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คํานํา 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2559 จัดทําข้ึนเพ่ือนําเสนอผลการตรวจประเมินผลการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2559 (ระหวาง 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 
2560) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงานท่ี
เทียบเทาคณะ ตามประกาศการจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ไดแก วิทยาเขต ศูนย
การศึกษานอกสถานท่ีตั้ง สํานัก และสถาบัน ท้ังนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจะประเมินคุณภาพดานการวิจัยเปน
สําคัญ ตามตัวบงชี้ในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ปการศึกษา 2559 ตามระบบ SDU QA โดยมีท้ังสิ้น 6 กระบวนการ 13 ตัวบงชี้ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา คาดหวังวารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะแสดงถึงพัฒนาการ การขับ
เคลื่อนท่ีมุงสูความสําเร็จและเปาหมายของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง ท่ีสงผลใหการจัดการคุณภาพในองครวม
ของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวิสัยทัศนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 
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บทสรุปผูบริหาร 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายใหมหาวิทยาลัยกลุมใหมดําเนินการปรับยุทธศาสตรตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงดําเนินการปรับยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : Suan Dusit University Reprofiling ที่ผานการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยไดนําการปรับยุทธศาสตร 
ผลการประเมินตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธดานการวิจัย และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 
มาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI QA) ในการ
จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา 2559 
เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเห็นชอบตามลําดับ เมื่อไดรับการพิจารณาเห็นชอบแลวสถาบันวิจัยและพัฒนา
จะดําเนินการประเมินตนเอง และประเมินคุณภาพตามคูมือฯ ดังกลาว 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนงานเทียบเทาคณะ จะเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเปาหมาย
เชิงกลยุทธแตละระยะของสวนงาน โดยสังเคราะหจากการมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงาน และครอบคลุมประเด็น
มาตรฐานและรายการขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set: CDS) ทั้งหมดที่กําหนดในคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังเนนการ
ดําเนินการที่เปนระบบและกลไก การปรับปรุงและเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพอยางสอดประสานในทุกสวนงานของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายเชิงกลยุทธและแนวโนมการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องทุกภาคสวน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการประเมินแบบ ADLI และ LeTCI ของเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) และจะมีการทบทวนการดําเนินงานและเปาหมาย (Retreat) อยาง
นอยปละ 1 คร้ัง ในแตละปการศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั ในปการศึกษา 2563 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2559 

เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สวนงานที่เทียบเทาคณะ ตามประกาศการจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ไดแก วิทยาเขต ศูนย
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง สํานัก และสถาบัน ทั้งนี้สถาบันวิจัยฯ จะประเมินคุณภาพดานการวิจัยเปนสําคัญ

ในชวงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อรวมประชุมทําความเขาใจตัวบงชี้ที่ปรับใหม สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา และรวบรวมขอมูล
ตามกระบวนการ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของหนวยงาน นําไปสูการเตรียมจัดทําคูมือและรายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป
การศึกษา 2559 (ระหวาง 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) จนแลวเสร็จ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในระบบ SDU QA ประจําปการศึกษา 
2559 มีทั้งสิ้น 6 กระบวนการ 13 ตัวบงชี้  โดยมีผลการดําเนินงานดานการวิจัยเปนสําคัญ 

พันธกิจที่ 2 ดานการวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5 ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 



บทที่ 1 
บริบทสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ิมแรกจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2527 ที่กําหนดใหออกพระราชกฤษฎีกา วาดวยการแบงสวนราชการของวิทยาลัยครูสวนดุสิต โดยใชชื่อวา 
“ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ” มีหนาที่จัดฝกอบรมเก่ียวกับวิจัยของวิทยาลัยครูสวนดุสิต ตอมาเมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครู           
ทั่วประเทศวา “สถาบันราชภัฏ” จึงไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง และเปลี่ยนชื่อเปน “สํานักวิจัย” และในป 
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อันมีผลใหสถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนชื่อเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีสภาพ
เปนนิติบุคคลโดยสมบูรณ สงผลใหสถาบันราชภัฏสวนดุสิต เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมีการปรับ
โครงสรางใหมเปน “สถาบันวิจัยและพัฒนา” จนถึงปจจุบัน 

ปรัชญา 
สรางสรรค สงเสริม สนับสนุน และเผยแพรผลงานวิจัยสูระดับชาติและอาเซียน 

วิสัยทัศน 
เปนสถาบันที่สรางสรรค สงเสริม สนับสนุน บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหผลิตผลงานวิจัยที่โดดเดน สามารถ

นํามาเผยแพรและใชประโยชนในระดับชาติ และอาเซียน โดยมุงเนนตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของบุคลากร
2. สงเสริมงานวิจัยดานอัตลักษณดานการจัดการเรียนการสอนและดานสาธารณมติ
3. สรางความเขมแข็งทางวิชาการโดยการสงเสริมและพัฒนาการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค
4. สงเสริมการนําไปใชประโยชนหรือกอใหเกิดรายไดจากการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม
5. บริหารจดัการงานวิจัยดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 



โครงสรางองคการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2



โครงสรางการบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา

3



ขอมูลสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 

จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 
หนวย : คน 

ประเภท จํานวน 
ขาราชการ 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 26 
เจาหนาทีป่ระจําตามสัญญาจาง 2 

รวมทั้งหมด 30 

จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง (จําแนกตามระดบัการศึกษา) 
หนวย : คน 

ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
ขาราชการ 1 1 - 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 14 9 26 
เจาหนาทีป่ระจําตามสัญญาจาง - - 2 2 

รวมทั้งหมด 4 15 11 30 

จํานวนงบประมาณดานการวิจยั ปงบประมาณ 2560 
หนวย : บาท 

ประเภทงบประมาณ จํานวนเงิน 
งบประมาณแผนดิน (วช.) 78,278,800 
งบประมาณบํารุงการศึกษา (บกศ.) 3,000,000* 
งบประมาณแหลงทุนภายนอกอ่ืนๆ 54,511,436.80 

รวมที่ไดรับ 132,790,236.80 
หมายเหตุ: *มหาวิทยาลัยไมไดจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษาในปงบประมาณ 2560 แตไดจัดสรรงบประมาณ
แผนดินของโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมาเพื่อสนับสนุน
งานวิจัยในสวนที่เปนงบบํารุงการศึกษาประจําปงบประมาณ 2560 แทน 
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บทที่ 2 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2559 
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน SDU QA ปการศึกษา 2559 (ขอมูลระหวาง 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) โดยจะมี
ทั้งสิ้น 6 กระบวนการ 13 ตัวบงชี้ รายละเอียดดังตาราง 

ตารางรวมตัวบงชี้และคาเปาหมาย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปการศึกษา 2559 
ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย 

สวพ.1.1.1++ ระบบการบูรณาการงานวิจัยเขากับการฝก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา (SDU 1-A1.2) 

สวพ.1.1.1++ มีระบบการบูรณาการงานวิจัยเขากับการ
ฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 

สวพ.1.1.2 ประเมินคุณภาพบัณฑิต (SDU 1-C1.1, 1-
C1.2) 

สวพ.1.1.2 มีระบบและกลไกประเมินคุณภาพบัณฑิตที่
ตอเนื่องในทุกป 

สวพ.1.2.2 รอยละของผลงานวิจัยตามอัตลักษณหรือที่
เก่ียวของกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (SDU 2-A1.2) 

สวพ.1.2.2 มีผลงานวิจัยตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
หรือที่เก่ียวของ รอยละ 30 ของงานวิจัยทั้งหมด 

สวพ.1.2.3 รอยละของผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของสังคมหรือนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย (SDU 2-A1.3) 

สวพ.1.2.3 มีผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ
สั งคมห รือน โยบายของรัฐบ าลห รือน โยบายของ
มหาวิทยาลัย รอยละ 30 ตองานวิจัยทั้งหมด 

สวพ.1.3.1 รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน
ทรัพยากรจากแหลงภายนอก (SDU 2-A2.1) 

สวพ.1.3.1 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากแหลงภายนอก รอยละ 30 ตองานวิจัย 

สวพ.1.3.2 จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการงานวิจัย (ตัวบงชี้พันธ
กิจ) 

สวพ.1.3.2 มีการจัดหางบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการงานวิจัย จํานวน 8 ลาน
บาท 

สวพ.1.3.4 จํานวนรายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการ
ดานวิจัย (ตัวบงชี้พันธกิจ) 

สวพ.1.3.4 มีรายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการดานวิจัย 
จํานวน 400,000 บาท 

สวพ.1.3.5 คุณภาพของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (SDU 5-B4.1, 5-B5.1, 5-B6.1, 5-B6.2, 5-B7.1) 

สวพ.1.3.5 มีการสงเสริมคุณภาพของบุคลากรภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สวพ.1.4.1 รอยละของผลงานวิจัยภายหลังเขารับการให
คําปรึกษา (SDU 2-A4.1) 

สวพ.1.4.1 มีจํานวนผลงานวิจัยภายหลังเขารับการให
คําป รึกษา รอยละ 60 ของสมาชิกที่ เข า รับการให
คําปรึกษาทั้งหมด 

สวพ.1.4.2 รอยละของผูรับบริการการใหคําปรึกษาดาน
งานวิจัยที่มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป (SDU 2-A4.2) 

สวพ.1.4.2 ผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยมี
ความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป รอยละ 80 

สวพ.2.1.1 ระบบสนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัย (SDU 2-A5.1, 2-A5.2, 2-A6.1, 2-

สวพ.2.1.1 มีระบบสนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 



ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย 
A6.2, 5-B3.1, 5-B3.2) 
สวพ.3.1.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการงานวิจัย (SDU 2-A3.1) 

สวพ.3.1.1 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการงานวิจัย 7 ดาน 

สวพ.3.1.2 รอยละของขอมูลพื้นฐานที่ครบถวน ถูกตอง 
เปนปจจุบัน (SDU 5-A6.1) 

สวพ.3.1.2 มีขอมูลพื้นฐานดานงานวิจัยที่ครบถวน ถูกตอง 
เปนปจจุบัน รอยละ 80 จากขอมูลพื้นฐานทั้งหมด 
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ผลการดําเนินงานตามพันธกจิ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปการศึกษา 2559 
 
 
 
 
กระบวนการ : สวพ.1.1 ++ การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพนักศึกษา (SDU 1-A1.2, 1-
C1.1, 1-C1.2) 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.1.1++ ระบบการบูรณาการงานวจิัยเขากับการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา (SDU 1-A1.2) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการบูรณาการ
งานวิจัยเขา กับการฝกประสบการณ วิชาชีพของ
นักศึกษา โดยดําเนินการดังนี ้
1. มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการทําวิจัย โดยเปด
โอกาสใหนักศึกษาเขารวมอบรม สัมมนาดานการวิจัย 
2. สนับสนุนทุนอุดหนุนการวจิัยผานระบบการสงเสริม
การวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเปนผูรวมวิจัย 
3. มี รูป แบบ การบ ริการวิ ช าการและถ ายทอด
เทค โน โลยี จ ากงานวิจั ย  อาทิ  เช น  การจั ด งาน 
Thailand Research Expo โดยมีนักศึกษาเขารวม
นําเสนองานวิจัย เรียนรูและพัฒนางานวิจัยของ
อาจารยในมหาวิทยาลัย และการถายทอดเทคโนโลยีใน
ชุมชนของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย 

1. ระบบการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
2. ระบบการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 
3. ระบบการบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คา
คะแนน 

