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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการตรวจประเมินผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2560 (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฏาคม 
2561) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานที่
เทียบเท่าคณะ ตามประกาศการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ได้แก่ วิทยาเขต ศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ส านัก และสถาบัน ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจะประเมินคุณภาพด้านการวิจัยเป็น
ส าคัญ ตามตัวบ่งชี้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
SDU QA โดยมีทั้งสิ้น 6 กระบวนการ 15 ตัวบ่งชี้ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา คาดหวังว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะแสดงถึงพัฒนาการ การขับ
เคลื่อนที่มุ่งสู่ความส าเร็จและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ที่ส่งผลให้การจัดการคุณภาพในองค์รวม
ของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายให้มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : Suan Dusit University Reprofiling ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยได้น าการปรับยุทธศาสตร์ 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI QA) ในการ
จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 
เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (ค.ป .ภ) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเห็นชอบตามล าดับ เม่ือได้รับการพิจารณาเห็นชอบแล้วสถาบันวิจัยและพัฒนา
จะด าเนินการประเมินตนเอง และประเมินคุณภาพตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต SDU QA ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังกล่าว 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะ จึงด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์แต่ละระยะของส่วนงาน โดยสังเคราะห์จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน และครอบคลุมประเด็น
มาตรฐานและรายการข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set: CDS) ทั้งหมดที่ก าหนดในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังเน้นการ
ด าเนินการที่เป็นระบบและกลไก การปรับปรุงและเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพอย่างสอดประสานในทุกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการประเมินผลการด า เนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแนวโน้มการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินแบบ ADLI และ LeTCI ของเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และจะมีการทบทวนการด าเนินงานและเป้าหมาย (Retreat) อย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลยั ในปีการศึกษา 2563 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ ตามประกาศการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ได้แก่ วิทยาเขต ศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ส านัก และสถาบัน ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จะประเมินคุณภาพด้านการวิจัยเป็นส าคัญ
 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมคณะด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อร่วมท าความเข้าใจตัวบ่งชี้ ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา และรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการ 
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน น าไปสู่การเตรียมจัดท าคู่มือและรายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report: SAR) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 
เดือน (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฏาคม 2561) จนแล้วเสร็จ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในระบบ SDU QA ประจ าปีการศึกษา 
2560 มีทั้งสิ้น 6 กระบวนการ 15 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการด าเนินงานด้านการวิจัยเป็นส าคัญ 
 
 พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 



บทที่ 1 
บริบทสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เริ่มแรกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2527 ที่ก าหนดให้ออกพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูสวนดุสิต โดยใช้ชื่อว่า 
“ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” มีหน้าที่จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวิจัยของวิทยาลัยครูสวนดุสิต ต่อมาเมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครู  
ทั่วประเทศว่า “สถาบันราชภัฏ” จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และเปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักวิจัย” และในปี 
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อันมีผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีสภาพ
เป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ ส่งผลให้สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมีการปรับ
โครงสร้างใหม่เป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” จนถึงปัจจุบัน 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
ปรัชญา 
 สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและอาเซียน 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นสถาบันที่สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ผลิตผลงานวิจัยที่โดดเด่น สามารถ
น ามาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในระดับชาติ และอาเซียน โดยมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร 
2. ส่งเสริมงานวิจัยด้านอัตลักษณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสาธารณมติ 
3. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยการส่งเสริมและพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
4. ส่งเสริมการน าไปใช้ประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้จากการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5. บริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงสร้างองค์การของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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โครงสร้างการบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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ข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 
หน่วย : คน 

ล าดับ ประเภท สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
งปม. เงินรายได ้ งปม. เงินรายได ้  

1.  ข้าราชการ 2    2 
2.  พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 19  21 
3.  เจ้าหน้าทีป่ระจ าตาม

สัญญาจา้ง 
 1  4 5 

รวม 3 2 19 4 28 
ณ วันที่ 31 พ.ค.61 

 
จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง (จ าแนกตามระดบัการศึกษา) 

หน่วย : คน 
ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี รวม 

ข้าราชการ 2 - - 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 2 13 6 21 

เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญาจา้ง 1 1 3 5 
รวม 5 14 9 28 

ณ วันที่ 31 พ.ค.61 
 

จ านวนงบประมาณด้านการวิจยั ปีงบประมาณ 2560 
หน่วย : บาท 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน (วช.) 78,278,800 
งบประมาณบ ารุงการศึกษา (บกศ.) 3,000,000* 
งบประมาณแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ 54,511,436.80 

รวมที่ได้รับ 132,790,236.80 
หมายเหตุ: *มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสรรงบประมาณบ ารุงการศึกษาในปีงบประมาณ 2560 แต่ได้จัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินของโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมาเพื่อสนับสนุน
งานวิจัยในส่วนที่เป็นงบบ ารุงการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2560 แทน 
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RDI The Line



บทที่ 2 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้

ตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน SDU QA 
ของสถาบันวิจยัและพัฒนา 

รายงานผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน SDU QA ปการศึกษา 2560 (ขอมูลระหวาง 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฏาคม 2561) โดยจะมี
ทั้งส้ิน 6 กระบวนการ 15 ตัวบงชี้ รายละเอียดดังตาราง 

ตารางรวมตัวบงชี้และคาเปาหมาย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปการศึกษา 2560 
ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย 

สวพ.1.1.1++ ระบบการบูรณาการงานวิจัยเขากับการ
ฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา (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.1.2.1 รอยละของผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอน (SDU 2-A1.1) 

สวพ.1.2.1 มีการนําวิจัยมายกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนรอยละ 25 ของวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในป
การศึกษานั้น 

สวพ.1.2.2 รอยละของผลงานวิจัยตามอตัลักษณหรือที่
เกี่ยวของกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (SDU 2-
A1.2) 

สวพ.1.2.2 มีผลงานวิจัยตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
หรือที่เกี่ยวของ รอยละ 40 ของงานวิจัยทั้งหมด 

สวพ.1.2.3 รอยละของผลงานวิจัยที่สอดคลองกับ
ความตองการของสังคมหรือนโยบายของรัฐบาลหรือ
นโยบายของมหาวิทยาลัย (SDU 2-A1.3) 

สวพ.1.2.3 มีผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ
ของสังคมหรือนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รอยละ 20 ตองานวิจัยทั้งหมด 

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

สวพ . 1.3.1 มี ผ ล ง านวิ จั ยที่ ไ ด รั บ ก า รสนั บ สนุ น
งบประมาณ จากแหลงภายนอก รอยละ 40 ตองานวิจัย 

สวพ.1.3.2 จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการงานวิจัย (ตัวบงช้ี 
พันธกิจ) 

สวพ.1.3.2 มีการจัดหางบประมาณจากแหลงทุน
ภายนอกเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการงานวิจัย 
จํานวน 10 ลานบาท 

สวพ.1.3.3 การใชทรัพยากรดานการวิจัยรวมกันเพื่อ
สนับสนุนการบริการวิชาการ (SDU 3-A3.1) 

สวพ.1.3.3 มีการใชทรัพยากรดานการวิจัยรวมกันเพื่อ
สนับสนุนการบริการวิชาการ 

สวพ.1.3.4 จํานวนรายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการ
ดานวิจัย (ตัวบงชี้พันธกิจ) 

สวพ.1.3.4 มีรายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการดาน
วิจัย จํานวน 500,000 บาท 

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

สวพ.1.3.5 มีการสงเสริมคุณภาพของบุคลากรภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ
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ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย 
นํามาวิเคราะหการดําเนินงานสงเสริมคุณภาพของ
บุคลากรในสถาบันและพัฒนาได 

สวพ.1.4.1 รอยละของผลงานวิจัยภายหลังเขารับการ
ใหคําปรึกษา (SDU 2-A4.1) 

สวพ.1.4.1 มีจํานวนผลงานวิจัยภายหลังเขารับการให
คําปรึกษา รอยละ 70 ของสมาชิกที่ เขารับการให
คําปรึกษาทั้งหมด 

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

สวพ.1.4.2 ผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยมี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป รอยละ 90 

สวพ.2.1.1 ระบบสนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัย (SDU 2-A5.1, 2-A5.2, 2-A6.1, 
2-A6.2, 5-B3.1, 5-B3.2) 

สวพ.2.1.1 มีระบบสนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

สวพ.3.1.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการงานวิจัย (SDU 2-A3.1) 

สวพ.3.1.1 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการงานวิจัย 8 ดาน 

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

สวพ.3.1.2 มีขอมูลพื้นฐานดานงานวิจัยที่ครบถวน 
ถูกตอง เปนปจจุบัน รอยละ 90 จากขอมูลพื้นฐาน
ทั้งหมด 
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ผลการดําเนนิงานตามพันธกิจของสถาบนัวิจัยและพัฒนา ปการศึกษา 2560 
 
