประเทศ วารสารดําเนินการบริหารจัดการดวยระบบ

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.6 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด: การสรางความเปนสากลจากภายใน

มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
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เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบออนไลน โดยใชระบบ ScholarOne เปนระบบสากล Online Submission ที่มี
ความเปนสากล โดยสามารถย่ืนตนฉบับเพ่ือตีพิมพ มีกระบวนการ Peer Review ของผูทรงคุณวุฒิ มีการต้ังคา
อีเมลและโปรแกรมเตือนอัตโนมัติ ผู เขียนสามารถติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตาง ๆ ของกอง
บรรณาธิการไดในทุกขั้นตอน รวมทั้ง ขอมูลที่เก่ียวของกับทุกบทความจะถูกบันทึกลงระบบทั้งหมด จึงงายตอ
การสืบคน ระบบดังกลาวชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
พิจารณาบทความ นอกจากน้ี ยังสามารถสืบคนและดาวนโหลดบทความที่เผยแพรผานทางเว็บไซตดังกลาวไดอีก
ดวย (D 5.6.1  

 

ขอ 5 มีสภาพแวดลอม ความเปนอยูที่มีความเปนสากล ประกอบอยูในสภาพแวดลอม สถาบันวิจัยและ
พัฒนาไดมีการดําเนินงานจัดประชุมพิธีลงนาม (MOU รวมกัน ระหวางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับมหาวิทยาลัย
แ ห ง ช า ติ เ วี ย ด น า ม  (UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES VIETNAM NATIONAL 
UNIVERSITY: USSH  และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับมหาวิทยาลัยเครือขาย (BARIA VUNGTAU UNIVERSITY: 
BVU  เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย เชน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ การสรางหลักสูตรระยะสั้นดานธุรกิจการทองเที่ยว และดานอาหาร ซึ่งมหาวิทยาลัย USSH 
และ มหาวิทยาลัย BVU ไดมาเย่ียมชมศูนยปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และเย่ียมชมแปลง
เกษตรอินทรียนาเฮียไช และหองปฏิบัติการอาหาร GMP วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในระหวางวันที่  21-22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (D 5.6.1  

 

ขอ 6 สภาพแวดลอมโดยรวมของหนวยงานและความเปนอยูที่แสดงให เห็นถึงความเปนสากล 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีเว็บไซตวารสารเปนภาษาอังกฤษ และมีการใชฐานขอมูล Scopus และมีอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง รวมทั้งมีเทคโนโลยีที่ชวยเอ้ืออํานวยในการทํางาน เชน การใชโปรแกรมไมโครซอฟททีม (Microsoft 
Teams  โปรแกรมซูม (Zoom เปนตน (D 5.6.2  

 

ขอ 7 บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเปนสวนดุสิต บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนามี
การใหบริการกับอาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและหนวยงานภายนอกที่มาใชบริการดวยความ
เต็มใจ ย้ิมแยมแจมใส สุภาพ มีความออนนอมถอมตน และทํางานดวยความประณีต (D 5.6.3  
 

 

รายการหลักฐาน  
D 5.6.1 ลิงคระบบ ScholarOne ของวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 วารสาร ผูเขียนชาวตางชาติ และ

กิจกรรมพิธีลงนาม (MOU  
D 5.6.2 ลิงคเว็บไซตวารสาร และฐานขอมูล Scopus 
D 5.6.3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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การประเมินตนเอง  

เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ขอ 2, 4, 6, 7 2, 4, 5, 6, 7  
บรรล ุจํานวนขอ 4 5 

คะแนน  4 5 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. นางสาวนงนุช อุตคุด 
2. นายวิชญา ติยะพงษประพันธ 
3. ผศ.ดร.จิราพร รอดพวง 
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     ระสงค 
      

 

เกณฑประเมิน 
เกณฑการพิจารณาผลลัพธการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
ขอ 1 บุคลากรไดรับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงานจาก

สถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงหรือไดรับการยอมรับในวงกวางระดับ
นานาชาติ (หากมากกวา รอยละ 10 ของบุคลากรทั้ งหมด + 1 
คะแนน  

3 คะแนน 

ขอ 2 บุคลากรไดรับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มีช่ือเสียงหรือ
ไดรับการยอมรับในวงกวางระดับประเทศ 
(หากมากกวา รอยละ 20 ของบุคลากรทั้งหมด + 1 คะแนน  

2 คะแนน 

ขอ 3 บุคลากรของหนวยงานไดรับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่แสดงถึงการ 
up-skills/re-skills ที่สอดคลองกับพัฒนางาน รอยละ 30 