สวพ.1.1.1++ มีระบบการบูรณาการงานวิจัยเขากับ
การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 

มี ระบบการบู รณ า
การงานวิจัยเขากับ
การฝกประสบการณ
วิชาชีพของนักศึกษา 

ไมมีระบบการบูรณา
การงานวิจัย เขา กับ
การฝกประสบการณ
วิชาชีพของนักศึกษา 

5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผา และผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา   โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  นายวนัสวี ดีนิสสัย และนางสาวเบญจวรรณ อยูถาวร 
ผูเขียนรายงาน  นายวนัสว ีดีนิสสัย และนางสาวเบญจวรรณ อยูถาวร  โทร.5283-4 
 
 
 
 
 
 
 

สวพ. การวิจัย 
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กระบวนการ : สวพ.1.1 ++ การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพนักศึกษา (SDU 1-A1.2, 1-
C1.1, 1-C1.2) 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.1.2 ประเมินคุณภาพบัณฑิต (SDU 1-C1.1, 1-C1.2) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการ

ดําเนินงานของการประเมินคุณภาพบัณฑิต ดังนี ้
1. ดําเนินการสํารวจ รวบรวมและตรวจสอบขอมูล
ไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ จํานวนบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
ตัวชี้วัดที่ใชประกอบการประกันคุณภาพภายใน และ
แผนกลยุทธของ มสด. จากกลุมงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และกองนโยบายและแผน 
2. หลั งจากไดขอมูลที่ ตองการ ผู เก่ียวของได
ประชุมและวางแผนการป รับป รุงและพัฒ นา
แบบสอบถามเพื่อใหสอดคลองกับปจจุบัน 
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนํา
แบบสอบถามออนไลนใหบัณฑิตตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทํากอนข้ึนทะเบียนจบการศึกษา และ
มีการติดตามผลบัณฑิตทุก 6-9 เดือน และกอนดูที่
นั่งเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร รอบ 12 
เดือน 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิเคราะหและประเมิน
ขอมูลรอยละการมีงานทําบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป นับ
จากวันที่สําเร็จการศึกษา 
5. นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(คบม.) พิจารณาเห็นชอบรายงานผลรอยละการมี
งานทําบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา 
6. เมื่อผานความเห็นชอบจาก คบม. สถาบันวิจัย
และพัฒนาจะนําเสนอขอมูลใหแกหนวยงานที่
เก่ียวของ 
7. หนวยงานที่เก่ียวของจะนําขอมูลไปใชประโยชน
ในการวางแผนผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
และต องการของสั งคม  การพั ฒ นาหลั กสู ต ร
การศึกษาใหทันสมัย และเปนขอมูลในการตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

แผนภาพระบบและกลไกการติดตามผลบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังเอกสารแนบ 
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คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 
ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง   

สวพ.1.1.2 มีระบบและกลไกประเมินคุณภาพ
บัณฑิตที่ตอเน่ืองในทุกป 

มี ระบบและกลไก
ป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ
บัณฑิตที่ตอเนื่องใน
ทุกป 

ไมมีระบบและกลไก
ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ
บัณฑิตที่ตอเนื่ องใน
ทุกป 

5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผา และผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา  โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  นางอรทัย โกกิลกนิษฐ 
ผูเขียนรายงาน  นางอรทัย โกกิลกนิษฐ    โทร.5280-2 
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ระบบและกลไกการติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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กระบวนการ : สวพ.1.2 การบูรณาการงานวิจัยกับระบบการจัดการเรียนการสอน หรืออัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
หรือความตองการของสังคม (SDU 2-A1.1, 2-A1.2, 2-A1.3, 2-A1.4) 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.2.2 รอยละของผลงานวิจยัตามอัตลักษณหรือที่เก่ียวของกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (SDU 2-
A1.2) 
ขอ 1 รอยละของผลงานวิจัยตามอัตลักษณหรือที่เกี่ยวของกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ตามสูตร 

88 
257 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 
34.24 
30.00 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
มหาวิท ยาลั ยสวนดุ สิ ตมี ผ ล งาน วิ จั ย ต าม          

อัตลักษณหรือที่เก่ียวของกับอัตลักษณ ในปการศึกษา 
2559 จํานวน 88 โครงการ จากจํานวนผลงานวิจัย
ทั้งหมดในปการศึกษา 2559 มีจํานวน 257 โครงการ คิด
เปนรอยละ 34.24 

การแปลงคาคะแนน เปน 5.71 คะแนน ∼ 5 คะแนน

ฐานขอมูลผลงานวิจัยตามอัตลักษณหรือที่ เก่ียวของ
กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 
สวพ.1.2.2 มีผลงานวิจัยตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
หรือที่เก่ียวของ รอยละ 30 ของงานวิจยัทั้งหมด 

34.24 5 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผา และผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา  โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล 1.นางสาวชลากร อยูคเชนทร 2.นางอรทัย โกกิลกนิษฐ 3.นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล 

4.นางสาวพรีดา พงษทอง 5.นางสาวธารทิพย นรังศิยา 6.นางสาวเพ็ญาพร กระเวน  
7.นางสาวชลากร อยูคเชนทร 

ผูเขียนรายงาน นางสาวชลากร อยูคเชนทร    โทร.5283-4 

x 100 = 34.24 

x 5 = 5.71 
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กระบวนการ  : สวพ.1.2 การบูรณาการงานวิจัยกับระบบการจัดการเรียนการสอน หรืออัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
หรือความตองการของสังคม (SDU 2-A1.1, 2-A1.2, 2-A1.3, 2-A1.4) 
ตัวบงชี้  : สวพ.1.2.3 รอยละของผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของสังคมหรือนโยบายของรัฐบาลหรือ
นโยบายของมหาวิทยาลัย (SDU 2-A1.3) 
ขอ 1 รอยละของผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของสังคมหรือนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ตามสูตร 

71 
114 

 
ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

62.28 
30.00 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 มหาวิทยาลั ยสวนดุ สิ ตดํ า เนิ นการจั ดสรร
งบประมาณใหแกโครงการวิจัยที่มุงสรางเสริมคุณภาพชีวิต
และศักยภาพของคนในชุมชนทีส่อดคลองกับความตองการ
ของสังคมหรือนโยบายของรัฐบาลเพื่อแกปญหาหรือสราง
ความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ ซึ่งจัดสรรทุน
งบประมาณแผนดิน และงบประมาณโครงการบริหาร
จัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย จํานวนทั้ งหมด 71 โครงการ ประจําป
งบประมาณ 2560 ปการศึกษา 2559 โดยแตละโครงการ
เนนใหชุมชนเขามามีบทบาททั้งในมิติของการรวมกัน
เรียนรู รวมแสวงหาปญหาในบริบทของชุมชน และรวม
สรางกระบวนการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งไดอยาง
ตอเนื่องจนเกิดความยั่งยืน โดยมีชุมชนที่ เปนคูความ
รวมมือในโครงการวิจัยอยางนอย 20 แหง เชน ศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียนในชุมชนเขตบางพลัด, กลุมประมงเรือเล็ก
คอมแหลมเทียน, กลุมประมงเรือศาลาเขียว, กลุมประมง
เรือสวน, ชุมชนบ านหวยดินดํา จังหวัดสุพรรณบุ รี , 
สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา, องคการบริหาร
สวนตําบลดงข้ีเหล็ก, ชุมชนเกาะเกร็ด, ชุมชนวัดอินทรา
วาส, ชุมชนบานดอน จังหวัดสุพรรณบุรี, ผูประกอบการ
ธุรกิจเซรามิก จังหวัดลําปาง, ชุมชนโรงเรียนทหารการสัตว 
กรมการสัตวทหารบก ชุมชนทะเลบก, หัวหนากลุมแปรรูป
อาหาร OTOP บานโนนสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ และชุมชน
เกษตรกรในจงัหวัดอางทอง เปนตน 
 

1.  สัญญาทุน โครงการวิจั ยจํ านวน  71 โครงการ 
แบงเปน 
   1.1 สัญญาทุนโครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน 
(Supercluster) จํานวน 1 โครงการ  
   1.2 งบประมาณแผนดิน (วช.ปกติ) จํานวน 33 
โครงการ 
       1.3 งบประมาณแผนดิน (วช.ชุมชน) จํานวน 24 
โครงการ 
       1.4 งบประมาณโครงการบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 13 โครงการ 
2. ขอมูลโครงการวิจัย ผลการดําเนินงาน และผลลัพธ
ของโครงการวิจัยในฐานขอมูลระบบบริหารจัดการ
ง า น วิ จั ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ( National Research 
Management System : NRMS)  

x 100 = 62.28 

x 5 = 10.38 
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กระบวนการ  : สวพ.1.2 การบูรณาการงานวิจัยกับระบบการจัดการเรียนการสอน หรืออัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
หรือความตองการของสังคม (SDU 2-A1.1, 2-A1.2, 2-A1.3, 2-A1.4) 
ตัวบงชี้  : สวพ.1.2.3 รอยละของผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของสังคมหรือนโยบายของรัฐบาลหรือ
นโยบายของมหาวิทยาลัย (SDU 2-A1.3) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 นอกจากนี้ ยั งมี ผลงานวิจัยที่ มุ งตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการสงเสริมและ
พัฒนาทั้งในดานบุคลากร คณาจารย ตลอดจนพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูการวางแผนนโยบาย
และระบบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน 
โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, โครงการวิจัยความ
อยูดี  – มีสุข และความพึงพอใจของบุคลากร มสด., 
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ปการศึกษา 2559, การประเมินคุณลักษณะ
ความเปนสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต            
ปการศึกษา 2559, การวิจัยและพัฒนากลยุทธแบรนด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนตน 

การแปลงคาคะแนน เปน 10.38 คะแนน ∼ 5 คะแนน 

 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 
สวพ.1.2.3 มีผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ
สั งคมห รือน โยบ ายของรัฐบ าลห รือน โยบ ายของ
มหาวิทยาลัย รอยละ 30 ตองานวิจัยทั้งหมด 

62.28 5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผา และผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา  โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  1.นางสาวธารทิพย นรังศิยา 2.นายวิชญา ติยะพงษประพันธ 
ผูเขียนรายงาน  นางสาวธารทิพย นรังศิยา    โทร.5280-2 
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เอกสารแนบ 
ขอมูลโครงการวิจัย 

ลําดับ ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อโครงการวิจัย สังกัด เลขที่สัญญา 
1 ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศวิเศษกุล การพัฒนาปฏิบัติการสรางเสริม

สุขภาพสําหรับศูนยพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียนในชุมชน 

พยาบาลศาสตร 602-ช-001 

2 ผศ.ดร.เขมภัทท เย็นเปยม การพัฒนาการจัดการทรัพยากรปูมา
อยางยั่งยืนบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน
ของกลุมประมงเรือเล็กบริเวณอาวเพ 
จังหวัดระยอง 

มนุษยศาสตรฯ 602-ช-002 

3 อ.วาจิส กันทะวงั การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ เค ร่ืองดื่ ม
น้ําขาวกลองงอกผงสําเร็จรูป 

ศูนยฯ ลําปาง 602-ช-003 

4 ดร.ยุธยา อยูเย็น การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการปาชุมชน
หวยดินดํา ตําบลวังยาว อําเภอดาน
ชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

วิทยาศาสตรฯ 602-ช-004 

5 ผศ.ดร.นิศานาถ มั่งศิริ แนวทางการเพิ่มรายไดกลุมออม
ท รัพ ย เพื่ อ ก า รผ ลิ ต ใน จั งห วั ด
ฉะเชิงเทรา 