 
 
 

กระบวนการ : สวพ.1.1 ++ การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพนักศึกษา (SDU 1-A1.2, 1-
C1.1, 1-C1.2) 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.1.1++ ระบบการบรูณาการงานวิจัยเขากับการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา (SDU 1-
A1.2) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการบูรณาการ

งานวิจัยเขากับการฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษา โดยมีแผนงานและดําเนินการตางๆ ดังนี้ 

1. การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย งบบํารุง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปดโอกาสให
นักศึกษาสามารถเปนผูรวมวิจัยในโครงการวิจัย
ตางๆ ได ซึ่งในปการศึกษา 2560 ไมมีทุนอุดหนุน
การวิจัย งบบํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตที่มีนักศึกษาเปนผูรวมวิจัย 

2. เปดโอกาสใหนักศึกษาในสาขาวิชาที่มี
ความสนใจฝกประสบการณทางวิชาชีพ เขาฝกงาน
ในหนวยงานได  โดยในปการศึกษานี้มีนักศึกษามา
ฝกงานทังส้ิน 2 คน ไดแก 

2.1 นายชินภัทร แหยมแกว 
2.2 นางสาวนันทิมา สวัสดิ์อักษรชื่น 
 

1. แบบฟอรมสัญญาการอุดหนนุทุนการวิจัยดวยงบบํารุง

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. ระบบการบรูณาการงานวิจยัเขากับการฝกประสบการณ

วิชาชีพของนักศึกษา 

3. บันทึกขอความ คมส.780/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 

2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขาฝกงาน 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 
สวพ.1.1.1++ มีระบบการบูรณาการงานวิจัยเขา
กับการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 

มีระบบการ บู รณา
การงานวิจัยเขากับ
การฝกประสบการณ
วิชาชีพของนักศึกษา 

ไมมีระบบการบูร
ณาการงานวิจัยเขา
กั บ ก า ร ฝ ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
วิ ช า ชี พ ข อ ง
นักศึกษา 

5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา   โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  นางสาวเบญจวรรณ อยูถาวร 
ผูเขียนรายงาน  นางสาวเบญจวรรณ อยูถาวร  โทร.5283-4 

SDU 2 การวิจัย 
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ระบบการบูรณาการงานวิจัยเขากับการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.1.1++ ระบบการบูรณาการงานวิจัยเขากับการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 

พนัธกิจที่ 2 สงเสริมงานวิจัยดานอัตลักษณ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานสาธารณมติ 

คํานิยาม : การบูรณาการงานวิจัยเขากับการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในที่นี้ ตามพันธกิจที่ 2 ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดานการจัดการเรียนการสอน โดยสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการเตรียมความ
พรอมกอน/ระหวาง/หลังการฝกประสบการณวิชาชีพ 

เปาหมายของระบบ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย งบบํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปด

โอกาสใหนักศึกษาสามารถเปนผูรวมวิจัยในโครงการวิจัยตางๆ ได 
2. นักศึกษาไดมีโอกาสในการเตรียมความพรอมกอนการฝกประสบการณวิชาชีพผานกิจกรรม

วัตถุประสงคของระบบ 
 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสในฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 

วิธีการจัดกิจกรรมการบูรณาการงานวิจัยเขากับการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 
1. การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยผานระบบการสงเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเปนผู

รวมวิจัย 
2. รับนักศึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพในสถาบันวิจัยและพัฒนา

การดําเนินการ 
1. วิเคราะหตัวบงชี้และพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อกําหนดระบบ
2. จัดกิจกรรมการบูรณาการงานวิจัยเขากับการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา

2.1 การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยผานระบบการสงเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมี
นักศึกษาเปนผูรวมวิจัย 

2.2 เปดรับนักศึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปญหาการดําเนินงาน 
ไมมีนักศึกษาสามารถเปนผูรวมวิจัยในโครงการวิจัยตางๆ 

การปรับปรุงพัฒนา 
ประชาสัมพันธใหอาจารยที่ยื่นขอทุน สามารถใหนักศึกษาเปนผูรวมวิจัยได 



 10 

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 หลักฐานอางองิ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการ
ดําเนินงานของการประเมินคุณภาพบัณฑิตผาน 
ระบบและกลไกการติดตามผลบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
1. วิเคราะหตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน
และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดใหมี
การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
2. มีการจัดประชุมวางแผนการดําเนินงาน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  กลุมงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และกองนโยบายและแผน เพื่อ
พิจารณาขอมูลพื้นฐาน ไดแก จํานวนบัณฑิตที่จบ
การศึกษา 

1. สรางแบบสอบถาม 
2. ดําเนินการเก็บขอมูล โดยสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนําแบบสอบถาม
ออนไลนใหบัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมี
งานทํากอนขึ้นทะเบียนจบการศึกษา และมีการ
ติดตามผลบัณฑิตทุก 6-9 เดือน และกอนดูที่นั่ง
เพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร รอบ 12 
เดือน 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิ เคราะหและ
ประเมินขอมูลรอยละการมีงานทําบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

4. นํา เสนอผลสรุปการ สํารวจตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) พิจารณา
เห็นชอบรายงานผลรอยละการมีงานทําบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

5. เ มื่ อ ผ านความ เห็ นชอบจาก  คบม . 
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะนําเสนอขอมูลใหแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1. ระบบและกลไกการติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. แผนภาพระบบและกลไกการติดตามผลบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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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 หลักฐานอางองิ 
 มีจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไม
ต่ํ ากว า ร อยละ 75 ของจํ านวนบัณฑิตที่ จบ
การศึกษาทั้งหมดในปการศึกษานัน้ ๆ เปนไปตาม
เปาหมาย 
2. เชิงคุณภาพ 
 มีระบบและกลไกการติดตามผลบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพเปนไปตาม
เปาหมาย ไดแบบสอบถามตอบกลับอยางรวดเร็ว
และความคลาดเคล่ือนต่ํา 
 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 
สวพ.1.1.2 มีระบบและกลไกประเมินคุณภาพ
บัณฑิตที่ตอเน่ืองในทุกป 

มีระบบและกลไก
ประ เมิ น คุณภาพ
บัณฑิตที่ตอเนื่องใน
ทุกป 

ไมมีระบบและกลไก
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
บัณฑิตที่ตอเนื่องใน
ทุกป 

5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา    โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  นางอรทัย โกกิลกนิษฐ 
ผูเขียนรายงาน  นางอรทัย โกกลิกนิษฐ    โทร.5280-2 
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ระบบและกลไกการติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.1.2 ประเมินคุณภาพบัณฑิต 

พันธกิจที่ 2 สงเสริมงานวิจัยดานอัตลักษณ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานสาธารณมติ 

เปาหมายของระบบ 
1. เชิงปริมาณ
 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไมต่ํากวารอยละ 75 ของจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมดในป

การศึกษานั้น ๆ 
2. เชิงคุณภาพ

มรีะบบและกลไกการติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของระบบ 
เพื่อติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

การดําเนินการ 
1. วิเคราะหตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดใหมีการรายงานผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
2. มีการจัดประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา และกองนโยบายและแผน เพื่อพิจารณาขอมูลพื้นฐาน ไดแก จํานวน
บัณฑิตที่จบการศึกษา  

3. สรางแบบสอบถาม
4. ดําเนินการเก็บขอมูล โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนําแบบสอบถามออนไลนใหบัณฑิต

ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทํากอนขึ้นทะเบียนจบการศึกษา และมีการติดตามผลบัณฑิตทุก 6-9 เดือน และ
กอนดูที่นั่งเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร รอบ 12 เดือน 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิเคราะหและประเมินขอมูลรอยละการมีงานทําบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

6. นําเสนอผลสรุปการสํารวจตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) พิจารณาเห็นชอบรายงานผลรอย
ละการมีงานทําบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

7. เมื่อผานความเห็นชอบจาก คบม. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะนําเสนอขอมูลใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ

ตรวจสอบผลดําเนินการตามเปาหมาย 
1. เชิงปริมาณ
 มีจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไมต่ํากวารอยละ 75 ของจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมดในป

การศึกษานั้น ๆ เปนไปตามเปาหมาย 
2. เชิงคุณภาพ

มีระบบและกลไกการติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมาย ได
แบบสอบถามตอบกลับอยางรวดเร็วและความคลาดเคล่ือนต่ํา 
ปญหาการดําเนินงาน 