1 คะแนน 

ขอ 4 ผลงานที่สรางหรือพัฒนาจากพัฒนาศักยภาพที่ไดรับ Certificate 
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร จํานวน 1-5 ผลงาน หรือไมนอยกวารอยละ 
50 ของจํานวนประกาศนียบัตรที่ไดรับ 

1 คะแนน 

ขอ 5 ความพึงพอใจของผูรับบริการจากขอ 4 เชิงปริมาณรอยละ 80 และ/
หรือเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนเอกฉันท 
(สัมภาษณหรือแสดงหลักฐานประกอบ  

1 คะแนน 

ขอ 6  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรที่เปนไปตามมาตรฐานระดับ
น้ันๆ (อายุไมเกิน 2 ป  

1 คะแนน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงาน 4 ขอ ประกอบดวย ขอ 2 3 4 และ 5 รายละเอียดดังน้ี 
 ขอ 2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ไดรับพัฒนาความรู ทักษะ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ทั้งที่ดําเนินการภายในหนวยงานและสงบุคลากรไปพัฒนา
กับหนวยงานภายนอก ประจําปการศึกษา 2562 (1 ส.ค.62 - 31 ก.ค.63  จํานวน 7 คน จากจํานวนบุคลากรใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งหมด 28 คน (ดังตารางแสดงรายช่ือบุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา คิดเปนรอย
ละ 25 ซึ่งมากกวารอยละ 20 ของบุคลากรทั้งหมด ได 3 คะแนน (D 5.9.1 หลักฐานแสดงวุฒิบัตร/กําหนดการ
ของบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ไดรับการพัฒนาความรู ประกอบดวย  
 1. น.ส.อกนิษฐ เลิศสิริศรีสกุล ผูจัดการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขาถึง เขาใจ
เทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกร” ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวาง
วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน ผลพันธิน ศูนยพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ดังวุฒิบัตรที่ไดรับจากศูนยพัฒนาทุนมนุษย 
 2. น.ส.เนาวรัตน เลิศมณีพงศ เจาหนาที่หนวยบมเพาะวิสาหกิจ เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขาถึง เขาใจ

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.9 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 



41 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปการศึกษา 2562 

เทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกร” ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวาง
วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน ผลพันธิน ศูนยพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ดังวุฒิบัตรที่ไดรับจากศูนยพัฒนาทุนมนุษย 

3. นางสาวณปภร เจี้ยวเหง นักวิจัย เขาอบรมหลักสูตร “เสนทางนวัตกรรมสูมหาวิทยาลัยแหงความ
ย่ังยืน” ระหวางวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพฯ และอุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ดังเกียรติบัตรที่ไดรับจากสถาบันคลังสมองของชาติ 
 4. น.ส.นงนุช อุตคุด นักวิจัย เขาอบรมออนไลนหลักสูตรหลักจริยธรรมในมนุษยสําหรับนักศึกษา/
นักวิจัย ในวันที่ 5 เมษายน 2563 ผานระบบการเรียนรูของทางสํานักงานมาตรฐานการวิจัยในคน โดยไมเสีย
คาใชจายในการลงทะเบียนที่  https://ohrs.nrct.go.th/E-learning ดัง Certificate ที่ไดรับจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
 5. นายเฉลิมชัย แสงอรุณ นักวิจัย เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฉลาดคิด ฉลาดปลูก ฉลาดขาย ใหไดมะเขือ
เทศคุณภาพ ระหวางวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดังเกียรติ
บัตรที่ไดรับมอบจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