วิทยาการจัดการ 602-ช-005 

6 ผศ.ดร.ชนะศึก นชิานนท การวิจัยและพัฒนารูปแบบการนํา
งานวิจัยไปใชประโยชน (วิชาการ 
นโยบาย พาณิชย ชุมชนและสังคม) : 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ครุศาสตร 602-ช-006 

7 ผศ.ดร.สุชาดา โทผล รูปแบบกิจกรรมสงเสริมสุขภาวะ
ผูสูงอายุบนพื้นฐานศักยภาพของ
ชุมชน : กรณีศึกษาชุมชน จังหวัด
สุพรรณบุรี 

วิทยาศาสตรฯ 602-ช-007 

8 ดร.วราภรณ วิทยาภรณ การพัฒนาผลิตภัณฑกาแฟผงเพื่อ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑกาแฟจากชุมชน
บ านป าเหมี้ ยง อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง 

โรงเรียนการ
เรือน 

602-ช-008 

9 ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี การพัฒนาเคร่ืองอบกลวยดวยระบบ
รวมไฟฟาและแสงอาทิตยแบบมีสวน
รวมของกลุมเกษตรกรปลูกกลวย 
จังหวัดปราจีนบุรี 

วิทยาศาสตรฯ 602-ช-009 

10 อ.ยุพิน พิพัฒนพวงทอง รูป แบ บการบ ริห ารจั ดการการ
ทองเที่ยวชุมชนเชิงสรางสรรคแบบ
ฝร่ังเศสโดยชาวบานเกาะเกร็ด 

มนุษยศาสตรฯ 602-ช-010 

11 อ.มนฤทัย ศรีทองเกิด การพัฒ นาอาหารและสปาเพื่ อ วิทยาศาสตรฯ 602-ช-011 
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ลําดับ ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อโครงการวิจัย สังกัด เลขที่สัญญา 
สุขภาพจากหวาและสมุนไพร 

12 ผศ.ดร.แสงอรณุ เช้ือบุญวงศ การวิ จั ย แล ะพั ฒ น าผลิ ต ภั ณ ฑ
หัตถกรรมของที่ระลึกประจําจังหวัด
นครนายก : มะปรางร้ิวประดิษฐจาก
สบู 

โรงเรียนการ
เรือน 

602-ช-012 

13 ดร.นภาพร จันทรฉาย รูป แ บ บ ก ารอ นุ รั ก ษ แ ล ะฟ น ฟู
วัฒนธรรมทองถ่ินเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

โรงเรียนการ
ทองเที่ยวและ
การบริการ 

602-ช-013 

14 อ.มานะ เอ่ียมบัว นวัตกรรมผลิตภัณฑเพื่อสงเสริมการ
ท องเที่ ย วทะ เลบั วแดง จั งหวั ด
อุดรธานี ที่ เชื่อมโยงกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

โรงเรียนการ
ทองเที่ยวและ
การบริการ 

602-ช-014 

15 เรืออากาศเอกหญิงชุติมา 
ทองวชิระ 

รูปแบบการปองกันภาวะสมองเสื่อม
ของผูสูงอายุในชุมชนเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

พยาบาลศาสตร 
 

602-ช-015 

16 ผศ.นงลักษณ โพธิ์ไพจิตร การพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค: กรณีศึกษา
กลุมชนไทยทรงดํา ตําบลบานดอน 
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

วิทยาการจัดการ 602-ช-016 

17 ผศ.ดร.ปราโมทย ยอดแกว รูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวแบบ
เศรษฐกิจสรางสรรคดวยเครือขาย
ธุรกิจเซรามิก : กรณีศึกษาจังหวัด
ลําปาง 

วิทยาการจัดการ 602-ช-017 

18 ผศ.ดร.พิทักษ จันทรเจริญ การพัฒนากระบวนการปลูกขาว
อินทรียโดยการมีสวนรวมของชุมชน
โรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตว
ทหารบก จังหวัดนครนายก 

วิทยาศาสตรฯ 602-ช-018 

19 อ.ประวรดา โภชนจันทร การศึกษ าความ เหมาะสมและ
ออกแบบถังดักไขมันที่บํารุงรักษาได
งาย และแนวทางการบําบัดน้ําเสีย
ข้ันสุดทายจากการผลิตอาหารและ
บริการที่มีประสิทธิภาพ 

วิทยาศาสตรฯ 602-ช-019 

20 ดร.รุงนภา เลิศพัชรพงศ การศึกษารูปแบบการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน : 
กรณีศึกษา จังหวัดลําปาง 

โรงเรียนการ
ทองเที่ยวและ
การบริการ 

602-ช-020 

21 ผศ.ดร.สุรชาติ สนิวรณ รูปแบบการกระจายน้ําและขอบเขต
การเป ยกชื้ น ของดิน จากระบบ
ชลประทานแบบหยดน้ําเพื่อเพิ่ม

วิทยาศาสตรฯ 602-ช-021 
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ลําดับ ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อโครงการวิจัย สังกัด เลขที่สัญญา 
ผลผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่แหงแลง 

22 ผศ.ดร.จิราภรณ พงษโสภา ก า ร นํ า พ ล า ส ม า บ ร ร ย า ก า ศ
ประยุกต ใชในบรรจุ ภัณฑอาหาร                
โอทอป 

วิทยาศาสตรฯ 602-ช-022 

23 ผศ.นุจิรา รัศมีไพบูลย การเพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตร : กรณี ศึ กษ าการพั ฒ น า
กิจกรรมเพื่อสงเสริมอาชีพการทําผา
มัดยอมดวยสีจากกลีบดอกดาวเรือง 

โรงเรียนการ
เรือน 

602-ช-023 

24 อ.พราวธีมา ศรีระทุ การพัฒนาตนแบบการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของศูนยฝกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด-
โปงกอนเสา) จังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนการ
ทองเที่ยวและ
การบริการ 

602-ช-024 

25 รศ.ดร.พรรณี  สวนเพลง การสรางคุณคาและพัฒนาผลิตภัณฑ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับ
นั กท องเที่ ยวคุณ ภาพ ในจั งหวั ด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ 

วิทยาศาสตรฯ 605001 

26 ผศ.ดร.จิระวัฒน 
อนุวิชชานนท (แผน) 

กลยุทธการสรางสรรคนวัตกรรม
มูลคาเพิ่มให กับการทองเที่ยวเชิง
ธรรมะ เชิงแสวงบุญ และการตลาด
เชิ ง กิจกรรมจากการป ฏิบั ติ การ
รวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ในแหลง
ท อ ง เ ที่ ย ว วั ด ข อ ง จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา  

บัณฑิตวทิยาลยั 602001-ผ 

27 รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน 
(ยอย1) 

การรับ รูและความคาดหวั งของ
นักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวเชิง
ธรรมะ เชิงแสวงบุญและการตลาด
เชิงกิจกรรมในแหลงทองเที่ยววัดใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บัณฑิตวทิยาลยั 602001-ย1 

28 ดร.จิรัสย  ศิรศิริรัศม 
(ยอย2) 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
ร วม กั บผู มี ส วน ได ส วน เสี ย  เพื่ อ
สรางสรรคนวัตกรรมมูลคาเพิ่มใหกับ
การทองเที่ยวเชิงธรรมะ เชิงแสวงบุญ 
และการตลาดเชิงกิจกรรมในแหลง
ท อ ง เ ที่ ย ว วั ด ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

บัณฑิตวทิยาลยั 602001-ย2 

29 รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน 
(แผน) 

แผนธุรกิจเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม
มูลคาเพิ่มให กับอาหารทองถ่ินเพื่อ
สุ ขภ าพ  เพื่ อ รอง รั บ ป ระช าคม
เศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา วัตถุดิบ
ทองถ่ินจากจังหวัดเชียงราย หนองคาย 

บัณฑิตวทิยาลยั 602002-ผ 
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ลําดับ ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อโครงการวิจัย สังกัด เลขที่สัญญา 
เพชรบุรี สุราษฎรธาน ี

30 ผศ.นงลักษณ โพธิ์ไพจิตร 
(ยอย1) 

แนวโนมการสรางคุณคาใหกับวัตถุดิบ
ท องถ่ินเพื่ อสุ ขภาพ: กรณี ศึ กษา 
จังหวัดเชียงราย หนองคาย เพชรบุรี  
สุราษฎรธาน ี

วิทยาการจัดการ 602002-ย1 

31 ผศ.ดร.กนกกานต วีระกุล 
(ยอย2) 

การสรางสรรคนวัตกรรมและคุณคา
ใหกับอาหารทองถ่ินเพื่อสุขภาพและ
คู มื อการผลิ ตอาหารท องถ่ินเพื่ อ
สุขภาพ : กรณีศึกษา วัตถุดิบทองถ่ิน
จากจั งหวั ด เชี ยงราย หนองคาย 
เพชรบุรี สุราษฎรธาน ี

โรงเรียนการ
เรือน 

602002-ย2 

32 ผศ.ดร.จิระวัฒน 
อนุวิชชานนท (ยอย3) 

การทดสอบตลาด การวิเคราะหทาง
ธุรกิจ และการสื่อสารการตลาดใหกับ
นวัตกรรมและคุณค าของอาหาร
ท องถ่ินเพื่ อสุ ขภาพ: กรณี ศึ กษา 
วัตถุดิบทองถ่ินจากจังหวัดเชียงราย 
หนองคาย เพชรบุรี สุราษฎรธานี 

บัณฑิตวทิยาลยั 602003-ย3 

33 รศ.ดร.พรรณี  สวนเพลง 
(แผน) 

การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคของ 
การท องเที่ ยววิ ถี ไทยเพื่ อ เรียน รู
เก่ียวกับภูมิปญญาอาหารทองถ่ินใน
กลุมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
(สุโขทัย ศรีสัชนาลัยและกําแพงเพชร, 
พระนครศรีอยุธยา) 

วิทยาศาสตรฯ 602004-ผ 

34 ดร.พิรมาลย บุญธรรม 
(ยอย1) 

การสังเคราะหองคความรูภูมิปญญา
อาหารทองถ่ินในกลุมเมืองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
และกําแพงเพชร, พระนครศรีอยุธยา) 

โรงเรียนการ
เรือน 

602004-ย1 

35 รศ.ดร.พรรณี  สวนเพลง 
(ยอย2) 

การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยววิถี
ไทยเพื่ อเรียนรู เก่ียวกับภูมิปญญา
อาหารทองถ่ินในกลุมเมืองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
และกําแพงเพชร, พระนครศรีอยุธยา) 

วิทยาศาสตรฯ 602004-ย2 

36 ดร.จิรานุช โสภา 
(ยอย3) 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อเรียนรู
เก่ียวกับภูมิปญญาอาหารทองถ่ินใน
กลุมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
(สุโขทัย ศรีสัชนาลัยและกําแพงเพชร, 
พระนครศรีอยุธยา) 
 

บัณฑิตวทิยาลยั 602004-ย3 
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ลําดับ ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อโครงการวิจัย สังกัด เลขที่สัญญา 
37 ดร.พรพัสนันท 

เดชประสิทธิโชค 
การใชประโยชนจากพืชวงศขิง: กาก
เหงาขิงดูดซับสารใหความชุมชื้นเพื่อ
ประยุกตใชเปนสครับขัดผิวในธุรกิจ   
สปาไทย 

วิทยาศาสตรฯ 602005 

38 ผศ.ดร.ธีระเดช  
ชื่นประภานสุรณ 

การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคตามรอยวัฒนธรรมเปอรา
นากันอันดามันวิถีในเขตภาคใตของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ต า ม แ น ว ท า ง 
Authenticity Trend : เก าแท  ป รุ ง
ใหม ใหทันสมัย 