2.1 ชวงระยะเวลาในการเก็บขอมูลเปนชวงเวลาที่บัณฑิตเพิ่งจบการศึกษาใหม ๆ ทําใหภาวะการมี
งานทําต่ํา อัตราเงินเดือนนอย 
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  2.2 รอบการจบการศึกษาของบัณฑิตมีจํานวนมากกวา 3 รอบ จึงทําใหการดําเนินการเก็บขอมูลไม
สอดคลองกับขอมูลของหลักสูตรที่มีการเก็บขอมูลภายในหลักสูตรเอง 
 
การปรับปรุงพัฒนา 

1. เปล่ียนระยะเวลาเก็บขอมูลบัณฑิตที่มีงานทําจากการตอบแบบสอบถามออนไลนเปนชวงกอนขึ้นรับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรมีการรายงานจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาเปนรายหลักสูตรให
หลักสูตรรับทราบ เพื่อเปนฐานขอมูลใหหลักสูตรในการจัดทําประกันคุณภาพและเปนฐานขอมูลใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนาในการตรวจสอบขอมูลยอนกลับ 

3. หนวยงานที่เกี่ยวของจะนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและ
ตองการของสังคม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย และเปนขอมูลในการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
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ระบบและกลไกการติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 



15 

กระบวนการ : สวพ.1.2 การบรูณาการงานวิจัยกับระบบการจัดการเรียนการสอน หรืออัตลักษณของมหาวิทยาลัย หรือ
ความตองการสังคม (SDU 2-A1.1, 2-A1.2, 2-A1.3, 2-A1.4) 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.2.1 รอยละของผลงานวิจยัยกระดับคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน (SDU 2-A1.1) 
ขอ 1 รอยละของผลงานวจิัยตามอัตลักษณหรือที่เกี่ยวของกับอัตลักษณของมหาวิทยาลยั ตามสูตร 

65 

259 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

25.10 

25.00 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 

        มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน ในปการศึกษา 2560 จํานวน 65 โครงการ จากจํานวน
รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2560 มีจํานวน 259 รายวิชา คิดเปน
รอยละ 25.10 โดยผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในที่น้ี หมายถึง ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนหรือ
การจัดการเรียนการสอนหรือเกี่ยวของกับรายวิชาหรือผลงานวิจัยที่
สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาหรือบัณฑิต ไดแก วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู วิจัยในชั้นเรียน 
วิจัยที่เกี่ยวของกับราชวิชาหรือผลวิจัยที่สามารถนําปใชประยุกตในการ
จัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหรือบัณฑิต 

การแปลงคาคะแนน เปน 5.02 คะแนน = 5 คะแนน 

ฐานขอมูลผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพการ

จัดการเรยีนการสอน 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

สวพ.1.2.1 มีการนํางานวิจัยมายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอน รอยละ 25 ของวิชาทัง้หมดที่เปดสอนในปการศึกษาน้ัน 

25.10 5 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล นางสาวเพ็ญภาพร กระเวน 
ผูเขียนรายงาน นางสาวเพ็ญภาพร กระเวน โทร.5283-4 

x 100 = 25.10 

x 5 =  5.02 
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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 รอยละของผลงานวิจัยตามอัตลักษณหรือที่เกี่ยวของกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (SDU 2-
A1.2) 
ขอ 1 รอยละของผลงานวจิัยตามอัตลักษณหรือที่เกี่ยวของกับอัตลักษณของมหาวิทยาลยั ตามสูตร 

98 
242 

 
ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

40.50 
40.00 

 
ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 

 มหาวิ ทยา ลั ยสวนดุ สิ ตมี ผลง านวิ จั ย ตาม          
อัตลักษณหรือที่เกี่ยวของกับอัตลักษณ ในปการศึกษา 
2560 รอบ 12 เดือน จํานวน 98 โครงการ จากจํานวน
ผลงานวิจัยทั้งหมดในปการศึกษา 2560 มีจํานวน 242 
โครงการ คิดเปนรอยละ 40.50 
 
การแปลงคาคะแนน เปน 5.06 คะแนน = 5 คะแนน 

ฐานขอมูลผลงานวิจัยตามอัตลักษณหรือที่เกี่ยวของ
กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 
สวพ . 1 . 2 . 2  มี ผ ล ง านวิ จั ย ต ามอั ต ลั ก ษณ ข อ ง
มหาวิทยาลัย หรือที่เกี่ยวของ รอยละ 40 ของงานวิจัย
ทั้งหมด 

40.50 5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา  โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล 1.นางสาวชลากร อยูคเชนทร 2.นางอรทัย โกกิลกนิษฐ 3.นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล 
 4.นางสาวพีรดา พงษทอง 5.นางสาวธารทิพย นรังศิยา 6.นางสาวเพ็ญาพร กระเวน  
 7.นางสาวชลากร อยูคเชนทร 
ผูเขียนรายงาน นางสาวชลากร อยูคเชนทร    โทร.5283-4 
 
  

x 100 = 40.50 

x 5 = 5.06 
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กระบวนการ  : สวพ.1.2 การบูรณาการงานวิจัยกับระบบการจัดการเรียนการสอน หรืออัตลักษณของมหาวิทยาลัย หรือ
ความตองการของสังคม (SDU 2-A1.1, 2-A1.2, 2-A1.3, 2-A1.4) 
ตัวบงชี้  : สวพ.1.2.3 รอยละของผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของสังคมหรือนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (SDU 2-A1.3) 
ขอ 1 รอยละของผลงานวจิัยทีส่อดคลองกับความตองการของสังคมหรือนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของมหาวทิยาลยั 
ตามสูตร 
                               

ขอ 2 การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
ใหแกโครงการวิจัยที่มุงสรางเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพ
ของคนในชุมชนที่สอดคลองกับความตองการของสังคมหรือ
นโยบายของรัฐบาลเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็ง
ดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตรของประเทศ ซึ่งจัดสรรทุนงบประมาณ
แผนดิน และงบประมาณโครงการบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และ
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอกอื่น ๆ จํานวนทั้งส้ิน  
218 โครงการวิจัย จากโครงการวิจัยทั้งหมดที่จัดสรรทุน 
ประจําปงบประมาณ 2561 ปการศึกษา 2560 จํานวน  
243 โครงการ โดยแตละโครงการเนนตอบสนองนโยบาย
ของภาครัฐและสังคมชุมชน ใชกระบวนการใหชุมชนเขามา
มีบทบาททั้งในมิติของการรวมกันเรียนรู รวมแสวงหา
ปญหาในบริบทของชุมชน และรวมสรางกระบวนการพัฒนา
ชุมชนใหเกิดความเขมแข็งไดอยางตอเนื่องจนเกิดความ
ยั่งยืน โดยมีชุมชนที่เปนคูความรวมมือในโครงการวิจัยอยาง
นอย 20 แหง เชน องคการบริหารสวนตําบลเขากอบ  
อ . ห ว ย ยอด  จ . ต รั ง , เ ทศบาลจั ง ห วั ด สุ พ ร รณบุ รี ,  
ชุมชนทาเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี , วิสาหกิจชุมชน  
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, กลุมแมบานและเกษตรกรชุมชนบาน
ทุงกระโปรง ต.ปาขะ อ.บานนา จ.นครนายก, ชมรมโรงแรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ, กลุมโฮมสเตยนาหมื่นศรี , กลุม
ผูประกอบการบริเวณทุงนาของเทศกาลลูกลม ,องคการ
บริหารสวนตําบลนาหมื่นศรี, การทองเที่ยวแหงประเทศ 
ไทยสํานักงานตรัง, องคกรวิสาหกิจชุมชนการทองเที่ยวเชิง 

- สัญญาทุนโครงการวิจัยจํานวน 218 โครงการ แบงเปน 
 สั ญ ญ า ทุ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ น ดิ น 
(supercluster) จํานวน 29 โครงการ  
 งบประมาณแผนดิน (วช.ปกติ) จํานวน 65 โครงการ 
 งบประมาณแผนดิน (วช.ชุมชน) จํานวน 32 โครงการ  
(8 แผนงานวิจัย (22 โครงการยอย) 2 โครงการเดี่ยว) 
 งบประมาณโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ความเขมแข็ งทางวิชาการของมหาวิทยา ลัย  จํ านวน  
6  โครงการ 
 งบประมาณจากแหล งทุนภายนอกอื่น  ๆ  จํ านวน  
86 โครงการ 
- ขอมูลโครงการวิจัย ผลการดําเนินงาน และผลลัพธของ
โครงการวิจัยในฐานขอมูลระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ
ป ร ะ เ ท ศ  ( National Research Management System : 
NRMS)  