6. นางบุษบา เนกขัม เจาหนาที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป  เขาอบรมพัฒนาความรู เสริมสราง
ภูมิคุมกัน รูเทาทันสื่อ ในยุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวขอ การใช Social Network อยางไรให
ปลอดภัย ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ หองประชุม 301 ศูนยพัฒนาทุนมนุษย อาคาร ดร.ศิโรจน ผล
พันธิน ดังวุฒิบัตรที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 7. นางสาวนภาพร บุญเถิม เจาหนาที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป  เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขาถึง 
เขาใจเทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกร” ประจําปงบประมาณ 2563 
ระหวางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน ผลพันธิน ศูนยพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ดังวุฒิบัตรที่ไดรับจากศูนยพัฒนาทุนมนุษย 
 ขอ 3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ไดรับการ up-skills/re-skills เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการทํางานของบุคลากร อีกทั้งการใหความรูเกี่ยวกับทักษะใหมหรือทักษะที่สูงขึ้นใหกับ
บุคลากรเพ่ือปดชองวางความตางระหวางทักษะที่บุคลากรมีกับทักษะที่หนวยงานตองการ ทั้งที่ดําเนินการภายใน
หนวยงานและสงบุคลากรไปพัฒนากับหนวยงานภายนอก ประจําปการศึกษา 2562 (1 ส.ค.62 - 31 ก.ค.63  
จํานวน 9 คน จากจํานวนบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งหมด 28 คน (ดังตารางแสดงรายช่ือบุคลากร
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา คิดเปนรอยละ 32.14 ซึ่งมากกวารอยละ 30 ของบุคลากรทั้งหมด ได 1 คะแนน 
(D 5.9.2 หลักฐานแสดงวุฒิบัตร/กําหนดการของบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ไดรับการ up-skills/re-
skills  ประกอบดวย 
 1. นางสาวณยดา ทองศรี หัวหนาสํานักงานฯ เขาอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU 
QA มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมลําพอง 
2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังกําหนดการ และสรุปรายช่ือผูเขาอบรม (หนวยงานผูจัดงานอยูระหวางจัดทํา
ประกาศนียบัตรผานการอบรม เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับตัวบงช้ีและ
เกณฑการประเมิน และเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA 
ประจําปการศึกษา 2562 ไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2. นางสาวชลากร อยูคเชนทร นักวิจัย และปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่การเงินของกองทุนวิจัยฯ เขาอบรม
โครงการ “การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ภายใตหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการปองกันการทุจริต” ในวันอังคารที่ 
23 มิถุนายน 2563 ผานระบบการอบรมออนไลน (SDU Web Conference  เพ่ือความรูความเขาใจ ทัศนคติ 