บัณฑิตวทิยาลยั 602009 

39 อ.วันปติ ธรรมศรี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดิน
และการฟนฟูความอุดมสมบูรณเพื่อ
การผลิตมันสําปะหลังในชุมชน 

วิทยาศาสตรฯ 602014 

40 อ.วันปติ ธรรมศรี การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิต
ขาวปลอดสารพิษ 

วิทยาศาสตรฯ 602015 

41 ดร.สรรคชัย เหลือจันทร การเพิ่มมูลคาสวนเหลือทิ้ งจากพืช
เศรษฐกิจ (เถาชานออย) ของประเทศ
ไทย โดยเตรียมเปนวัสดุฐานรองรับ
ตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซลชุมชนแบบลดตนทุน 

วิทยาศาสตรฯ 602016 

42 ดร.บูชิตา สังขแกว ตัวแบบการพัฒนานโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กกลุมชาติ
พันธุเพื่อการสรางความยุติธรรมทาง
สังคม กรณี ศึกษาพื้ นที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากและจังหวัด
ตราด 

บัณฑิตวทิยาลยั 602018 

43 ดร.จิรัสย ศิรศิริรัศม รูปแบบการยกระดับมูลคาเพิ่มในการ
แขงขันของธุรกิจครอบครัวภายใตเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก 

บัณฑิตวทิยาลยั 602019 

44 อ.ธวัชชัย เพ็งพินิจ เกษตรประณีต : องคความรูและการ
พัฒนาเกษตรกรตนแบบ 

มนุษยศาสตรฯ 602020 

45 ดร.นิตยา ทวชีีพ แนวทางการเสริมสรางศักยภาพดาน
การพัฒนาชุมชนของผูสูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

วิทยาการจัดการ 602023 

46 อ.นพมาศ กลัดแกว การพั ฒ น าป ระ เท ศ ไทย ให เป น
ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
สําหรับนักทองเที่ยวมุสลิมในกลุม
ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา: จังหวัด

โรงเรียนการ
ทองเที่ยวและ

บริการ 

602024 
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ลําดับ ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อโครงการวิจัย สังกัด เลขที่สัญญา 
ภูเก็ต 

47 ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา การพัฒนารูปแบบการสรางแบรนด
ผลไมแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน 

วิทยาการจัดการ 602029 

48 ผศ.แทนทัศน เพียกขุนทด การมีส วนรวมของชุมชนในการ
บริหารจัดการและการใชประโยชน
จากผักตบชวา 

วิทยาศาสตรฯ 602031 

49 ผศ.แทนทัศน เพียกขุนทด รูปแบบการบริหารจัดการน้ําดวย
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวัง
คุณภาพน้ําและเตือนภัยแบบมีสวน
รวมบนพื้นฐานของชุมชนผานระบบ
แอพลิ เคชั่ นบน โทรศัพทมื อ ถือ : 
กรณีศึกษาเกษตรกรผูเลี้ยงปลาใน
กระชัง จังหวัดตรัง 

วิทยาศาสตรฯ 602032 

50 ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวฒัน ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ดู ด ใ ช ธ า ตุ
โพ แท ส เซี ยม จาก ดิ น ด าน  โด ย 
Potassium solubilizing bacteria 
เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ใน
พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย 

วิทยาศาสตรฯ 602041 

51 ผศ.ดร.สุรชาติ สนิวรณ การประเมินความสัมพันธของปจจัย
ของพื ชพรรณ ที่ มี ต อการชะล าง
พังทลายของดินในพื้นที่ภาคเหนือ 

วิทยาศาสตรฯ 602046 

52 ผศ.วิภาดา มุกดา การจัดการเชิงกลยุทธในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางสรางสรรค
เพื่อสงเสริมอัตลักษณการทองเที่ยว
ชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี โดย
การมีสวนรวมของผูประกอบการ 

วิทยาการจัดการ 602048 

53 อ.มณฑล 
สุวรรณประภา 

การบริหารจัดการขาวไร โดยการมี
สวนรวมของชุมชนเพื่อสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืน ภายใตรูปแบบ
ธนาคารขาว : กรณีศึกษาชุมชนชาว
กะเหร่ียง หมูบานตะเพินค่ี จังหวัด
สุพรรณบุรี 

วิทยาศาสตรฯ 602055 

54 อ.พราวธีมา ศรีระทุ การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน ในเขตรักษาพันธุสัตวปา
ภู ห ล ว ง  จั ง ห วั ด เล ย  โ ด ย ใ ช
กระบวนการมีสวนรวม 

โรงเรียนการ
ทองเที่ยวและ

บริการ 

602057 

55 อ.จาริน ีศานติจรรยาพร การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกลับมา
เที่ยวซ้ํ าของนักทองเที่ยวตองาน

วิทยาศาสตรฯ 602058 
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ลําดับ ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อโครงการวิจัย สังกัด เลขที่สัญญา 
เทศกาลอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรี 

56 ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
ของผูสูงอายุในเขตปริมณฑล 

วิทยาศาสตรฯ 602063 

57 ผศ.ดร.อรรนพ 
เรืองกัลปวงศ 

แนวทางการเพิ่มศักยภาพของแหลง
ท อ ง เที่ ย วแ ล ะก า รพั ฒ น าก า ร
จัดการโลจิสติกสดานการทองเที่ยว
ของแหลงทองเที่ยว จังหวัดนครปฐม 

วิทยาการจัดการ 602067 

58 ดร.ปริศนา เพียรจริง การศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพื้นที่ชายหาดทางดาน
ทิศใต อาวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ 
เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

วิทยาศาสตรฯ 602069 

59 นส.ณัฏฐนชิ สิริสัจจานุรักษ การวิจัยและพัฒนากลยุทธแบรนด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สํานักงาน
มหาวิทยาลยั 

บริหาร6001 

60 ผศ.ดร.ชนะศึก นชิานนท ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ งน า ย จ า ง /
ผูประกอบการตอการปฏิบัติงาน 
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา
2558 

ครุศาสตร บริหาร6002 

61 ผศ.ดร.ชนะศึก นชิานนท การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญา
ต รี  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต  ป
การศึกษา2558 

ครุศาสตร บริหาร6003 

62 ผศ.ดร.ชนะศึก นชิานนท การประเมินประสิทธิภาพการสอน
อาจารย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป
การศึกษา2559 

ครุศาสตร บริหาร6004 

63 ดร.ยุธยา อยูเย็น การประเมินคุณลักษณะความเปน
สวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สวนดุสิตปการศึกษา 2559 

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

บริหาร6005 

64 ดร.องคอร สงวนญาต ิ แนวทางการพัฒนา ความฉลาดทาง
อารมณของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

บัณฑิตวทิยาลยั บริหาร6006 

65 อ.วรรณรัตน ศรีรัตน ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวตาม
มาตรฐานโฮมสเตยไทยในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

วิทยาการจัดการ บริหาร6007 

66 อ.หยาดพรุิณ นาชัยสินธุ พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่ อ
สุขภาพของผูสูงอายุในจังหวัดตรัง 

ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง จ.ตรัง 

บริหาร6008 

67 ดร.ยุธยา อยูเย็น ก าร ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
นักศึกษาที่มีตอมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ปการศึกษา 2559 

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

บริหาร6009 
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ลําดับ ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อโครงการวิจัย สังกัด เลขที่สัญญา 
68 อ.รัตนา กลิ่นจุย ปญหา อุปสรรคและแนวทางการ

แกไขเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนตามรูปแบบผสมผสานผาน
อุปกรณ IPAD ของโครงการรวมมือ
ทางวิชาการระยะที่ 2 ระหวางกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง 
จ.ลําปาง 

บริหาร6012 

69 ดร.พันชัย เมนฉาย โครงการวิจัยความอยูดี – มีสุข และ
ความพึงพอใจของบุคลากร มสด 

วิทยาศาสตรฯ บริหาร6014 

70 อ.อินทิรา ไพรัตน การพัฒนากลยุทธทางการตลาดกลุม
ผ าทอนาหมื่ น ศ รี อํ า เภอนาโยง 
จังหวัดตรัง 

ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง จ.ตรัง 

บริหาร6015 

71 อ.รวี ศิริปริชยากร การศึกษาความตองการสื่อของเลน
เพื่ อพัฒนาการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ครุศาสตร บริหาร6016 
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กระบวนการ : สวพ.1.3 การบูรณาการการใชทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพงานวิจัยรวมกันทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย (SDU 2-A2.1, 3-A3.1, 5-B4.1, 5-B5.1, 5-B6.1, 5-B6.2, 5-B7.1) 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.3.1 รอยละของผลงานวิจยัที่ไดรับการสนับสนนุทรัพยากรจากแหลงภายนอก (SDU 2-A2.1) 
ขอ 1. รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหลงภายนอก ตามสูตร 

228 
257 

 
ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

88.72 
30.00 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 สถาบั น วิ จั ยและพัฒ น าได รวบรวมข อมู ล
ผลงานวิจัยที่ ได รับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหลง
ภายนอกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในปการศึกษา 2559 
มีจํานวน 228 โครงการ จากจํานวนผลงานวิจัยทั้งหมดใน
ปการศึกษา 2559 มีจํานวน 257 โครงการ คิดเปนรอยละ 
88.72 แบงเปนผลงานวิจัยจากแหลงงบประมาณ ดังนี้ 
1. ทุนวิจัยภายนอกนมหาวิทยาลัย หมายถึง เงินทุนที่
ได รับการสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่ อ
สนั บ สนุ น การทํ าวิ จั ยห รือ งานสรา งส รรค อย างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุด เน นของ
มหาวิทยาลัย  จากวช. จํ านวน 109 โครงการ และ
หนวยงานอ่ืน ๆ จํานวน 119 โครงการ 
2. ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เชน เงินบํารุงการศึกษา 
และงานวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 29 โครงการ 

การแปลงคาคะแนน เปน 14.79 คะแนน ∼ 5 คะแนน 

1. ฐานขอมูลแหลงทุนภายนอก  
2. ฐานขอมูลงบประมาณแผนดนิ (วช.) 
3. ฐานขอมูลงบ Superclusters 
4. ฐานขอมูลงบชุมชน 
5. ฐานขอมูลงบบํารุงการศึกษา 
6. ฐานขอมูลงานวิจัยในชั้นเรียน 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 
สวพ.1.3.1 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนนุงบประมาณ 
จากแหลงภายนอก รอยละ 30 ตองานวิจัย 

88.72 5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผา และผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา  โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล 
ผูเขียนรายงาน  นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล   โทร.5283-4 
 
 
 
 
 

x 100 = 88.72 

x 5 = 14.79 
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กระบวนการ : สวพ.1.3 การบูรณาการการใชทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพงานวิจัยรวมกันทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย (SDU 2-A2.1, 3-A3.1, 5-B4.1, 5-B5.1, 5-B6.1, 5-B6.2, 5-B7.1) 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.3.2 จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการงานวิจัย (ตัวบงชี้
พันธกิจ) 
ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

รายไดและมูลคาที่เกิดจากการสนับสนุนการบริการวิชาการดานวิจัย คือ 
10,241,820 + 105,081.43 = 10,346,901.43 บาท 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 
10,346,901.43 
8,000,000.00 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรวบรวมขอมูลรายไดและมูลคาที่เกิดจากการสนับสนุนการ
บริการวิชาการดานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. เงินหักเขามหาวิทยาลัยเปนคาสาธารณูปโภครอยละ 15 จากโครงการวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2560 เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการงานวิจัย วงเงินทั้งสิ้น 10,241,820 บาท 
เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารการวิจัย พ.ศ. 2559 
และประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และ
อัตราการจายเงินทุนอุดหนนุการวจิัย พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังตาราง 