         218     

         243   
X 100   = 89.71 

        89.71     

          20   
X 5   = 22.43 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 
นิเวศในจังหวัดนครนายก, พัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง, 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโพธิ์ อ.หนองหญาไซ จ.
สุพรรณบุรี, ชุมชนตําบลหนองสาหราย อ.พนมทวน จ.
กาญจนบุรี, องคการบริหารสวนตําบลทางาม อ.เมือง จ.
ปราจีนบุรี , กรมควบคุมโรค, กรมสงเสริมการเกษตร , 
เทศบาลเมืองหัวหิน, กลุมแมบานเกษตรกร อ.เดิมบางนาง
บวช จ.สุพรรณบุรี, กลุมวิสาหกิจชุมชนผกาสะเร็น อ.
ปราสาท จ.สุรินทร เปนตน เปนตน  
 นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่มุงตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการสงเสริมและพัฒนาทั้งในดาน
บุคลากร คณาจารย  ตลอดจนพัฒนานัก ศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่นําไปสูการวางแผนนโยบายและระบบการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน โครงการวิจัย 
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ปการศึกษา 2560, การประเมินคุณลักษณะความ
เปนสวนดุ สิตของนัก ศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุ สิตป
การศึกษา 2560, เปนตน 
 
การแปลงคาคะแนน เปน 22.43 คะแนน = 5 คะแนน  

 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

สวพ.1.2.3 มีผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ
ของสังคมหรือนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รอยละ 20 ตองานวิจัยทั้งหมด 

89.71 5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา  โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล นางสาวธารทิพย นรังศิยา  
ผูเขียนรายงาน นางสาวธารทิพย นรังศิยา  โทร.5280-2 
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เอกสารแนบ 

 

แหลงทุน 

จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคลอง
กับความตองการของสงัคมหรือ

นโยบายของรัฐบาลหรือ
นโยบายของมหาวิทยาลยั 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไมสอดคลอง
กับความตองการของสงัคมหรือ
นโยบายของรัฐบาลหรือนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 
งบประมาณแผนดิน (Supercluster) 29 - 
งบประมาณแผนดิน (วช.ปกต)ิ 65 - 
งบประมาณแผนดิน (วช.ชุมชน) 32 - 
งบประมาณโครงการบริหารจัดการ
งานวิจัยเพื่อพฒันาความเขมแข็งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย  

6 - 

งบประมาณจากแหลงทุนภายนอกอื่น 
ๆ 

86 - 

งบประมาณโครงการวิจัยในชั้นเรียน - 25 
รวม 218 25 

รวมทั้งหมด 243 
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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 รอยละของผลงานวิจยัทีไ่ดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหลงภายนอก (SDU 2-A2.1) 
ขอ 1. รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหลงภายนอก ตามสูตร 

242 
242 

 
ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

100.00 
40.00 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 
 สถาบันวิ จั ยและพัฒนาได ร วบรวมข อมู ล
ผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหลง
ภายนอกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในปการศึกษา 2560 
มีจํานวน 242 โครงการ จากจํานวนผลงานวิจัยทั้งหมดใน
ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 242 โครงการ คิดเปนรอยละ 
100.00 ซึ่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย หมายถึง เงินทุน
ที่ ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
สนั บสนุนการทํ าวิ จั ยหรื อ งานสร า งสรรค อย า งมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุด เนนของ
มหาวิทยาลัย  จากวช. จํานวน 156 โครงการ และ
หนวยงานอื่น ๆ จํานวน 86 โครงการ รวมเปน 242 
โครงการ 
 
การแปลงคาคะแนน เปน 12.50 คะแนน = 5 คะแนน 

1. ฐานขอมูลแหลงทุนภายนอก  (86 โครงการ) 
2. ฐานขอมูลงบประมาณแผนดิน (วช.)  
 (125 โครงการ แบงเปน เปาหมาย 1 = 29 โครงการ, 
เปาหมาย 2 = 31 โครงการ, เปาหมาย 3 = 65 
โครงการ) 
3. ฐานขอมูลงานวิจัยในชั้นเรียน (25 โครงการ)  
4. ฐานขอมูลงานวิจัยสถาบัน (6 โครงการ) 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 
สวพ.1.3.1 มีผลงานวิจยัที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากแหลงภายนอก รอยละ 40 ตองานวิจยั 

100.00 5 

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

  

x 100 = 100.00 

x 5 = 12.50 
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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 จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพือ่นํามาใชในการบริหารจดัการงานวิจยั (ตัวบงชี้
พันธกิจ) 
ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

รายไดและมูลคาที่เกดิจากการสนับสนุนการบริหารวิชาการดานวิจัย คือ 
14,359,845.00 + 356,289.56 = 14,716,134.56 บาท 

 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 
14,716,134.56 
10,000,000.00 

 
ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรวบรวมขอมูลรายไดและมูลคาที่เกิดจากการ
สนับสนุนการบริหารวิชาการดานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เงินหักเขามหาวิทยาลัยเปนคาสาธารณูปโภครอยละ 15 จากโครงการวิจัย 
ประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการงานวิจัย วงเงิน
ทั้งส้ิน 14,359,845 บาท เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วา
ดวย การบริหารการวิจัย พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุน
การวิจัย พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธี
ปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังตาราง 

รวมเงิน 
งบประมาณ 

แผนดิน 

95,732,300 บาท หักเขา 
มหาวิทยาลัย 

14,359,845 บาท 

1. โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
แกปญหาหรือสราง
ความเขมแข็งดาน
สังคม ชุมชน ความ
ม่ันคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชน ตาม
ยุทธศาสตรประเทศ 

13,800,000 บาท หักเขา 
มหาวิทยาลัย 

2,070,000 บาท 

2. โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรและ
เปาหมายของประเทศ 

46,238,600 บาท หักเขา 
มหาวิทยาลัย 

6,935,790บาท 

3. โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสราง/สะสม
องคความรูที่มี
ศักยภาพ 

30,366,500 บาท หักเขา 
มหาวิทยาลัย 

4,554,975บาท 

4. โครงการวิจัยเพื่อ
สรางสะสมองคความรู
ที่มีศักยภาพ 

5,327,200 บาท หักเขา 
มหาวิทยาลัย 

799,080 บาท 

 

1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วา
ดวย การบริหารการวิจัย พ.ศ. 2559 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตราการจายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตราการจายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2560 

x 5 = 7.36 
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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 จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพือ่นํามาใชในการบริหารจดัการงานวิจยั (ตัวบงชี้
พันธกิจ) 
2. จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการ
งานวิจัย มีจํานวนทั้งหมดรวม 356,289.56 บาท รายละเอียดดังตาราง 

ที่ ผูวิจัย สังกัด โครงการ จํานวนเงิน 

1.  ผศ.ดร.อาภาศิร ิ
สุวรรณานนท 

บัณฑิตวิทยาลัย ประเมินประสิทธิภาพ
สถานีตํารวจและความ
เช่ือมั่นของประชาชน
ตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (งวดที่ 1) 

11,880.00 

2.  ผศ.ดร.อาภาศิร ิ
สุวรรณานนท 

บัณฑิตวิทยาลัย ประเมินประสิทธิภาพ
สถานีตํารวจและความ
เช่ือมั่นของประชาชน
ตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (งวดที่ 2-3) 

22,572.00 

3.  ดร.สฤษดิ์ 
ธัญกิจจานุกิจ 

ศูนยการศกึษานอก
ที่ตั้ง ตรัง 

ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการ
บริการและการสราง
ความสัมพันธของคน
ในชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลเกาะ
ลิบง 

600.00 

4.  วาที่รอยตรี ดร. 
วราธร อภิรัตน 

ศูนยการเรียนรูและ
วิจัยทองถ่ิน
พิษณุโลก 

การศึกษาและประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกรสังกัด
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นประจําป พ.ศ.
2559 เทศบาลตําบลวัด
โบสถ จ.พิษณุโลก 

600.00 

5.  วาที่รอยตรี ดร. 
วราธร อภิรัตน 

ศูนยการเรียนรูและ
วิจัยทองถ่ิน
พิษณุโลก  

การศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเพือ่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (เทศบาลตําบล
สนามคล)ี 

500.00 

6.  วาที่รอยตรี ดร. 
วราธร อภิรัตน 

ศูนยการเรียนรูและ
วิจัยทองถ่ิน
พิษณุโลก  

การศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเพือ่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (เทศบาลตําบล
วงฆอง) 

600.00 
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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 จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพือ่นํามาใชในการบริหารจดัการงานวิจยั (ตัวบงชี้
พันธกิจ) 

7.  วาที่รอยตรี ดร. 
วราธร อภิรัตน 

ศูนยการเรียนรูและ
วิจัยทองถ่ิน
พิษณุโลก  

การศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเพือ่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ 
2561 (เทศบาลตําบล
หัวรอ) 

600.00 

8.  วาที่รอยตรี ดร. 
วราธร อภิรัตน 

ศูนยการเรียนรูและ
วิจัยทองถ่ิน
พิษณุโลก 

การศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเพือ่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (เทศบาลตําบล
ทาทอง) 