https://ohrs.nrct.go.th/E-learning%20%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87
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คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต 
 3. นางบุษบา เนกขัม เจาหนาที่สํานักงาน บริหารงานทั่วไป(  เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ Technology 
Based Learning หลักสูตร การสราง interactive book บน iPad ในวันจันทรที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ลาน 
VL ช้ัน 1 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือใหสามารถสรางหรือ
ปรับแตง เอกสาร/คูมือ/หนังสือ/ตํารา ในรูปแบบ interactive book ได 
 4. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน  6 คน ได เขารวมการ
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7” หัวขอการประชุม เรื่อง "การบริหาร
การศึกษายุคดิจิตอล: ออนไลน-ออฟไลน" (Educational Administration in Digital Era: Online-Offline  ใน
วันอาทิตยที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระหวาง
ผูวิจัย และมีแนวทางในการพัฒนาองคความรูที่ไดจากผลงานวิจัย และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอสังคมตอไป มีรายช่ือตอไปน้ี 
  1 น.ส.ณปภร เจี้ยวเหง นักวิจัย ไดเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอแบบบรรยาย (Oral 
Presentation ผลงานวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามแนว
ทางการปรับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกลุมใหม” 
  2 น.ส.นงนุช อุตคุด นักวิจัย ไดเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอแบบบรรยาย (Oral 
Presentation ผลงานวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามแนว
ทางการปรับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกลุมใหม” 
  3 น.ส.ณิชาภัส ต้ังบวรพิมล นักวิจัย ไดเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอแบบบรรยาย (Oral 
Presentation ผลงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการสงเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณและความเช่ียวชาญของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
  4 นายวิชญา ติยะพงษประพันธ นักวิจัย ไดเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอแบบบรรยาย 
(Oral Presentation ผลงานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจนายจางที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
  5 น.ส.ธนาภา ง้ิวทอง นักวิจัย ไดเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอแบบบรรยาย (Oral 
Presentation ผลงานวิจัยเรื่อง “ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในสาขาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
  6 นายกริชาพัสน ช่ืนแสงจันทร เจาหนาที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป เปนผูชวยในงานวิจัย
รวมกับน.ส.ณิชาภัส  ต้ังบวรพิมล นักวิจัย และไดเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอแบบบรรยาย (Oral 
Presentation  ผลงานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
 ขอ 4 จากจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ไดรับพัฒนาความรู 
ประจําปการศึกษา 2562 (1 ส.ค.62 - 31 ก.ค.63  ทั้งขอ 2 และ 3 และไดนําเอาความรู ทักษะดังกลาว มาตอ
ยอดพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม จํานวน 5 ผลงาน ได 1 คะแนน (D 5.9.3 หลักฐานแสดงผล
งานของบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ไดนําเอาความรู ทักษะ มาตอยอดพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นกวาเดิม ประกอบดวย 
 1. ผลงานจํานวน 1 ผลงาน จากการที่ น.ส.อกนิษฐ เลิศสิริศรีสกุล ผูจัดการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ เขา
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขาถึง เขาใจเทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกร” 
ประจําปงบประมาณ 2563 ซึ่งไดทําการวิเคราะห SWOT และ Space Metrix ของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ 
พรอมเสนอแนะกลยุทธ 
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 2. ผลงานจํานวน 1 ผลงาน จากการที่ น.ส.เนาวรัตน เลิศมณีพงศ เจาหนาที่หนวยบมเพาะวิสาหกิจ เขา
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขาถึง เขาใจเทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกร” 
ประจําปงบประมาณ 2563  ซึ่งสามารถทําหนาที่บริหารจัดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปรับเกมรุก ปลุก
อุตสาหกรรมอาหาร” ภายใตโครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลใหเปนศูนยกลางผลิตอาหารทะเลแหง
อนาคต ปงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมอัมพวานานอน จังหวัดสมุทรสงคราม 
ไดเสร็จสิ้นแลว ประกอบดวย กิจกรรมหลักทั้งหมด 3 สวน ดังน้ี 
  (1 การบรรยายใหความรูในหัวขอ “การสรางคุณคาและความแตกตางใหธุรกิจ” และ “ตลาด
สงออกสําหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป” 
  (2 การฝกปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา Business Model Canvas 
  (3 การเสวนาในหัวขอ “การเขาถึงลูกคาและการจัดจําหนายผานชองทาง Modern Trade” 
 3. ผลงานจํานวน 1 ผลงาน จากการที่ น.ส.นงนุช อุตคุด นักวิจัย เขาอบรมออนไลนหลักสูตรหลัก
จริยธรรมในมนุษยสําหรับนักศึกษา/นักวิจัย ผานระบบการเรียนรูของทางสํานักงานมาตรฐานการวิจัยในคน โดย
มีวัตถุประสงค เพ่ือใหไดทบทวนแนวทางและหลักเกณฑเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษยตามมาตรฐานสากล 
และตระหนักในการปกปอง คุมครอง และประโยชนที่เก่ียวของกับโครงการวิจัยในมนุษย ไดรับทราบและเขาใจ
หลักเกณฑและแนวทางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยตามเกณฑมาตรฐานสากลในปจจุบัน ทั้งน้ีเพ่ือเตรียมพรอม
การขอรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ระดับชาติ NECAST (National Ethics 
Committee Accreditation System in Thailand  ซึ่งไดจัดทําขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย และมีหนาที่รับผิดชอบจัดประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย รวมทั้งเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยดวย 
 4. ผลงานจํานวน 2 ผลงาน จากการที่ น.ส.นภาพร บุญเถิม เจาหนาที่สํานักงาน (บริหารงาน
ทั่วไป เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ “ เขาถึง เขาใจเทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตร เ พื่อการพัฒนา
และขับเคลื่อนองคกร” ประจําปงบประมาณ 2563 ซึ่งไดทําขั้นตอนการขออนุมั ติโครงการ/กิจกรรม 
จากเงินกองทุนวิจัยฯ ปงบประมาณ 2563 และฐานขอมูลที่ "ติดตามการเบิกจาย สวพ.63"  
https://drive.google.com/open?id=1pmZGkA0oRSHiGGbBtojf9YOiwyYmvwck ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ขอ 5 ความพึงพอใจของผูรับบริการจากผลงานของ น.ส.เนาวรัตน เลิศมณีพงศ เจาหนาที่หนวยบมเพาะ
วิสาหกิจจากการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปรับเกมรุก ปลุกอุตสาหกรรมอาหาร” ภายใตโครงการ
ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลใหเปนศูนยกลางผลิตอาหารทะเลแหงอนาคต ปงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 
16-17 มิถุนายน 2563 ดังน้ี ภาพรวมของผูเขารวมสัมมนากิจกรรมฯ พบวา ผูเขารวมสัมมนามีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.74 คิดเปนรอยละ 94.87 ซึ่งเปนเชิงปริมาณมากกวารอยละ 80 ได 1 
คะแนน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูเขารวมสัมมนามีความพึงพอใจในดานสถานที่และระยะเวลามากที่สุด 
รองลงมาคือ ดานเน้ือหาและเอกสารประกอบการบรรยาย ดานประโยชนที่ไดรับ ดานวิทยากร และดานความรู
ความเขาใจ ตามลําดับ (คาเฉลี่ย = 4.85, 4.81, 4.80, 4.75 และ 4.50  (D 5.9.4 หลักฐานแสดงความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ  
 
 
 