รวมเงินงบประมาณแผนดิน 78,278,800 บาท หักเขามหาวิทยาลยั 10,241,820 บาท 
1. โครงการวจิัยเพ่ือสนับสนนุ
การพัฒนาชุมชนและทองถิน่ 13,800,000 บาท หักเขามหาวิทยาลัย  2,070,000 บาท 
2. โครงการวจิัยตอบสนองภาค
การผลิต  5,800,000 บาท หักเขามหาวิทยาลัย    870,000 บาท 
4. โครงการวจิัยเพ่ือสรางองคความรู
ดานการวิจัยพ้ืนฐาน  5,327,200 บาท หักเขามหาวิทยาลัย    627,000 บาท 
5. โครงการวจิัยเพ่ือสรางองคความรู
ดานการวิจัยประยุกต 51,251,600 บาท หักเขามหาวิทยาลัย  6,404,820 บาท 
6. โครงการวจิัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี
ดานการวิจัยและพัฒนา  2,100,000 บาท หักเขามหาวิทยาลัย    270,000 บาท 

2. จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการงานวิจัย มี
จํานวนทั้งหมดรวม 105,081.43 บาท รายละเอียดดังตาราง 

ลําดับ ผูวิจัย สังกัด โครงการ จํานวนเงิน 

1 ผศ.ดร.ปราโมทย  ยอดแกว คณะวิทยาการ
จัดการ 

โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคาบริษัท ไออาร พีซี 
จํากัด (มหาชน) กลุมธุรกิจ
ปโตรเลียม ประจําปพ.ศ.2559 

   9,000.00 

1 ขอบังคับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต วาด วย การ
บริหารการวิจัย  พ .ศ . 
2559 
2. ประกาศมหาวิทยาลัย
ส ว น ดุ สิ ต  เ รื่ อ ง 
ห ลักเกณ ฑ  วิ ธีปฏิ บั ติ 
การเสนอโครงการวิจัย 
และอัตราการจายเงิน
ทุ น อุ ด ห นุ น ก าร วิ จั ย 
พ.ศ. 2559 

x 5 = 6.47 
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กระบวนการ : สวพ.1.3 การบูรณาการการใชทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพงานวิจัยรวมกันทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย (SDU 2-A2.1, 3-A3.1, 5-B4.1, 5-B5.1, 5-B6.1, 5-B6.2, 5-B7.1) 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.3.2 จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการงานวิจัย (ตัวบงชี้
พันธกิจ) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
ลําดับ ผูวิจัย สังกัด โครงการ จํานวนเงิน 

2 อ.อังคริสา  แสงจํานงค สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ประเมนิโครงการ The 
Evaluation of the World 
Biotech Tour 2016 
Hosted by Natiomal 
Science Museum 
Thailand 

 26,344.93 

3 ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน บัณฑิตวิทยาลัย โครงการจัดการชองทางการ
สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการรับบริการ
อยางนอย 1 ชองทาง  และ
สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบรกิาร
ของหนวยงานของรฐัตาม
คูมือประชาชน 

 23,400.00 

4 ผศ.ดร.ยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 

โครงการทบทวน (ราง) แผน
ยุทธศาตรการคุมครอง
ผูบริโภคแหงชาต ิพ.ศ.
2559-2560 

 30,000.00 

 ดร.จิราภรณ ทองตัน คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

การพัฒนาผลิตภัณฑทํา
ความสะอาดและเจลหอม
สําหรับรถยนต 

   1,950.00 

6 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

การจดัการเรียนการสอน
แบบโครงงานส่ือสรางสรรค
สําหรับนักศึกษาเรียนรวม
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูในศตวรรษที ่21  

   2,986.50 

7 ผศ.ดร.ยุทธพงษ    ลีลากิจไพศาล คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบรกิารและผูมี
สวนไดสวนเสียของกรม
วิทยาศาสตรบรกิาร 
ประจําปงบประมาณ 2559 

 11,400.00 

รวมเปนเงิน 105,081.43 

การแปลงคาคะแนน เปน 6.47 คะแนน ∼ 5 คะแนน

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 
บาท คา 

คะ 
แนน 

สวพ.1.3.2 มีการจัดหางบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพ่ือนามาใชในการบริหารจดัการงานวิจัย 
จํานวน 8 ลานบาท 

10,346,901.43 5 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผา และผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา  โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  1.นางสาวณยดา ทองศรี 2.นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล 
ผูเขียนรายงาน  นางสาวณยดา ทองศรี โทร.5280-2 
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กระบวนการ : สวพ.1.3 การบูรณาการการใชทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพงานวิจัยรวมกันทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย (SDU 2-A2.1, 3-A3.1, 5-B4.1, 5-B5.1, 5-B6.1, 5-B6.2, 5-B7.1) 
ตวับงชี้ : สวพ.1.3.4 จํานวนรายไดที่เกิดจากการบริการวชิาการดานวิจัย (ตวับงชี้พนัธกิจ) 
ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

รายไดและมูลคาที่เกิดจากการสนับสนุนการบริการวิชาการดานวิจัย คือ 389,500 + 105,081.43 + 600,000 = 
1,094,581.43 บาท 

 
ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

1,094,581.43 
400,000 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
1. รายไดและมูลคาที่เกิดจากการสนับสนุนการบริการ
วิชาการดานวิจัย (ขอมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560) เปน
เงิ น  3 8 9 ,5 0 0  +  1 0 5 ,0 8 1 .4 3  +  6 0 0 ,0 0 0  = 
1,094,581.43 บาท แบงเปน 
      1.1  รายไดจากโครงการใหบริการดานวิชาการและ
การวิจัย (RSU) จํานวน 389,500.00 บาท 
      1.2  รายไดจากแหลงทุนภายนอกที่ นํ าส งเข า
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 105,081.43 บาท 
      1.3  รายไดการบ ริการวิชาการหนวยบมเพาะ
วิสาหกิจ (UBI) จํานวน 600,000.00 บาท 

การแปลงคาคะแนน เปน 13.68 คะแนน ∼ 5 คะแนน 

1 ฐานขอมูลรายไดจากโครงการใหบริการดานวิชาการ
และการวิจัย (RSU) 
2 ฐานขอมูลรายไดจากแหลงทุนภายนอกที่นําสงเขา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
3 หลักฐานการโอน เงินสนับสนุนจากสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

บาท คาคะแนน 
สวพ.1.3.4 มีรายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการดานวิจยั 
จํานวน 400,000 บาท 

1,094,581.43 5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผา และผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา   โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  1.นางสาวอกนิษฐ เลิศสิริศรีสกุล 2.นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล  

3.นางสาวเนาวรัตน เลิศมณีพงศ 
ผูเขียนรายงาน  นางสาวอกนิษฐ เลิศสิริศรีสกุล    โทร.5287 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 5 = 13.68 
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กระบวนการ : สวพ.1.3 การบูรณาการการใชทรัพยากรเพื่อสนบัสนนุการจัดการคุณภาพงานวิจัยรวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (SDU 2-A2.1, 3-A3.1, 5-B4.1, 5-B5.1, 5-B6.1, 5-B6.2, 5-B7.1) 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.3.5 คุณภาพของบุคลากรภายในสถาบนัวิจัยและพัฒนา (SDU 5-B4.1, 5-B5.1, 5-B6.1, 5-B6.2, 5-
B7.1) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสงเสริมคุณภาพของ
บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา (เปนขอมูลดิบ เร่ิม
มีระบบแตยังไมสมบูรณ ไมมีการวิเคราะห) ใน จํานวน 4 
ประเด็น ดังนี้ 
1.การเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ โดย
สถาบันวิจัยฯ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล
ใหมีการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรใหตรงกับความ
ตองการและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ดัง
แผนการพัฒนาบุคลากร โดยวธิีการฝกอบรม งบประมาณ
แผนดินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปงบประมาณ 2560 
2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบขามสายงาน โดย
สถาบันวิจัยฯ มีการทํางานที่ เกิดจากการรวมกันของ
บุคลากรที่มาจากหลายกลุมงานเขามาทํางานรวมกัน ทั้ง
งานที่เกิดจากการทํางานรวมกันภายในสถาบันวิจัยฯ ดัง
สรุปการแบงงานในพิธีสงฆทําบุญเลี้ยงพระ ในโครงการ
วัฒนสัมพันธ หรือการทํางานรวมกันภายนอกสถาบัน วิจัย
ฯ เชน โครงการ SDU Research Consortium จัดเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งดานการวิจัยใหกับ
อาจารย นักวิจัย และบุคลากร และสรางความรวมมือการ
ดําเนินงานดานการวิจัยผานเครือขายทั้งภายในและ
ภ าย น อ ก ม ห าวิ ท ย าลั ย  รวม ทั้ งพั ฒ น าข อ เส น อ
โครงการวิจัยใหมีคุณภาพสําหรับใชในการของบประมาณ
จากแหลงทุนวิจัย ดังคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 
1613/2560 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 
SDU Research Consortium 
3.การสนับสนุนใหบุคลากรเติบโตตามสายอาชีพ โดย
สถาบันวิจัยฯ มีการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path) ของบุคลากร แสดงถึงการเติบโตใน
สายอาชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัย เมื่อเขามาปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย แสดงดังประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร 3 ตําแหนง 
https://docs.wixstatic.com/ugd/384315_45d7d35
cf3b54ed68cfd03c8815fc06f.pdf และสายสนับสนุน 
17  ตํ าแหน ง  และระดั บ สู ตํ าแหน งของพ นั ก งาน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส า ย ส นั บ ส นุ น  จํ า น ว น  5  ร ะ ดั บ 

 
 
 
 
1.ตัวอยาง แผนการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการฝกอบรม 
งบ ป ระม าณ แผ น ดิ น ขอ งม ห าวิท ยาลั ย ส วน ดุ สิ ต 
ปงบประมาณ 2560 
 
 
 