600.00 

9.  วาที่รอยตรี ดร. 
วราธร อภิรัตน 

ศูนยการเรียนรูและ
วิจัยทองถ่ิน
พิษณุโลก 

การศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเพือ่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (เทศบาลตําบล
พันเสา) 

300.00 

10.  วาที่รอยตรี ดร. 
วราธร อภิรัตน 

ศูนยการเรียนรูและ
วิจัยทองถ่ิน
พิษณุโลก 

การศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเพือ่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (องคการบริหาร
สวนตําบลวัดจันทร) 
 

600.00 

11.  วาที่รอยตรี ดร. 
วราธร อภิรัตน 

ศูนยการเรียนรูและ
วิจัยทองถ่ิน
พิษณุโลก 

การศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเพือ่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (องคการบริหาร
สวนตําบลวัดจันทร) 
 

600.00 
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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 จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพือ่นํามาใชในการบริหารจดัการงานวิจยั (ตัวบงชี้
พันธกิจ) 

12.  วาที่รอยตรี ดร. 
วราธร อภิรัตน 

ศูนยการเรียนรูและ
วิจัยทองถ่ิน
พิษณุโลก  

การศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเพือ่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (เทศบาลตําบล
พลายชุมพล) 
 

600.00 

13.  ผศ.ดร.อาภาศิร ิ
สุวรรณานนท 

บัณฑิตวิทยาลัย ประเมิน
ประสิทธิภาพสถานี
ตํารวจและความ
เชื่อมัน่ของประชาชน
ตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีตํารวจ 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (งวดท่ี 4) 

11,286.00 

14.  ผศ.ดร.อาภาศิร ิ
สุวรรณานนท 

บัณฑิตวิทยาลัย ประเมินประสิทธิภาพ
สถานีตํารวจและความ
เช่ือมั่นของประชาชน
ตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (งวดที่ 5) 

11,286.00 

15.  วาที่รอยตรี ดร. 
วราธร อภิรัตน 

ศูนยการเรียนรูและ
วิจัยทองถ่ิน
พิษณุโลก  

การศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเพือ่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (เทศบาลตําบล
บานคลอง) 

600.00 

16.  วาที่รอยตรี ดร. 
วราธร อภิรัตน 

ศูนยการเรียนรูและ
วิจัยทองถ่ิน
พิษณุโลก  

การศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเพือ่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (เทศบาลเมอืง
อรัญญิก) 

600.00 

17.  ผศ.ดร.อาภาศิร ิ
สุวรรณานนท 

บัณฑิตวิทยาลัย ประเมินประสิทธิภาพ
สถานีตํารวจและความ
เช่ือมั่นของประชาชน
ตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (เงินประกัน) 

2,376.00 
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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 จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพือ่นํามาใชในการบริหารจดัการงานวิจยั (ตัวบงชี้
พันธกิจ) 

18.  ผศ.ดร.ปราโมทย 
ยอดแกว 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกคา 
บริษัทไออารพีซี 
จํากัด (มหาชน) 
ประจําป 2560-
2562  

9,000.00 

19.  ผศ.ดร.ยุทธพงษ 
ลีลากิจไพศาล 

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

โครงการสาํรวจความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสยีของ
กรมวิทยาศาสตร
บริการ ประจําป
งบประมาณ 2559 
(งวดที่ 4 จํานวน 
99,750 บาท) 

12,600.00 

20.  ดร.ดวงเนตร 
ธรรมกุล 

คณะพยาบาล
ศาสตร 

โครงการประเมิน
โครงการสรางสุขภาวะ
ในระบบบริการ
สุขภาพ ดวยจิต
วิญญาณความเปน
มนุษย (งวดที่ 1) 

829.69 

21.  ดร.ดวงเนตร 
ธรรมกุล 

คณะพยาบาล
ศาสตร 

โครงการประเมิน
โครงการสรางสุขภาวะ
ในระบบบริการ
สุขภาพ ดวยจิต
วิญญาณความเปน
มนุษย (งวดที่ 2) 

4,978.12  

22.  ผศ.ดร.นิรมิต 
คุณานุวัฒน 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

โครงการการพัฒนา
และยกระดับทุน
มนุษยในธุรกิจโรงแรม
จังหวัดจันทบุรีเพื่อ
รองรับมาตรฐาน
อาเซียน 

93,063.50 

23.  วาที่รอยตรี ดร.วราธร 
อภิรัตน 

ศูนยการเรียนรูและ
วิจัยทองถ่ิน
พิษณุโลก 

การศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเพือ่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๐ (องคการ
บริหารสวนจังหวัด
พิษณโุลก) 

600.00 

24.  วาที่รอยตรี ดร.วราธร 
อภิรัตน 

ศูนยการเรียนรูและ
วิจัยทองถ่ิน
พิษณุโลก 

การศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเพือ่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ 
2560 (เทศบาลตําบล
นครไทย) 

600.00 
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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 จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพือ่นํามาใชในการบริหารจดัการงานวิจยั (ตัวบงชี้
พันธกิจ) 

25.  ดร.ทิพย ขําอยู คณะครุศาสตร การศึกษาการ
ดําเนินงานเพือ่การยก
ยองและผดุงเกียรติผู
ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 
ประจําป 2559 

18,750.00 

26.  รศ.ดร.พรรณี 
สวนเพลง 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

การทองเที่ยวตามรอย
พระราชดําร ิ"แมของ
แผนดิน มิ่งขวญัชาว
ไทย"เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในโอกาสทรง
เจริญพระชนมพรรษา 
84 พรรษา 12 
สิงหาคม 2559 

99,992.00 

27.  ดร.จิราภรณ 
ทองตัน 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

เงินที่ปรึกษาให
คําแนะนําดานการ
พัฒนาผลิตภณัฑแก
ผูประกอบการหน่ึง
ตําบล หน่ึงผลิตภณัฑ 
(OTOP) ดาน
เครือ่งสําอางสมุนไพร 
ปรับปรุงผลิตภัณฑ
ยกระดับใหแกสินคา
โอทอป ระยะที่ 2 

1,800.00 

28.  ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ เขจร
นันทน 

บัณฑิตวิทยาลัย โครงการฝกอบรม
หลักสูตรสาํหรับ
บริหารในพื้นที่และ
ผูเก่ียวของกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืน
ใหกับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศระดับ
พื้นที่ดานการพัฒนา
งานบริการของจังหวัด
ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพฒันา
จังหวัดและกลุม
จังหวัด งวดที่ 1 

9,476.25 

29.  ผศ.ดร.ชนะศึก 
นิชานนท 

คณะครุศาสตร โครงการวิจัยผลจาก
ระบบการสอบ
คัดเลอืกเขาศึกษาตอ
ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 
งวดที่ 1-2 (รอยละ 5 
กองทุน สวพ. และ
รอยละ 5 บัญชีของ 
สวพ.) 

10,500 

30.  ผศ.ดร.อาภาศิร ิ
สุวรรณานนท 

บัณฑิตวิทยาลัย โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพสถานี
ตํารวจและความ
เช่ือมั่นของประชาชน

28,500 
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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 จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพือ่นํามาใชในการบริหารจดัการงานวิจยั (ตัวบงชี้
พันธกิจ) 

ตอการปฏิบัติงานของ
ตํารวจ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 งวดที่ 1 (รอย
ละ 5 กองทุน สวพ. 
และรอยละ 2.5 บัญชี
ของ สวพ.) 