รายการหลักฐาน 
 D 5.9.1 หลักฐานแสดงวุฒิบัตร/กําหนดการของบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ไดรับการพัฒนาความรู 

https://drive.google.com/open?id=1pmZGkA0oRSHiGGbBtojf9YOiwyYmvwck
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 D 5.9.2 หลักฐานแสดงวุฒิบัตร/กําหนดการของบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ไดรับการ up-skills/re-
skills 

 D 5.9.3 หลักฐานแสดงผลงานของบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ไดนําเอาความรู ทักษะ มาตอยอด
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม 

 D 5.9.4 หลักฐานแสดงความพึงพอใจของผูรับบริการ 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ 
 

คาเปาหมาย ผล 
การดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ขอ 2, 4 2 - 5  
บรรล ุจํานวนขอ 2 4 

คะแนน 3 6  
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. นางสาวนภาพร บุญเถิม 
2. นางสาวณยดา ทองศร ี
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เกณฑประเมิน 
เกณฑการพิจารณาผลลัพธการดําเนินงาน ดังน้ี  

ขอ 1 นโยบายการบริหารที่ใหความสําคัญตอการปกปองดูแลชีวิตและ
ทรัพยสินภายในหนวยงาน โดยมีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง/
แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน 

1 คะแนน 

ขอ 2 ทีมเฉพาะกิจ/บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร  
ในการวางแผน ดําเนินการปองกันแกไขปญหาได 
ภายใน 1 - 2 ช่ัวโมง หลังจากไดรับเรื่อง 

1 คะแนน 

ขอ 3 ระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมถึงหนวยงานและบุคลากรอยางทั่วถึง
ภายใน 24 ช่ัวโมง หนวยงานและบุคลากรดําเนินการ/ปฏิบัติตามได
อยางถูกวิธี 

1 คะแนน 

ขอ 4 บรรทัดฐาน/มาตรฐานการทํางานใหม 1 คะแนน 
ขอ 5 การนําเทคโนโลยี/แอปพลิเคชันที่รองรับการดําเนินการทําให

ติดตอสื่อสารกันได บุคลากรสามารถเขาถึงงายและใชประโยชนได
สะดวก 

1 คะแนน 

ขอ 6 ทรัพยสินของบุคลากรและทรัพยสินมหาวิทยาลัย ไมเกิดความ
เสียหาย ถาเกิด ก็เกิดผลกระทบอยูในระดับที่ยอมรับได อันเน่ือง
มากจากการมีทีมงานปองกันและแกไข  

1 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
ขอ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาตระหนักถึงความสําคัญตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

ของบุคลากรทุกคน จึงไดกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหความสําคัญตอการปกปองดูแลชีวิตและทรัพยสินภายในหนวยงานและ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหความปลอดภัยในการทํางานเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคน ทุกระดับที่จะรวมมือ
ปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอตนเอง และผูอ่ืน รวมถึงใหบุคลากรทุกคนตองมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ
ทรัพยสินภายในหนวยงานและมหาวิทยาลัยไมใหเกิดความเสียหาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและ
มหาวิทยาลัย (D 5.13.1.1 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

ขอ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือสอดรับกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 เพ่ือทําหนาที่วางแผนจัดหาแนวทางปองกัน แกไขปญหาทันทีหากเกิด
เหตุฉุกเฉิน และปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอ่ืน ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร (D 5.13.2.1 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  ดังน้ี 

1. พิจารณานโยบาย และแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุ 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.13 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : ระบบการปฏิบตัิงานฉุกเฉิน 
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2. กํากับ ดูแล ใหบุคลากรในสวนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัย 
3. สงเสริม สนับสนุน และใหความรวมมือในกิจกรรมดานความปลอดภัย รวมถึงปฏิบัติตามขอกําหนด 
ระเบียบดานความปลอดภัยฯ ในการทํางาน 
4. กํากับ ดูแล และติดตามเมื่อมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การปองกันอันตราย 
จากอุบัติเหตุ หรือความเสี่ยงอ่ืน เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรในสวนงาน 
5. รายงานผลการเกิดอุบัติเหตุ ระบุปญหา และขอเสนอแนะ 
6. ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอ่ืน ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนานําระบบการสื่อสารแบบออนไลนดวยแอปพลิเคชัน Line มาใชในการ