2.ตัวอยาง สรุปการแบงงานในพิธีสงฆทําบุญเลี้ยงพระ ใน
โครงการวัฒนสัมพันธ 
3.คําสั่ งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ที่  1613/2560 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ SDU Research 
Consortium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.การเขาสูตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุน ตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จากเว็บไซตของกองบริหารงาน
บุคคล 
https://sdupersonnel.wixsite.com/sdupersonnel/
copy-of--cwa9 
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กระบวนการ : สวพ.1.3 การบูรณาการการใชทรัพยากรเพื่อสนบัสนนุการจัดการคุณภาพงานวิจัยรวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (SDU 2-A2.1, 3-A3.1, 5-B4.1, 5-B5.1, 5-B6.1, 5-B6.2, 5-B7.1) 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.3.5 คุณภาพของบุคลากรภายในสถาบนัวิจัยและพัฒนา (SDU 5-B4.1, 5-B5.1, 5-B6.1, 5-B6.2, 5-
B7.1) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
https://docs.wixstatic.com/ugd/384315_9b20562
362b3432eb0d67c8a0bc90eba.pdf มาตรฐาน
กํ า ห น ด ตํ า แ ห น ง ข อ ง แ ต ล ะ ตํ า แ ห น ง 
https://docs.wixstatic.com/ugd/384315_fe969222
e6 1 7 4 9 7 ca8 d3 3 dc7 5 3 9 e3 c3 4 . pdf 
https://docs.wixstatic.com/ugd/384315_956193d
1cba84aaa9e9ab4108095cacd.pdf อีกทั้งมีข้ันตอน
ก า ร แ ต ง ตั้ ง ใ ห ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง สู ง ข้ึ น 
https://docs.wixstatic.com/ugd/384315_496ee0a
9d1584 f3 cb30 f0638b948 f49a.pdf และ อั ต รา
ค า ต อ บ แ ท น ข อ ง แ ต ล ะ ตํ า แ ห น ง 
https://docs.wixstatic.com/ugd/384315_ef6e272c
0c344fbaa2eaec97b3efb3ac.pdf มีสวนชวยในการ
ส ร า งข วัญ  กํ าลั ง ใจ  แล ะ รักษ าค น เก งค น ดี ไว ใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนการปูทางสูการสรางพนักงานที่มี
คุณคาใหแกมหาวิทยาลัยในระยะยาว โดยการจัดทํา
เสนทางกาวหนาในสายอาชีพนี้เปนเคร่ืองมือชวยในการ
กําหนดความกาวหนาในการงาน ทําใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ทํางานอยางมีเปาหมาย และกําหนดหนทาง
ไปสูความสําเร็จของเปาหมายเมื่อคนเปนทรัพยากรที่มีคา
ที่สุดขององคกร 
4.การจัดการความรู และการถายทอดงานในสถาบันวิจัย
และพัฒนา โดยประเด็นในการจัดการความรู ประจําป
การศึกษา 2559 : ดานสายสนับสนุนวิชาการ เปนความรู
เก่ียวกับแนวทางการเบิกจาย การติดตามการดําเนินงาน
โครงการวิจัย และะการติดตามการนําไปใชประโยชนของ
งานวิจัย  เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพการบ ริหารจัดการ
งบประมาณดานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.สรุปประเด็นผลการนําข้ันตอนการเบิกจายทุนอุดหนุน
การวิจัยและติดตามการนําไปใชประโยชนของงานวิจัยมา
ใชในองคกรเพื่อพัฒนาคุณภาพการทํางานใหดีข้ึน 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คา
คะแนน 

สวพ.1.3.5 มีการสงเสริมคุณภาพของบุคลากรภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มี ก า ร ส ง เ ส ริ ม
คุณภาพของบุคลากร
ภายในสถาบันวิจัย
แล ะพั ฒ น า  (เป น

ไม มี ก า ร ส ง เส ริ ม
คุณภาพของบุคลากร
ภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

5 
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https://docs.wixstatic.com/ugd/384315_9b20562362b3432eb0d67c8a0bc90eba.pdf
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https://docs.wixstatic.com/ugd/384315_fe969222e617497ca8d33dc7539e3c34.pdf
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https://docs.wixstatic.com/ugd/384315_956193d1cba84aaa9e9ab4108095cacd.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/384315_956193d1cba84aaa9e9ab4108095cacd.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/384315_496ee0a9d1584f3cb30f0638b948f49a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/384315_496ee0a9d1584f3cb30f0638b948f49a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/384315_ef6e272c0c344fbaa2eaec97b3efb3ac.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/384315_ef6e272c0c344fbaa2eaec97b3efb3ac.pdf


กระบวนการ : สวพ.1.3 การบูรณาการการใชทรัพยากรเพื่อสนบัสนนุการจัดการคุณภาพงานวิจัยรวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (SDU 2-A2.1, 3-A3.1, 5-B4.1, 5-B5.1, 5-B6.1, 5-B6.2, 5-B7.1) 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.3.5 คุณภาพของบุคลากรภายในสถาบนัวิจัยและพัฒนา (SDU 5-B4.1, 5-B5.1, 5-B6.1, 5-B6.2, 5-
B7.1) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
ข อ มู ล ดิ บ  เ ร่ิ ม มี
ร ะ บ บ แ ต ยั ง ไ ม
สมบูรณไมสามารถ/
ไมมีการวิเคราะห) 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ นางสาวณยดา ทองศรี โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  นายฐาปนา ศิวะศิลปชัย 
ผูเขียนรายงาน  นายฐาปนา ศิวะศิลปชัย โทร.5280-2 
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ตัวอยาง 

แผนการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการฝกอบรม งบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปงบประมาณ 2560 
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ตัวอยาง 

สรุปการแบงงานในพิธีสงฆทําบุญเลี้ยงพระ ในโครงการวัฒนสัมพันธ 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ี 1613/2560 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ SDU Research Consortium 
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ตัวอยาง 

การเขาสูตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุน ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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สรุปประเด็นผลการนําข้ันตอนการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัยและติดตามการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 

มาใชในองคกรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการทํางานใหดีข้ึน 
 

1. ช่ือหนวยงาน (คณะ / สํานัก / สถาบัน / กอง / ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง) 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. ประเด็นหรือหัวขอในการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 : ดานสายสนับสนุนวิชาการ 
 ความรูเก่ียวกับแนวทางการเบิกจาย การติดตามการดําเนินงานโครงการวิจัย และะการติดตามการ
นําไปใชประโยชนของงานวิจัย 
3. เหตุผลสําคัญในการเลือกประเด็นหรือหัวขอเพ่ือการจัดการความรู 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณดานวิจัย 
4. ผลผลิตท่ีไดจากการจัดการความรู (แนวปฏิบัติท่ีดี / คูมือการปฏิบัติงาน) 
 แนวทางการใหบริการดานการเบิกจายและติดตามการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย โดยมี
รายละเอียดอยูในคูมือการดําเนินงานโครงการวิจัย 
5. ประโยชนท่ีไดรับจากการนําองคความรูไปประยุกตใชเพ่ือแกไขปญหาในการทํางาน ท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน อยางเปนรูปธรรม สามารถพิสูจนได (บรรยายสรุป ไมเกิน 1 หนา A4) 
 สรุปผลความสําเร็จ 
 คูมือการดําเนินงานโครงการวิจัย เปนคูมือการปฏิบัติงานท่ีใหความรูเก่ียวกับแนวทางการเบิกจาย 
การติดตามการดําเนินงานโครงการวิจัย และการติดตามการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย เพ่ือผลผลิตของ
การจัดการความรูท่ีเปนรูปธรรมใชเปนแนวทางการใหบริการดานการเบิกจายและติดตามการนําไปใช
ประโยชนของงานวิจัย เนื่องจากคูมือดังกลาวเปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและ
จุดสิ้นสุดของกระบวนการท่ีมีรายละเอียดระบุถึงข้ึนตอนและรายละเอียดการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งงานท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินงานใหเปนปจจุบันมากข้ึน มีความซับซอน มีหลายข้ันตอน เก่ียวของกับ
คนอ่ืนหรือคนหลายคน ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ไดแก อาจารย นักวิจัย และบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน/ผูปฏิบัติแทน/ผูมาใหมใชในการอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาด 
หรือปองกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซ่ึง ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 3 (30 มิ.ย.60) พบวาผลการดําเนินงานของ
รอยละการใชจายงบประมาณ (ดานงานวิจัย) ในปงบประมาณ 2560 ไดตามแผนท่ีสํานักงบประมาณกําหนด
รายไตรมาส จากยอดอนุมัติกันเงินเปนเงิน 28,007,685.75 บาท เบิกจายเปนเงิน 25,632,290.05 บาท คิด
เปน รอยละ 91.52 (เปาหมายเทากับ รอยละ 73) 
 การปรับปรุงงานหรือตอยอดงานไปใชในปตอไปหรอืครั้งตอไป 
 จากแนวทางการเบิกจายฯ ขางตน ควรสนับสนุนเพ่ิมเติมในเรื่องของการท่ีจะทําใหคนรูงานสามารถ
ทําไดหลายวิธี เชน การสอนงานระหวางเพ่ือนรวมงานดวยกันเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการคูมือการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จะชวยใหบุคลากรไดเรียนรูจากผูท่ีประสบ
ความสําเร็จในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงจะสามารถนํามาดัดแปลงใหเขากับหนวยงาน และหลังจากนี้ไปอาจจะตองปรับ
ขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบันมากข้ึน ควรมีการศึกษาหลักเกณฑและวิธีการใหม ๆ หรือตามท่ี
มหาวิทยาลัยไดมีการประกาศใชในปจจุบัน 
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กระบวนการ : สวพ.1.4 ระบบการใหคําปรึกษาดานงานวิจัย (SDU 2-A4.1, 2-A4.2) 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.4.1 รอยละของผลงานวิจยัภายหลังเขารับการใหคําปรึกษา (SDU 2-A4.1) 
ขอ 1. รอยละของผลงานวิจัยภายหลังเขารับการใหคําปรึกษา ตามสูตร 

339 
525 

 
ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

64.57 
60.00 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่เขารับการใหคําปรึกษา
ดานงานวิจัย ในปการศึกษา 2559 มาจากผู เขารวม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Researcher Club และ 
Consortium) ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 525 คน จากหนวยงาน
ตาง ๆ ประกอบดวย Researcher Club 4 คลับ ไดแก 
คลับพยาบาลและสุขภาวะ คลับการศึกษาปฐมวัย คลับ
อาหาร และคลับการทองเที่ยวและบริการ และกลุม 
Consortium ประกอบดวย กลุมสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี/วิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร กลุมสาขาบริหารจัดการ กลุมสาขาการ
พัฒนาชุมชนทองถ่ิน กลุมสาขาพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย และมีผลทําใหเกิดจํานวนผลงานวิจัยภายหลังเขา
รับการใหคําปรึกษา ในปการศึกษา 2559 จากการเขารวม
โครงการ Researcher Club จํานวน 56 โครงการ และ
SDU Research Consortium จํานวน  283  โครงการ 
รวมทั้ งสิ้ น  339 โครงการ และคิด เปนรอยละของ
ผลงานวิจัยภายหลังเขารับการใหคําปรึกษา คิดเปนรอย
ละ 64.57 

การแปลงคาคะแนน เปน 5.38 คะแนน ∼ 5 คะแนน 

ขอเสนอโครงการวิจัยที่นําเสนอเขาสูสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ภายใตหนวยงานที่เขารวมโครงการประจําป 
2560 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 
สวพ.1.4.1 มีจํานวนผลงานวิจัยภายหลังเขารับการให
คําป รึกษา รอยละ 60 ของสมาชิกที่ เข า รับการให
คําปรึกษาทั้งหมด 

64.57 5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.นิศานาถ มั่งศิริ   โทร.5283-4 
ผูจัดเก็บขอมูล  1.นางสาวธารทิพย นรังศิยา 2.นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล 
ผูเขียนรายงาน  อาจารยอังคริสา แสงจํานงค  โทร.5283-4 
 

x 100 = 64.57 

x 5 = 5.38 
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กระบวนการ : สวพ.1.4 ระบบการใหคําปรึกษาดานงานวิจัย (SDU 2-A4.1, 2-A4.2) 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.4.2 รอยละของผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจยัที่มีความพงึพอใจในระดับดีข้ึนไป (SDU 2-
A4.2) 
ขอ 1. รอยละของผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ตามสูตร 

281 
341 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 
82.40 
80.00 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
จากจํานวนผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Researcher Club 

และ Consortium) ในปการศึกษา 2559 มีจํานวนทั้ งสิ้น  525 คน มีผูตอบ
แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 341 คน โดยผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยมี
ความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป มีจํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 82.40 