รวมเปนเงิน 356,289.56 

 
การแปลงคาคะแนน เปน 7.36 คะแนน = 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 

คาเปาหมาย ผลการประเมิน 
บาท คาคะแนน 

สวพ.1.3.2 มีการจัดหางบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพื่อนามาใชในการ
บริหารจัดการงานวิจัย จํานวน 10 ลานบาท 

14,716,134.56 5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.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 การบูรณาการการใชทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพงานวิจัยรวมกันทั้งภายในและ
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.1.3.3 การใชทรพัยากรดานการวิจัยรวมกันเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการ. (SDU 3-A3.1) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการดําเนินงานพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยตาง ๆ ซึ่งในที่นี้
ทรัพยากรดานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการ หมายถึง 
วัสดุและเครื่องใชตาง ๆ เพื่อประกอบการดําเนินงานตามภาระกิจ
ดานการวิจัยใหบรรลุผลสําเร็จ ประกอบดวย ทรัพยากรบุคคล งป
ประมาณ วัสดุอุปกรณ การจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ดังนี้ 

1. ระบบบริหารทุนวิจัย ไดแก ระบบ R-system เปน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เปน
ชองทางในการยื่นขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานวิจัย การอนุมัติงบประมาณ 
เบิกจายงบประมาณการวิจัย รวมทั้งเปนฐานในการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยการใชงานระบบ R-system สามารถศึกษา
ไดจากคูมือการใชระบบ R-system สําหรับบุคคลทั่วไป  และคูมือ
การใชระบบ R-system สําหรับผูบริหาร และคูมือการใชระบบ  
R-system สําหรับผูดูแลระบบ และมีการรายงานผลไปยัง
คณะกรรมการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อเปนการสะทอนขอมูล
สําหรับนํามาใชในการบริหารจัดการงานวิจัยในหนวยงาน และอยู
ระหวางการพัฒนาระบบ R-system plus 

2. ระบบสืบคนงานวิจัย ไดแก ระบบ e-Research  เปน
ระบบคนหางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเปนแหลงรวม
ฐานขอมูลงานวิจัยตาง ๆ อีกทั้งเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ
สืบคนขอมูลของนักวิจัยนอกจากนี้ยังมีบริการฐานขอมูลอื่น ๆ ที่
ทางมหาวิทยาลัยไดขอใชบริการ อาทิเชน ฐานขอมูล Thailis 
ฐานขอมูล ProQuest ฐานขอมูล Sciencedirect ฐานขอมูล 
Scopus เปนตน  

3. ระบบการสงเสริมคุณภาพการเขียนรายงานการวิจัย 
ไดแก โปรแกรม EndNote เปนโปรแกรมที่ ใชจัดการขอมูล
บรรณานุกรมโดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได
จากการคนควาจากแหลงฐานขอมูลตาง ๆ เขาไวดวยกันใน
รูปแบบ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บ
ไว ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดหาโปรแกรมนี้เพื่อการจัดการ
คุณภาพรูปแบบรายงานการวิจัย 

4. ระบบสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย ไดแก การพัฒนา
ชองทางการเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยผาน
เว็บไซต 2 เว็บไซตคือ 1) วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร และวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตรและ

1. คูมือการใชระบบ R-system สําหรับบุคคลทั่วไป 
2. คูมือการใชระบบ R-system สําหรับผูบริหาร 
3. คูมือการใชระบบ R-system สําหรับผูดูแลระบบ 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
5. http://arit.dusit.ac.th/endnote/ 
regis_download.php 
6. http://www.rau.dusit.ac.th 

http://www/
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กระบวนการ : สวพ.1.3 การบูรณาการการใชทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพงานวิจัยรวมกันทั้งภายในและ
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.1.3.3 การใชทรพัยากรดานการวิจัยรวมกันเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการ. (SDU 3-A3.1) 
เ ทค โน โ ลยี  และ  2 )  ว า ร สา ร  AJE (ASEAN JOURNAL OF 
EDUCATION) และระบบ e – Research เปนระบบการเผยแพร
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณของมหาวิทยาลัย ระบบการคุมครอง
สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ดูแลโดยหนวยบริหารงานวิจัย
เพื่อใชประโยชน (Research Administration for Utilization) 
ซึ่งทําหนาที่สงเสริม/สนับสนุนใหมีการนําความรูและนวัตกรรมสู
การคุมครองสิทธิ และรักษาประโยชนทางทรัพยสินทางปญญา
อยางเปนธรรมเพื่อการใชประโยชนสูงสุด  

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 
สวพ.1.3.3 มีการใชทรัพยากรดานการวิจัยรวมกันเพื่อสนับสนุน
การบริการวิชาการ 

มีการใชทรัพยากร
ด า น ก า ร วิ จั ย
ร ว ม กั น เ พื่ อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
บริการวิชาการ 

ไ ม มี ก า ร ใ ช
ทรัพยากรดาน
การวิจัยรวมกัน
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ 

5 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  นางสาวเบญจวรรณ อยูถาวร 
ผูเขียนรายงาน  นางสาวเบญจวรรณ อยูถาวร โทร.5283-4 
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กระบวนการ : สวพ.1.3 การบูรณาการการใชทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพงานวิจัยรวมกันทั้งภายในและ
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.1.3.4 จํานวนรายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการดานวิจัย (ตวับงชี้พันธกิจ) 
ขอ 1. สูตรการคํานวณ 
รายไดและมูลคาที่เกดิจากการสนับสนุนการบริการวิชาการดานวิจัย คือ 518,500 + 356,289.56 + 1,415,000  
= 2,289,789.56 บาท 

 
ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

2,289,789.56 
500,000 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 
1. รายไดและมูลคาที่เกิดจากการสนับสนุนการบริการ
วิชาการดานวิจัย (ขอมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560) เปน
เงิน 2,289,789.56 บาท แบงเปน 
      1.1  รายไดจากโครงการใหบริการดานวิชาการและ
การวิจัย (RSU) จํานวน 518,500 บาท 
      1.2  รายไดจากแหลงทุนภายนอกที่นํ าสง เขา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 356,289.56 บาท 
      1.3  รายไดการบริการวิชาการหนวยบมเพาะ
วิสาหกิจ (UBI) จํานวน 1,415,000 บาท 

การแปลงคาคะแนน เปน 22.90 คะแนน = 5 คะแนน 

1 ฐานขอมูลรายไดจากโครงการใหบริการดานวิชาการและ
การวิจัย (RSU) 
2 ฐานขอมูลรายไดจากแหลงทุนภายนอกที่ นําสงเขา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
3  ห ลั ก ฐ าน ก า ร โ อ น เ งิ น สนั บ สนุ น จ า ก สํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

บาท คาคะแนน 
สวพ.1.3.4 มีรายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการดาน
วิจัย จํานวน 500,000 บาท 

2,289,789.56 5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา     โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  1.  นางสาวอกนิษฐ เลิศสิริศรีสกุล  

2.  นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล  
3.  นางสาวศศิธร ทองสถิ 

ผูเขียนรายงาน  นางสาวอกนิษฐ เลิศสิริศรีสกุล    โทร.5287 
 
 
  

X 5 = 22.90 
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กระบวนการ : สวพ.1.3 การบูรณาการการใชทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพงานวิจัยรวมกันทั้งภายในและ
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 คุณภาพของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา (SDU 5-B4.1, 5-B5.1, 5-B6.1, 5-B6.2, 5-
B7.1) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสงเสริมคุณภาพบุคลากร
ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
สามารถนํามาวิเคราะหการดําเนินงานสงเสริมคุณภาพ
ของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาได 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
(Human Resource Development Plan) ระยะ 5 ป  
(พ.ศ. 2561-2565) ภายใตแผนยุทธศาสตรและแผนกล
ยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
ระบบ SDU QA สวนงานอื่น เทียบเทาคณะ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. 2560 ตัวบงชี้ 5-B6 การสงเสริมสมรรถนะ 
และสนับสนุนใหบุคลากรเติบโตตามสายอาชีพ 5-B7 การ
จัดการความรู และการถายทอดงานในองคการ โดย
สาระสําคัญ ประกอบดวย ที่มา แนวทางการพัฒนา
บุคลากร วิสัยทัศน พันธกิจ แผนงานโครงการ / กิจกรรม
เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร โดย แผนพัฒนาบุคลากร
จะเปนกลไกสําคัญเพื่อขับเค ล่ือนแผนกลยุทธของ
หนวยงานไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
อีกทั้งมีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน ในประเด็น ดังนี้ 
1. การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรใหตรงกับความ
ตองการและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 
3. การสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล และสังเคราะหเปนแผนพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน 
4.การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
5.การถายทอดงานระหวางบุคคลในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development 
Plan) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป 
พ.ศ. 2561-2565 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 
สวพ.1.3.5 มีการสงเสริมคุณภาพบุคลากรภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
สามารถนํามาวิเคราะหการดําเนินงานสงเสริมคุณภาพ
ของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาได 

มีการ เก็ บข อมู ล

อย า ง เป น ร ะบบ 

สามารถ/มีผลการ

วิเคราะหการ 

ไมมีการเก็บขอมูล
อย า ง เ ป น ร ะบบ 
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะหการ 

5 
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กระบวนการ : สวพ.1.3 การบูรณาการการใชทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพงานวิจัยรวมกันทั้งภายในและ
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 คุณภาพของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา (SDU 5-B4.1, 5-B5.1, 5-B6.1, 5-B6.2, 5-
B7.1) 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

 

ดําเนินงาน ใน

ประเด็น ดังนี้ 

1. การฝกอบรม

และการพัฒนา

บุคลากรใหตรงกับ

ความตองการและ

ศักยภาพของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

2. การสนับสนุน

การปฏิบัติงาน

แบบขามสายงาน 

3. การสนับสนนุ

ใหบุคลากรจัดทา

แผนพัฒนาตนเอง

รายบุคคล และ

สังเคราะหเปน

แผนพัฒนา

บุคลากรของ

หนวยงาน 

4.การรายงานผล

การดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนา

บุคลากร 

5.การถายทอด
งานระหวางบุคคล
ในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ดําเนินงานสงเสริม
คุณภาพของบุคลากร
ภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ นางสาวณยดา ทองศรี โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  นายสุรัช จางประเสริฐ 
ผูเขียนรายงาน  นายสุรัช จางประเสริฐ โทร.5280-2 
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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 