สื่อสารภายในหนวยงานผาน Group line และครอบคลุมถึงการสื่อสารระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนากับกลุม
อาจารย/นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยไดเปดชองทางในการสื่อสารผานไลนโอเพนแชท (LINE Open Chat  
ทําใหสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถสื่อสารกับบุคลากรและอาจารยในมหาวิทยาลัยไดอยางทั่วถึงภายใน 24 
ช่ัวโมง (D 5.13.3.1 ระบบการสื่อสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ขอ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนานําโปรแกรม Microsoft Teams มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
การประชุมผานระบบออนไลน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย Social Distancing โดยนํามาปรับใชกับโครงการ
ประชุมคลินิกวิจัย ซึ่งเปนการประชุมแบบออนไลน ซึ่งเปนมาตรฐานการทํางานใหม ที่ตอบโจทยการปฏิบัติงาน
ขององคกรในสถานการณโควิด-19 เปนการนําระบบออนไลนมาใชในการทํางาน เพ่ือใหเปนบรรทัดฐานที่ใชเปน
แนวทางปฏิบัติแบบ New normal (D 5.13.4.1 การสรางมาตรฐานการทํางานใหมผานระบบ Microsoft 
Teams  

ขอ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการนําเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันตาง ๆ ที่รองรับการสื่อสารมาใชใน
การทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ ทั้งภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บุคลากรและหนวยงาน (D 5.13.5.1 เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่รองรับการติดตอสื่อสารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  ดังน้ี 

1. ใชแอปพลิเคชัน Line เปนชองทางหลักในการติดตอสื่อสารภายในหนวยงาน และภายนอกหนวยงาน 
เน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว และเขาถึงไดงาย ทําใหลดความลาชาในการทํางาน 

2. ใช Microsoft Teams ในการประชุมออนไลน 
3. ใชเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนชองทางในการประชาสัมพันธขาวสาร อีกทั้งยังมี Facebook 

Fan page ของสถาบันวิจัยฯ ที่บุคลากรหรือหนวยงานอ่ืนสามารถใชเปนชองทางติดตอสถาบันวิจัยฯ ไดอีกดวย 
โดยจะแบงปนขอมูลแบบเปนสาธารณะ ทําใหสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และเขาถึงกิจกรรมตาง ๆ ได
อยางสะดวก 

ขอ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําคูมือการดําเนินการดานความเสี่ยง สภาวะฉุกเฉิน และการแกไข
ปญหาเรงดวนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2562 (D 5.13.6.1 คูมือการดําเนินการดานความ
เสี่ยง สภาวะฉุกเฉิน และการแกไขปญหาเรงดวน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2562  เพ่ือเปน
แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาเรงดวน ทรัพยสินของบุคลากรและทรัพยสินมหาวิทยาลัย ไมเกิดความ
เสียหาย โดยมีทีมงานปองกันและแกไข ดังน้ี 

1. คณะกรรมการความความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา กํากับ ดูแล ใหบุคลากรในสวนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงดาน
อุบัติเหตุ และลดการเสียหายของทรัพยสินของบุคลากรและทรัพยสินมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรทุกคนพึงระลึกถึงความปลอดภัยในการทํางานใหเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคน ทุกระดับที่
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จะรวมมือปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอตนเอง และผูอ่ืน 
3. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน เพ่ือมุงมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูและสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย เพ่ือลดความ
เสี่ยงดานอุบัติเหตุ และลดการเสียหายของทรัพยสินของบุคลากรและทรัพยสินมหาวิทยาลัย 

4. มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความเหมาะสม เพ่ือการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรทุกคน  
รายการหลักฐาน  

D 5.13.1.1 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
D 5.13.2.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
D 5.13.3.1 ระบบการสื่อสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
D 5.13.4.1 การสรางมาตรฐานการทํางานใหมผานระบบ Microsoft Teams 
D 5.13.5.1 เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่รองรับการติดตอสื่อสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
D 5.13.6.1 คูมือการดําเนินการดานความเสี่ยง สภาวะฉุกเฉิน และการแกไขปญหาเรงดวน สถาบันวิจัย

และพัฒนา ประจําปการศึกษา 2562 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ 
 

คาเปาหมาย ผล 
การดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ขอ 1-5 1-6  
บรรล ุจํานวนขอ 5 6 

คะแนน 5 6  
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  

1. นางสาวนภาพร บุญเถิม 
2. ผศ.ดร.พรพัสนันท เดชประสิทธิโชค 



สวนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเอง จําแนกรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด มาตรฐาน

อุดมศึกษา/
SDU Focus 

คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุ
เปาหมาย รอยละ/ 

จํานวนขอ 
คะแนน 

SDU 2  
การวิจัยและนวัตกรรม 

    