การแปลงคาคะแนน เปน 5.15 คะแนน ∼ 5 คะแนน

ส รุป ผ ล ก า รดํ า เนิ น ง า น
โครงการพัฒ นาศักยภาพ
นักวิจัย ประจําปงบประมาณ 
2560 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 
สวพ.1.4.2 ผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยมีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 
รอยละ 80 

82.40 5 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.นิศานาถ มั่งศิริ โทร.5283-4 
ผูจัดเก็บขอมูล  1.นางสาวธารทิพย นรังศิยา 2.นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล 
ผูเขียนรายงาน  อาจารยอังคริสา แสงจํานงค โทร.5283-4 

x 100 = 82.40 

x 5 = 5.15 
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กระบวนการ : สวพ.2.1 ผลงานวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจัย (SDU 2-A5.1, 2-A5.2, 2-A6.1, 2-A6.2, 5-
B3.1, 5-B3.2) 
ตัวบงชี้ : สวพ.2.1.1 มีระบบสนบัสนุนการผลิตผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานการอางอิง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เร่ิมมีระบบสนับสนุนการ

ผลิตผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย แตยังไม
สมบูรณ ยังไมมีการวิเคราะห ในประเด็น ดังนี้ 
1. การสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีบทความวิจัย/นวัตกรรม
ที่ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล TCI group 1 
2. การสนับสนุนใหบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยอยูใน
ฐานขอมูล ISI Web of Science หรือ Scopus 
3. การสนับสนุนใหมีการผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่
สามารถนํามาตอยอดเชงิพาณิชย และสรางรายได 
ประ เด็นที่  1-3 แสดงรายละ เอียดอยู ใน คู มื อการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย 
4. การสนับสนุนใหอาจารยจัดทําบทความวิชาการหรือ
ผลงานทางวิชาการ เพื่อความกาวหนาในตาแหนงทาง
วิชาการ แสดงรายละเอียดในข้ันตอนการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

1.คู มื อ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย 
http://research.dusit.ac.th/new/upload/library/f
iles/RDI-Manual%202560.pdf 
2.ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการสงเสริมอาจารยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 
สวพ.2.1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสนับสนุนบทความ
วารสารที่ไดรับการตีพิมพ 

มีการสนับสนุน
บ ท ค ว า ม ที่
ไ ด รั บ ก า ร
ตีพิมพ 

ไ ม มี ก า ร
ส นั บ ส นุ น
บ ท ค ว า ม ที่
ไ ด รั บ ก า ร
ตีพิมพ 

5 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผา และผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  1.นายวิชญา ติยะพงษประพันธ 2.นางสาวพีรดา พงษทอง 
ผูเขียนรายงาน  นายวชิญา ตยิะพงษประพนัธ โทร.5042 
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สํานักสงเสริมวิชาการฯ จัดอบรมสรางแรงจูงใจและเขาใจ

ในหลักเกณฑแนวปฏิบัติการขอตําแหนงทางวิชาการ 

คณะ/ศูนยการศึกษาฯ/หนวยงานตนสังกัด 

คัดเลือกอาจารยทีม่ีผลงานวิชาการเพ่ือสมัครเขารวมโครงการ 

คณะกรรมการสงเสริมการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
คัดเลือกอาจารยที่มีคุณสมบัติเขารวมโครงการ 

จัดหาผูทรงคุณวุฒิตรงตามสาขาเพ่ือเปนท่ีปรึกษาและประเมิน 
ผลงานท่ีจะใชยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ทาน ตออาจารย 1 ทาน 

(คุณสมบัติผูทรงคุณวุฒิ: ตรงตามสาขาท่ีข้ึนทะเบียนผูทรงคณุวุฒิ
  

พบท่ีปรึกษาครั้งท่ี 1 

กํากับดูแลติดตามใหเปนไปตามเปาหมาย 

พบท่ีปรึกษาครั้งท่ี 2 

กํากับติดตามใหเปนไปตามเปาหมาย 

ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานที่เขารับการปรึกษา 

อาจารยผูเขารวมโครงการยื่นกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

สรุปผลการประเมินโครงการ 

ขั้นที ่1 
(7 วัน) 

ขั้นที ่2 
(7 วัน) 

ขั้นที ่3 
(14 วัน) 

ขั้นที ่6 
(15 วัน) 

ขั้นที ่5 
(30 วัน) 

ขั้นที ่4 
(90 วัน) 

ผูเขียนปรับแกไข 

ไมผาน 

สงกลับ 

ผูเขียนปรับแกไข 

ไมผาน 

สงกลับ 

ผูเขียนปรับแกไข 

ไมผาน 

สงกลับ 

 

ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการสงเสริมอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
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กระบวนการ : สวพ.3.1 การบริหารจัดการงานวิจัยดวยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (SDU 2-A3.1 ,5-A6.1) 
ตัวบงชี้ : สวพ.3.1.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจยั (SDU 2-A3.1) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการดําเนินงานของ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
งานวิจัย ประกอบดวย 7 ดาน ดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศที่นํามาใชในการสนับสนุนพันธกิจดาน
การวิจัย  หรืองานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย อาทิ 
หองปฏิบัติการวิจัย ศูนยเคร่ืองมือ อยูในระหวางดําเนินการ
จัดทําการพัฒนาระบบ ในปงบประมาณ 2561 

2. แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย โดยสถาบันวิจัยเละ
พัฒนาไดจัดชองทาง e-Research ข้ึนมา ซึ่งเปนระบบ
คนหางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเปนเเหลงรวม
ฐานขอมูลงานวิจัยตางๆ อีกทั้งยังมีบริการฐานขอมูลอ่ืนๆ ที่
ทางมหาวิทยาลัยไดขอใชบริการ อาทิ เชน 1) ฐานขอมูล 
Thailis 2 )  ฐ า น ข อ มู ล  ProQuest 3 )  ฐ า น ข อ มู ล 
Sciencedirect 4) ฐานขอมูล Scopus เปนตน 

3. การสงเสริมและพัฒนาเครือขาย โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาไดสนับสนุนชองทางแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ
และการวิจัยระหวางคณาจารย นักวิจัย และผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะเร่ืองผานทางเว็บไซต Researcher Club เพื่อพัฒนา
องคความรูที่นําไปสูการสงเสริมอัตลักษณทั้งสี่ดานของ
มหาวิทยาลัยซึ่ งไดแก  การศึกษาปฐมวัย อาหาร การ
พยาบาลและสุขภาวะ และอุตสาหกรรมบริการ และมีชอง
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันระหวางสมาชิกในแตละ
คลับ หรือกลุมคนที่มีความสนใจในสิ่งที่คลายกัน 

4. การจัดสรรงบประมาณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสราง
ระบบฐานขอมูลงานวิจัย (R-System) ข้ึน เพื่อเปนชองทาง
ใน การยื่ น ขอทุ น วิ จั ย ทั้ งจ ากภ าย ใน และภ ายน อก
มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังสามารถติดตามการดําเนินงาน
สถานะของโครงการวิจัย ตรวจสอบความคืบหนา และ
โตตอบกับผูรับผิดชอบของแตละข้ันตอนได 

5. ชองทางการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดพัฒนาชองทางให เผยแพร
ผลงานวิจัยของ หรืองานสรางสรรคอาจารยผานทางเว็บไซต 

- 

1.http://eresearch.dusit.ac.th
2.http://arit.dusit.ac.th/main/?page_id=273 

3.http://rclub.research.dusit.ac.th 

4.http://research.dusit.ac.th/r-
system/home/index-old.php 

5. http://research.dusit.ac.th/new/e-Journal
6. http://aje.research.dusit.ac.th/past-
issues.php 
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กระบวนการ : สวพ.3.1 การบริหารจัดการงานวิจัยดวยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (SDU 2-A3.1 ,5-A6.1) 
ตัวบงชี้ : สวพ.3.1.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจยั (SDU 2-A3.1) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
วารสารวิจัย มสด (e-Journal) ไดแก สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เว็บไซตวารสาร AJE และผานชองทางระบบคนหางานวิจัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (e-Research) 

6. ก ารพั ฒ น าสมรรถนะอาจารย และนั ก วิ จั ย  โด ย
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการพัฒนาเว็บไซตเพื่อรองรับ
การดําเนินงานของ Researcher Club ผานทางเว็บไซต
ข้ึ น ม า  เพื่ อ สมั ค ร เข า ร วม กิ จก รรมต าม โค รงก ารที่
ประชาสัมพันธไป หรือชองทางในการประชาสัมพันธ
โครงการที่พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เชน ประชาสัมพันธ
โครงการ เสวนาการทําวิจัยที่ทางสถาบันวิจัยฯ จัดข้ึนผาน
ทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ 

7. ระบบเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได ใชระบบและกลไกในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่
ดูแลโดยหนวยบริหารงานวิจัยเพื่อใชประโยชน ซึ่งทําหนาที่
สงเสริม/สนับสนุนใหมีการนําความรูและนวัตกรรมสูการ
คุมครองสิทธิ และรักษาประโยชนทางทรัพยสินทางปญญา
อยางเปนธรรมเพื่อการใชประโยชนสูงสุด ทั้งนี้มีชองทาง
เผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซต เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมากยิ่งข้ึนดวย 

8. ระบบการจัดการคุณภาพรูปแบบรายงานการวิจัย โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดหาโปรแกรม EndNote ใหกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชจัดการขอมูล
บรรณานุกรม โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่
ไดจากการคนควาจากแหลงฐานขอมูลตางๆ เขาไวดวยกันใน
รูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่
จัดเก็บไว เชน การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู ถายโอน
ขอมูล การคนหาเอกสารฉบับเต็ม และยังชวยอํานวยความ
สะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้ งการอางอิงใน
เนื้อความ และบรรณานุกรมทายเลมดวย นอกจากนี้ยังมีการ
จัดทํา template ขอเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยใน
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (R-System Plus) เพื่อสามารถ
รองรับในสวนของการจัดการรูปแบบของรายงานการวิจัย ซึ่ง
ปจจุบันยังอยูในระหวางพัฒนาใหเขาผานระบบทดสอบได 

7. http://eresearch.dusit.ac.th

8. www.rclub.research.dusit.ac.th

9.http://www.rau.dusit.ac.th 

10.http://arit.dusit.ac.th/endnote/regis_downl
oad.php 
11.http://10.140.1.62:2121 

42

http://research.dusit.ac.th/new/th/news/detail.php?id=628
http://research.dusit.ac.th/new/th/news/detail.php?id=628


 

 

กระบวนการ : สวพ.3.1 การบริหารจัดการงานวิจัยดวยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (SDU 2-A3.1 ,5-A6.1) 
ตัวบงชี้ : สวพ.3.1.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจยั (SDU 2-A3.1) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คา
คะแนน 

สวพ.3.1.1 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการงานวิจัย 7 ดาน 

มีการพัฒนาระบบ
เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งานวิจัย 7 ดาน 

ไม มี ก า ร พั ฒ น า
ระบบ เทคโนโลยี
ส า รส น เท ศ เพื่ อ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งานวิจัย 7 ดาน 

5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  นายบุริณฑ ไกรเนตร 
ผูเขียนรายงาน  นายบุริณฑ ไกรเนตร โทร.5280-2 
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หลักฐานอางอิงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัย 
 

 
ภาพ เว็บไชต ระบบคนหางานวิจยั มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

 
เว็บไซตระบบคนหางานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนระบบสําหรับเผยแพรผลงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
ซึ่ งผู ส น ใจ ส าม า รถ เข าม าค น ห าด าวน โห ล ด งาน วิจั ย ท่ี ต อ งก าร ได  โด ย ส าม ารถ เข า ถึ ง เ ว็ บ ไซ ต  ได จ า ก 
http://eresearch.dusit.ac.th 
 