291 
360 

 
ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

80.83 
70.00 

 
ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 

 จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่เขารับการใหคําปรึกษาดาน
งานวิจัย ในปการศึกษา 2560 มาจากผูเขารวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย (Researcher Club และ Consortium) ซึ่งมี
จํานวนทั้งส้ิน 360 คน จากหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย 
Researcher Club 4 คลับ ไดแก คลับพยาบาลและสุขภาวะ 
คลับการศึกษาปฐมวัย คลับอาหาร และคลับการทองเที่ยวและ
บริการ และกลุม  Consortium ประกอบดวย กลุมสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมสาขาบริหารจัดการ กลุม
สาขาการพัฒนาชุมชนทองถิ่น กลุมสาขาพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย และมีผลทําใหเกิดจํานวนผลงานวิจัยภายหลังเขารับ
การใหคําปรึกษา ในปการศึกษา 2560 จากการเขารวมโครงการ 
รวมทั้งส้ิน 291 โครงการ คิดเปนรอยละของผลงานวิจัยภายหลัง
เขารับการใหคําปรึกษา คิดเปนรอยละ 80.83 
 
การแปลงคาคะแนน เปน 5.77 คะแนน = 5 คะแนน 

ขอเสนอโครงการวิจัยที่นําเสนอเขาสูสถาบันวิจัย
และพัฒนา ภายใตหนวยงานที่เขารวมโครงการ
ประจําป 2560 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 
สวพ.1.4.1 มีจํานวนผลงานวิจัยภายหลังเขารับการให
คําปรึกษา รอยละ 70 ของสมาชิกที่เขารับการใหคําปรึกษา
ทั้งหมด 

80.83 5 

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

x 100 = 80.83 

x 5 = 5.77 
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กระบวนการ : สวพ.1.4 ระบบการใหคําปรึกษาดานงานวิจัย (SDU 2-A4.1, 2-A4.2) 
ตัวบงชี้ : สวพ.1.4.2 รอยละของผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจยัที่มคีวามพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (SDU 2-
A4.2) 
ขอ 1. รอยละของผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ตามสูตร 
  

135+236=371 
137+250=387 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 
95.87 
90.00 

 
ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูประสานงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย (Researcher Club) และโครงการ SDU Research 
Consortium ในปการศึกษา 2560 ไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรม ในดานการใหบริการของผูดําเนินโครงการ ในขอที่ 

14 การใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามของผูจัด พบวา  
          1. จํานวนผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Researcher 
Club) มีผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งส้ิน 137 คน มีผูรับบริการการให
คําปรึกษาดานงานวิจัยมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป จํานวน 135 คน 
          2. จํานวนผูเขารวมโครงการ SDU Research Consortium มี
ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งส้ิน 250 คน มีผูรับบริการการใหคําปรึกษา
ดานงานวิจัยมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป จํานวน 236 คน  
          มีผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งส้ิน 387 คน มีผูรับบริการการให
คําปรึกษาดานงานวิจัยมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป จํานวน 371 คน 
 

การแปลงคาคะแนน เปน 5.33 คะแนน = 5 คะแนน 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรม 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 
สวพ.1.4.2 ผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยมีความพึงพอใจใน
ระดับดีขึ้นไป รอยละ 90 

95.87 5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา   โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  นางสาวเพ็ญภาพร กระเวน 
ผูเขียนรายงาน  นางสาวเพ็ญภาพร กระเวน   โทร.5283-4 
 
  

x 100 = 95.87 

 

x 5 = 5.33 
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กระบวนการ : สวพ.2.1 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (SDU 2-A5.1, 2-A5.2, 2-A6.1, 2-A6.2, 5-
B3.1, 5-B3.2) 
ตัวบงชี้ : สวพ.2.1.1 ระบบสนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย (SDU 2-A5.1, 2-A5.2, 2-A6.1, 
2-A6.2, 5-B3.1, 5-B3.2) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานการอางองิ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบการสนับสนุน

ผลิตผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

1. วิเคราะหผลการตีพิมพบทความและการจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนวัตกรรมของปที่ผานมา 

2. วิ เคราะห สัญญาทุนงบประมาณวิจัยด าน
วิชาการ/ดานพาณิชยในปนั้น ๆ 

3. เผยแพรอัตราคาตอบแทนการตีพิมพ และคา
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ผานเว็บไซตของสถาบันวิจัย
และพัฒนา คูมือการดําเนินงานโครงการวิจัย งานประชุม
ต าง  ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

4. จัดสรรงบประมาณใหกับอาจารยประจําและ
นักวิจัยที่ดําเนินการขอเบิกคาตอบแทน 

5. เผยแพรขาวสารการเปดรับบทความลงตีพิมพ
ในวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้ง 3 เลม ผาน
เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา งานประชุมตาง ๆ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

6. ตีพิมพบทความของอาจารยประจําและนักวจิัย
ลงในวารสารของสถาบันวิจยัและพัฒนาทั้ง 3 เลม 

7. ติดตามผลการผลิตผลงานของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

8. สนับสนุนการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย
วารสารวิชาการนานาชาต ิ
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
1. เชิงปริมาณ

อาจารยประจําและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดผลิต
ผลงานในรูปแบบบทความวิจัย/นวัตกรรม 10 เรื่อง/ชิ้น 
2. เชิงคุณภาพ

อาจารยประจําและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได
เผยแพรบทความวิจัยในฐานขอมูล TCI group 1 หรือ ISI 
Web of Science หรือ Scopus หรือจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรนวัตกรรม 

1. ระบบการสนับสนุนผลิตผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
2. โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวจิัย
วารสารวิชาการนานาชาติ 
3. โครงการตําราวิชาการ



36 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 
สวพ.2.1.1 มีระบบสนับสนุนการผลิตผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยใหบรรลุตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย 

มีระบบสนับสนุน
การผลิตผลงาน
ข อ ง อ า จ า ร ย
ประจําและนักวิจัย
ใ ห บ ร ร ลุ ต า ม
เ ป า ห ม า ย ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
สามารถ/มีผลการ
วิ เ ค ร า ะ ห ก า ร
ดําเนินงานเทียบ
กับเปาหมาย ใน
ประเด็น ดังนี้ 
1. การสนับสนุน
ใหมหาวิทยาลัยมี
บ ท ค ว า ม วิ จั ย /
นวัตกรรม ท่ีไดรับ
ก า ร เ ผยแพร ใ น
ฐ า น ข อ มู ล  TCI 
group 1 
2. การสนับสนุน
ใหบทความวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 
อยู ในฐานขอ มูล 
ISI Web of 
Science ห รื อ 
Scopus 
3. การสนับสนุน
ให มีการผลิตผล
ง า น วิ จั ย /
น วั ต ก ร ร ม  ท่ี
สามารถนํามาตอ
ยอดเชิงพาณิชย  
และสรางรายได 
4. การสนับสนุน
ใหอาจารยจัดทา
บทความวิชาการ
หรือผลงานทาง
วิ ช า ก า ร  เ พ่ื อ
ความกาวหนาใน
ตํ า แ ห น ง ท า ง
วิชาการ 

ไ ม มี ร ะ บ บ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ผ ลิตผลงานของ
อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
แ ล ะ นั ก วิ จั ย ใ ห
บ ร ร ลุ ต า ม
เ ป า ห ม า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

5 
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ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้ ผศ.ดร.ศศิพร ตายคํา    โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  1.นายวิชญา ตยิะพงษประพันธ 2.นางสาวพรีดา พงษทอง 
ผูเขียนรายงาน  นายวิชญา ติยะพงษประพันธ   โทร.5042 
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ระบบการสนับสนุนผลิตผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวบงชี้ : สวพ.2.1.1 มีระบบสนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย 
พันธกจิที ่3 สรางความเขมแข็งทางวิชาการโดยการสงเสริมและพัฒนาการตพีิมพเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 
เปาหมายของระบบ 
 1. เชิงปริมาณ 
  อาจารยประจําและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดผลิตผลงานในรูปแบบบทความวิจัย/นวัตกรรม 10 เรื่อง/ชิ้น 
 2. เชิงคุณภาพ 
  อาจารยประจําและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดเผยแพรบทความวิจัยในฐานขอมูล TCI group 1 หรือ ISI 
Web of Science หรือ Scopus หรือจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนวัตกรรม 
 
วัตถุประสงคของระบบ 
 เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
วิธีการ   