D 2.1 อว. รอยละ 40 รอยละ 100 5 คะแนน บรรล ุ

D 2.2 สกอ. 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

D 2.3  สกอ. 25,000 บาท/คน 89,090.91 บาท/คน 5 คะแนน บรรล ุ

D 2.4 สกอ. รอยละ 16 รอยละ 18.18 4.55 คะแนน บรรล ุ

SDU 3 
การบริการวิชาการ 

    

D 3.1 อว. รอยละ 80 รอยละ 100 5 คะแนน บรรล ุ

SDU 5 
การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

 
 

 
 

 
 

D 5.5 มสด. 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

D 5.6 มสด. 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

D 5.9 มสด. 2 ขอ 4 ขอ 6 คะแนน บรรล ุ

D 5.13 มสด. 5 ขอ 6 ขอ 6 คะแนน บรรล ุ

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินตนเอง จําแนกรายพนัธกิจ 

 
การประเมิน
มาตรฐาน 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 
0.00-1.50 ปรับปรงุ
เรงดวน 
1.51-2.50 ปรับปรงุ 
2.51-3.50 ระดับ
พอใช  
3.51-4.50 ระดับด ี
4.51-5.00 ระดับดี
มาก 

 
SDU 1 

 
SDU 2 

 
SDU 3 

 
SDU 4 

 
SDU 5 

 
คะแนนเฉลี่ย 

/ดาว 

จํานวนตัวชี้วัด อว. - 1 1 - - - - 

คะแนนเฉลี่ย - 5.00 5.00 - - 5.00 ระดับดีมาก 

จํานวนตัวชี้วัด สกอ. - 3 - - - - - 

คะแนนเฉลี่ย - 4.85 - - - 4.85 ระดับดีมาก 
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การประเมิน
มาตรฐาน 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 
0.00-1.50 ปรับปรงุ
เรงดวน 
1.51-2.50 ปรับปรงุ 
2.51-3.50 ระดับ
พอใช  
3.51-4.50 ระดับด ี
4.51-5.00 ระดับดี
มาก 

 
SDU 1 

 
SDU 2 

 
SDU 3 

 
SDU 4 

 
SDU 5 

 
คะแนนเฉลี่ย 

/ดาว 

จํานวนตัวชี้วัด มสด. - - - - 4 - - 

คะแนนรวม - - - - 22.00 - - 

จํานวนดาว - - - -   - 

สรุปผลการประเมิน ระดับดีมาก +  - 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดทีค่วรพัฒนา 

พันธกิจ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา/ขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรงุ 

SDU 2 จุดแข็ง 
1. มีความเขมแข็งดานการวิจัยตาม 7 สาขา     
อัตลักษณและความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย 
โดยการสงเสริมการสรางความรวมมือในการ
พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการวิจัยรวมกันระหวางคณาจารย 
นักวิจัย และผูเช่ียวชาญ ผานเครือขาย SDU 
Research Club อยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรม 
2. มีการยกยองช่ืนชม สรางขวัญและกําลังใจ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน โดยการจัดประกวด
ผลงานวิจัย ผานโครงการประกวดนวัตกรรมการ
วิจัย ประจําป 2562 และประชาสัมพันธรายช่ือ
ผูไดรับรางวัลผานเว็บไซต 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. การสงเสริมการวิจัยเพ่ือนักวิจัยรุนใหม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการสงเสริมเพ่ิมชองทางในการสราง
ความรวมมือในการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย
และแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัยรวมกัน
ระหวางคณาจารย นักวิจัย และผู เช่ียวชาญ 
อยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรม เชน ชองทางไลน
ก ลุ ม  โ ป ร แ ก ร ม  Microsoft team ห รื อ 
โปรแกรม Zoom เปนตน 
2. ควรมีการจัดโครงการประกวดนวัตกรรมการ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการสงเสริมการสรางความรวมมือในการ
พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
ร วม กั น ระห ว า งค ณ าจารย  นั ก วิจั ย  แล ะ
ผูเช่ียวชาญ อยางตอเน่ือง 
2. ควรมีการสงเสริมการสรางความรวมมือในการ
พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม รวมกัน
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พันธกิจ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา/ขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรงุ 

วิจัย และประชาสัมพันธรายช่ือผูไดรับรางวัล
ผานเว็บไซต อยางตอเน่ือง เพ่ือยกยองช่ืนชม 
สรางขวัญและกําลังใจนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดีเดนประจําป 