 
ภาพ เว็บไชต Researcher Club 
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เว็บไชต Researcher Club เปนเว็บไซตชองทางแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและการวิจัยระหวางคณาจารย นักวิจัย และ
ผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่องผานทางระบบออนไลน เพ่ือพัฒนาองคความรูท่ีนําไปสูการสงเสริมอัตลักษณท้ังสี่ดานของมหาวิทยาลัย 
โดยสามารถเขาถึงเว็บไซต ไดจาก http://rclub.research.dusit.ac.th/ 

ภาพ เว็บไชต R-System 

เว็บไซตระบบฐานขอมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (R-System) เปนระบบสําหรับบริหารจัดการในสวนการยื่นขอทุน
วิจัยท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเปนชองทางใหการขอรับบทความวิชาการ / บทความวิจัย ท่ีมีความ
ประสงค ท่ีจะขอตี พิมพ กับวารสารวิจัย มสด  โดยสามารถเขาถึงเว็บไซต  ไดจาก http://research.dusit.ac.th/r-
system/home/index-old.php 

ภาพ เว็บไชต ASEAN Journal of Education 
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เว็บไซตวารสารวิจัยระดับนานาชาติ ASEAN Journal of Education )AJE( เปนระบบสําหรับเก็บรวบรวม ประมวลผล 
และนําเสนอและเผยแพรขอมูลงานวิจัยในรูปของบทความวิจัยและบทความวิชาการประกอบดวยขอมูลท่ัวไปของวารสาร 
ระบบยื่นสงบทความออนไลน ระบบจัดเก็บและพิจารณาบทความ ระบบเผยแพรและนําเสนอบทความท่ีผูอานสามารถสืบคน
และดาวนโหลดไปใชงานได โดยสามารถเขาถึงเว็บไซต AJE ไดจาก http://aje.research.dusit.ac.th 
 

 
ภาพ เว็บไชต หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา 

 
เว็บไซตหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา (TLO) เปนระบบสําหรับรวบรวม จัดเก็บ และนําเสนอและเผยแพรขอมูลสําหรับ
การสรางความตระหนักและความรูดานทรัพยสินทางปญญา สนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยี แกบุคลากรภายในและภายนอกสามารถเขาถึงไดจาก www.rau.dusit.ac.th 
 

 
ภาพ เว็บไชต R-System Plus 

เว็บไซตระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (R-System Plus) เปนระบบท่ีพัฒนาตอยอดจากระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัย (R-System) โดยเพ่ิมเติมในสวนของการจัดการรูปแบบของรายงานการวิจัยเขามาเพ่ือใหการยื่นขอเสนอ
งานวิจัยจนไปถึงจัดทํารูปเลมงานวิจัยมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน โดยสามารถเขาถึงเว็บไซต ไดจาก http://10.140.1.62:2121 
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กระบวนการ : สวพ.3.1 การบริหารจัดการงานวิจัยดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (SDU 2-A3.1 ,5-A6.1) 
ตัวบงชี้ : สวพ.3.1.2 รอยละของขอมูลพื้นฐานที่ครบถวน ถูกตอง เปนปจจบุัน (SDU 5-A6.1) 
ขอ 1. รอยละของขอมูลพ้ืนฐานที่ครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน ตามสูตร 

80 
91 
 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 
87.91 
80.00 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบริหารจัดการรายการขอมูลพื้นฐานดาน
งานวิจัยที่ครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน ในปการศึกษา 2559 จํานวน 74 ขอมูล จาก
ขอมูลพื้นฐานดานงานวิจัยทั้งหมดในปการศึกษา 2559 มีจํานวน 91 ขอมูล คิดเปน
รอยละ 81.32 

การแปลงคาคะแนน เปน 5.49 คะแนน ∼ 5 คะแนน 

ขอมูลพื้นฐานดานงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย จัดเก็บในรูปแบบ
ไฟล Excel 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 
สวพ.3.1.2 มีขอมูลพื้นฐานดานงานวิจยัที่ครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบนั รอยละ 80 
จากขอมูลพื้นฐานทัง้หมด 

87.91 5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  นายบุริณฑ ไกรเนตร 
ผูเขียนรายงาน  นายบุริณฑ ไกรเนตร โทร.5280-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 100 = 87.91 

x 5 = 5.49 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ี ปการศึกษา 2559 

พันธกิจ/ตัวบงชี้ ผลการประเมิน คะแนนท่ีได 

ดานการวิจัย 
สวพ.1.1.1++ ระบบการบูรณาการงานวิจัยเขากับการฝกประสบการณ
วิชาชีพของนักศึกษา (SDU 1-A1.2) 

ผาน 5 

สวพ.1.1.2 ประเมินคุณภาพบัณฑิต (SDU 1-C1.1, 1-C1.2) ผาน 5 
สวพ.1.2.2 รอยละของผลงานวิจัยตามอัตลักษณหรือท่ีเก่ียวของกับ            
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย (SDU 2-A1.2) 

รอยละ 34.24 5 

สวพ.1.2.3 รอยละของผลงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของ
สังคมหรือนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย (SDU 2-
A1.3) 

รอยละ 62.28 5 

สวพ.1.3.1 รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทรัพยากร
จากแหลงภายนอก 

รอยละ 88.72 5 

สวพ.1.3.2 จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพ่ือนํามาใชใน 
การบริหารจัดการงานวิจัย (ตัวบงช้ีพันธกิจ) 

10,346,901.43 บาท 5 

สวพ.1.3.4 จํานวนรายไดท่ีเกิดจากการบริการวิชาการดานวิจัย (ตัวบงช้ี
พันธกิจ) 

1,094,581.43 บาท 5 

สวพ.1.3.5 คุณภาพของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา (SDU 5-
B4.1, 5-B5.1, 5-B6.1, 5-B6.2, 5-B7.1) 

ผาน 5 

สวพ.1.4.1 รอยละของผลงานวิจัยภายหลังเขารับการใหคําปรึกษา 
(SDU 2-A4.1) 

รอยละ 64.57 5 

สวพ.1.4.2 รอยละของผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป (SDU 2-A4.2) 

รอยละ 82.40 5 

สวพ.2.1.1 ระบบสนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัย (SDU 2-A5.1, 2-A5.2, 2-A6.1, 2-A6.2, 5-B3.1, 5-B3.2) 

ผาน 5 

สวพ.3.1.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ
งานวิจัย (SDU 2-A3.1) 

ผาน 5 

สวพ.3.1.2 รอยละของขอมูลพ้ืนฐานท่ีครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน 
(SDU 5-A6.1) 

รอยละ 87.91 5 

คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัย - 5 



ตารางสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ประจําปการศึกษา 2559 

พันธกิจ จํานวน
กระบวนการ 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

เชิง 
ปริมาณ 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

เชิง 
คุณภาพ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ดานการวิจัย 6 13 9 4 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 
รวม 13 9 4 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
จุดเดน 

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Researcher Club และ Consortium) ที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนา
หัวขอวิจัยอยางเปนรูปธรรมและไดคุณภาพจากการใหคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒ ิโดยมีเขารวมโครงการ
ทั้งหมด 525 คน

2. มีโครงการวิจัยที่มุงสรางเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคนในชุมชนที่สอดคลองกับความตองการของ
สังคมหรือนโยบายของรัฐบาลเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ จํานวนทั้งหมด 71 โครงการ

3. มีโครงการวิจัยตามอัตลักษณหรือที่เก่ียวของกับอัตลักษณของมหาวิทยาลยั จํานวน 88 โครงการ
4. มีผลงานวิจัยที่ไดรับการสนบัสนนุทรัพยากรจากแหลงภายนอก จํานวน 228 โครงการ (คิดเปนรอยละ

88.72 จากจํานวนโครงการทัง้หมด)
5. รายไดและมูลคาที่เกิดจากการสนับสนุนการบริการวิชาการดานวิจัย จํานวน 1,094,581.43 บาท
6. มีการบริหารจัดการรายการขอมูลพื้นฐานดานงานวิจัยที่ครบถวน ถูกตอง เปนปจจบุัน
7. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับหนวยงานสนบัสนุนงบประมาณ

ดานการวิจัย ไดแก R-system
8. มีการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และการจดสิทธิบัตรจากงานวิจยัอยาง

ตอเนื่องและเปนรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การสงเสริมระบบการบูรณาการงานวิจัยเขากับการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาใหเกิดประสิทธิผลที่
สูงข้ึน

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศทีน่าํมาใชในการสนบัสนุนพนัธกิจดานการวิจัย
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ภาคผนวก 



 

 

 

การคํานวณผลการประเมินคุณภาพของระบบ SDU QA 

ระดับคะแนนของผลการประเมิน ดังนี้ 
        คะแนน                                   ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50          การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน  
  1.51 - 2.50     การดําเนินงานตองปรับปรุง   

2.51 - 3.50     การดําเนินงานระดับพอใช   
  3.51 - 4.50     การดําเนินงานระดับด ี   

4.51 - 5.00     การดําเนินงานระดับดีมาก  
             ที่มา : คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
 

ตัวบงชี้สําหรับปการศึกษา 2559 
 

 
พันธกิจ 

จํานวน
กระบวนการ 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

จํานวน 
ตัวบงชี ้

เชิงปริมาณ 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

เชิงคุณภาพ 
ดานการวิจัย 6 13 9 4 

รวม 13 9 4 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพรายพันธกิจ 

1. นําคาคะแนนรายตัวบงชี้มารวมกัน หารดวยจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด  
                              ผลการประเมินรายพันธกิจ  =   ผลรวมของคาคะแนนรายตัวบงชี้ทั้งหมด 

             จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด 
 
  = 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5 

                             13 
   =  65 

  13 
=  5.00 
 

                     ดังนั้นผลการดาํเนินงานพนัธกิจที่ 2 ดานการวจิัย ไดระดบัคะแนน 5.00 
 

2. นําคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากขอ 1 มาเทียบกับระดับคะแนนของผลการประเมิน เพื่อสรุประดับคุณภาพ
พันธกิจที่ 2 
 

พันธกิจ จํานวน
กระบวนการ 

จํานวน     
ตัวบงชี ้

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ดานการวิจัย 6 13 5.00 ดีมาก 
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คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 3629/2560 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

52


	4.การเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด จากเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
	1.http://eresearch.dusit.ac.th
	ระดับคะแนนของผลการประเมิน ดังนี้
	คะแนน                                   ผลการประเมิน
	0.00 - 1.50          การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
	1.51 - 2.50     การดำเนินงานต้องปรับปรุง
	2.51 - 3.50     การดำเนินงานระดับพอใช้
	3.51 - 4.50     การดำเนินงานระดับดี
	4.51 - 5.00     การดำเนินงานระดับดีมาก               ที่มา : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
	ตัวบ่งชี้สำหรับปีการศึกษา 2559
	สรุปผลการประเมินคุณภาพรายพันธกิจ
	1. นำค่าคะแนนรายตัวบ่งชี้มารวมกัน หารด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด
	ผลการประเมินรายพันธกิจ  =   ผลรวมของค่าคะแนนรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด
	จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด
	= 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5
	13
	=  65
	13
	=  5.00
	ดังนั้นผลการดำเนินงานพันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย ได้ระดับคะแนน 5.00
	2. นำคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากข้อ 1 มาเทียบกับระดับคะแนนของผลการประเมิน เพื่อสรุประดับคุณภาพพันธกิจที่ 2