ระหวางคณาจารย นักวิจัย และผูเช่ียวชาญ อยาง
ตอเน่ือง 

SDU 3 จุดแข็ง 
1. ความเช่ียวชาญดานการประกอบอาหารและ
การแปรรูปอาหารของอาจารยที่เปนคณะทํางาน
ในโครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพ่ือ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสถาบันวิจัย 
2. เครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการตรวจมาตรฐาน
อ า ห า ร  เ ช น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หองปฏิบัติการกลาง 
เปนตน 
3. ความพรอมของเทคโนโลยีและเครื่องมือ 
ตาง ๆ ในการพัฒนาตํารับผลิตภัณฑ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ใน ก า ร ทํ า ง า น ร ว ม กั บ
ผูประกอบการของอาจารย 
2. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการสั้น 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การนําศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ที่มีความเช่ียวชาญและความถนัดแตกตางกันมา
บูรณาการรวมกันเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งใน
ดําเนินโครงการดานบริการวิชาการหรือโครงการ
เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เชน การนําบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางดาน
อาหาร การบริห าร ธุร กิจ  การตลาด การ
ออกแบบผลิตภัณฑ การประชาสัมพันธ เปนตน 
มาทํางานรวมกันเพ่ือพัฒนางานเชิงพ้ืนที่ ต้ังแต
กระบวนการผลิต (ตนนํ้า การแปรรูป (กลางนํ้า  
และการจัดจําหนายผลิตภัณฑ (ปลายนํ้า  
2. การเพ่ิมมุมมองดานธุรกิจและการดําเนินงาน
ในเชิงอุตสาหกรรมใหกับอาจารย เพ่ือใหอาจารย
มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑที่ครบดาน
ย่ิงขึ้น เชน ตนทุน กระบวนการในสายการผลิต 
ลักษณะผลิตภัณฑ ที่สอดคลองกับความตองการ
ของกลุมเปาหมาย เปนตน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การหนุนเสริมประสบการณในการให
คําปรึกษาผูประกอบการใหกับอาจารย 
2. การวางแผนกํากับติดตามการดําเนินงานของ
โครงการให เปนไปตามผลลัพธที่ ระบุไวตาม
กําหนดเวลาในทุกระยะ รวมทั้ง ติดตามขอมูล
ตัวช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธตลอดการดําเนินงาน
โครงการ 
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SDU 5 จุดแข็ง 
1 สามารถดําเนินงานตามความเช่ียวชาญของ
หนวยงาน จนมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับกันอยาง
กวางขวาง 
2. สามารถสรางความเปนสากลจากภายใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ( Internationalization at 
home: IaH  .ในดานของงานวิจัย เชน การจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกที่สะทอนถึงความเปน
ส าก ลผ าน ก ารบ ริห ารจั ด ก ารด วย ระบ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบออนไลน โดยใช
ระบบ ScholarOne ฐานขอมูล Scopus เปน
ตน 
3. บุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพคอนขางสูง 
จากการพัฒ นาความรู  ทั กษะ เทคโน โล ยี
สารสนเทศ และสมรรถนะที่ จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการ up-skills/re-skills เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการทํางานของบุคลากร ทั้งที่
ดําเนินการภายในหนวยงานและสงบุคลากรไป
พัฒนากับหนวยงานภายนอก และไดนําเอา
ความรู ทักษะดังกลาว มาตอยอดพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม สงผลใหมีระดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก 
4. มีการวางระบบการทํางานที่มีมาตรฐานเพ่ือ
แกไขปญหาเรงดวน โดยตระหนักเรื่องสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเปน
สําคัญ ผานคูมือการดําเนินการดานความเสี่ยง 
สภาวะฉุกเฉิน และการแกไขปญหาเรงดวนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

จุดที่ควรพฒันา 
1 หนวยงานยังไมมีความพรอมเพียงพอ ยังไม
สามารถเขาถึงแหลงทุนเพ่ือดําเนินงานตามความ
เช่ียวชาญที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติได 
2. บุคลากรยังไมมีทักษะดานภาษาอังกฤษในการ
ฟง อาน และพูด ใหสามารถตอยอดความรู และ
สื่อสารเพ่ือพัฒนางานได 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. พัฒนาความเช่ียวชาญของหนวยงาน จนมี
ช่ือเสียงเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
2. เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู 
และพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษในการฟง 
อาน และพูด ใหสามารถสื่อสาร เพ่ือสามารถ
ขอรับทุนของตางประเทศ หรือสามารถนําเสนอ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. พัฒนาความเช่ียวชาญของหนวยงาน จนมี
ช่ือเสียงเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
2. เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู 
และพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษในการฟง 
อาน และพูด ใหสามารถสื่อสาร เพ่ือสามารถ
ขอรับทุนของตางประเทศ หรือสามารถนําเสนอ
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ผลงานวิจัย ณ ตางประเทศได ผลงานวิจัย ณ ตางประเทศได 
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