1. มีการสนับสนุนคาตอบแทนการตพีิมพ 
 

แหลงตีพิมพ คาตอบแทน 

ระดับชาติ TCI กลุม 1 จํานวน 3,000 บาท 
TCI กลุม 2 จํานวน 1,000 บาท 

ระดับนานาชาติ 

สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

มีคา Impact Factor ตั้งแต 0 - 2 หรือมีคา Quartile 3 - 
Quartile 4 หรอืที่เทียบเทา 5,000 บาท 
มีคา Impact Factor มากกวา 2 - 4 หรือมีคา Quartile 2 หรือ
ที่เทยีบเทา 10,000 บาท 
มีคา Impact Factor มากกวา 4 หรอืมีคา Quartile 1 หรือที่
เทียบเทา 20,000 บาท 

สาขา
มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

มีคา Impact Factor ตั้งแต 0 - 1 หรอืมีคา Quartile 3 - 
Quartile 4 หรอืที่เทียบเทา 5,000 บาท 
มีคา Impact Factor มากกวา 1 - 3 หรือมีคา Quartile 2 หรือ
ที่เทยีบเทา 10,000 บาท 
มีคา Impact Factor มากกวา 3 หรอืมีคา Quartile 1 หรือที่
เทียบเทา 20,000 บาท 

 
  2. มีการสนับสนุนคาตอบแทนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 5,000 บาท 
   งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดษิฐ 20,000 บาท 
  3. มีวารสารของสถาบันวิจยัและพัฒนา 
   - วารสารวจิัยมสด สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีTCI group 1 
   - วารสารวจิัยมสด สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร TCI group 1 
   - วารสาร ASEAN Journal of Education (AJE)  
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การดําเนินการ 
1. วิเคราะหผลการตีพิมพบทความและการจดสิทธิบัตรหรอือนสิุทธิบัตรนวัตกรรมของปที่ผานมา  
 

ตารางที่ 1 ผลิตผลงานของอาจารยจําแนกตามป 

ผลิตผลงาน 
ป 

2558 2559 2560 2561 
จํานวนบทความระดับชาต ิ 24 14 15 9 
จํานวนบทความระดับนานาชาต ิ 11 14 1 3 

รวม 35 28 16 12 
จํานวนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 15 3 6 0 

 
 2. วิเคราะหสัญญาทุนงบประมาณวิจัยดานวิชาการ/ดานพาณิชยในปนั้น ๆ 

  3. เผยแพรอัตราคาตอบแทนการตีพิมพ และคาจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ผานเว็บไซตของสถาบันวิจัย
และพัฒนา คูมือการดําเนินงานโครงการวิจยั งานประชุมตาง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  4. จัดสรรงบประมาณใหกับอาจารยประจําและนักวิจัยที่ดําเนินการขอเบิกคาตอบแทน 
 5. เผยแพรขาวสารการเปดรับบทความลงตีพิมพในวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้ง 3 เลม ผานเว็บไซต
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา งานประชุมตาง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 6. ตีพิมพบทความของอาจารยประจําและนักวิจัยลงในวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้ง 3 เลม 
 7. ติดตามผลการผลิตผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
ตรวจสอบผลดําเนินการตามเปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
  มีอาจารยประจําและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดผลิตผลงานในรูปแบบบทความวิจัย/นวัตกรรม 16เรื่อง/ชิ้น 
 2. เชิงคุณภาพ 
  อาจารยประจําและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดเผยแพรบทความวิจัยในฐานขอมูล TCI group 1 หรือ ISI 
Web of Science หรือ Scopus หรือจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนวัตกรรม 
 
ตารางที่ 2 จํานวนบทความวิจยัจําแนกตามป 

แหลงตีพิมพ 
ป 

2558 2559 2560 2561 
ระดับชาต ิ(TCI กลุม 1) 10 14 15 9 
ระดับนานาชาต ิ(ISI, Scopus, SJR) 11 14 1 3 

รวม 22 28 16 12 
 
ตารางที่ 3 จํานวนอนุสิทธิบัตรจําแนกตามป 

อนุสิทธิบัตร 
ป 

2558 2559 2560 2561 
จํานวนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 15 3 6 0 
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ปญหาการดําเนินงาน 
 1. ความลาชาของการเผยแพรบทความของอาจารยประจําและนักวิจัย บางครั้งมีเพียงใบตอบรับการตีพิมพ 
 2. มีอาจารยประจําและนักวิจัยที่มาขอรับการสนับสนุนคาตอบแทนตีพิมพบทความหรือคาตอบแทนการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนวัตกรรมจํานวนนอย 
 
การปรับปรุงพัฒนา 

การสํารวจความตองการการเผยแพรผลงานวจิัยของอาจารยประจําและนักวจิัย 
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กระบวนการ : สวพ .3.1 การบริหารจัดการงานวิจัยดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (SDU 2-A3.1 ,5-A6.1) 
ตัวบงชี้ : สวพ .3.1.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย (SDU 2-A3.1) 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 
 การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนไปตามหลักการออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 
1. การวางแผน และวิ เคราะหความตองการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใช
2. การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การทดลอง ใช และประเมินผลระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ
4. เผยแพรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหผูใชงาน
5. ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการใชงาน

โดยผูใช
6. การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองและเปนปจจุบันของขอมูลพื้นฐาน

ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
1. เชิงปริมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยครบทั้ง 8
ดาน ประกอบดวย
1.1 ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร
1.2 แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
1.3 การสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
1.4 การจัดสรรงบประมาณ
1.5 ชองทางเผยแพรผลงานวิจัย
1.6 กรพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย
1.7 ระบบเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์
1.8 ระบบการจัดการคุณภาพรูปแบบรายงานวิจัย

2. เชิงคุณภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนามี

ความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ สามารถตอบโจทยความ
ตองการใชระบบและความพึงพอใจจากผูใช 

1. ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร 
)อยูระหวางการดําเนินการ(

2. http://eresearch.dusit.ac.th
3. http://rclub.research.dusit.ac.th
4. http://research.dusit.ac.th/rsystem/home

/index.php
5. http://aje.research.dusit.ac.th และ

http://eresearch.dusit.ac.th/module
/main/ResearchMainSearch.aspx และ
http://research.dusit.ac.th/new/e-Journal

6. http://rclub.research.dusit.ac.th และ
http://prof.research.dusit.ac.th

7. http://www.rau.dusit.ac.th
8. http://10.140.1.62:2121 หรือ

http://rsystem.dusit.ac.th/
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กระบวนการ : สวพ .3.1 การบริหารจัดการงานวิจัยดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (SDU 2-A3.1 ,5-A6.1) 
ตัวบงชี้ : สวพ .3.1.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย (SDU 2-A3.1) 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 
สวพ.3.1.1 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการงานวิจัย 8 ดาน 

มีการพัฒนาระบบ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริ ห า ร ง านวิ จั ย
ครบ 8 ดาน 

ไม มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ก า ร บ ริ ห า ร
งานวิจัยครบ 8 
ดาน 

5 

 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา โทร.5280-2 
ผูจัดเก็บขอมูล  นายบุริณฑ ไกรเนตร 
ผูเขียนรายงาน  นายบุริณฑ ไกรเนตร โทร.5280-2 
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กระบวนการ : สวพ.3.1 การบริหารจัดการงานวิจัยดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (SDU 2-A3.1 ,5-A6.1) 
ตัวบงชี้ : สวพ.3.1.2 รอยละของขอมูลพื้นฐานที่ครบถวน ถกูตอง เปนปจจบุัน (SDU 5-A6.1) 
ขอ 1. รอยละของขอมูลพื้นฐานที่ครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน ตามสูตร 

90 
91 
 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 
98.90 
90.00 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางองิ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบริหารจัดการรายการขอมูล
พื้นฐานดานงานวิจัยที่ครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน ในปการศึกษา 
2560 จํานวน 90 ขอมูล จากขอมูลพื้นฐานดานงานวิจัยทั้งหมดใน
ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 91 ขอมูล คิดเปนรอยละ 98.90 
 
การแปลงคาคะแนน เปน 5.49 คะแนน = 5 คะแนน 

1. ขอมูลพื้นฐานดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
จัดเก็บในรูปแบบไฟล Excel 
2. ขอมูลที่ไดจากฐานขอมูลของระบบ NRMS และ 
R-System 
3. ขอมูลที่ไดจากฐานขอมูลของระบบออนไลนที่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดขอใชบริการ เชน Web 
of Science, Scopus และ Google Scholar เปน
ตน 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 
สวพ.3.1.2 มีขอมูลพื้นฐานดานงานวิจัยที่ครบถวน ถูกตอง เปน
ปจจุบัน รอยละ 90 จากขอมูลพื้นฐานทั้งหมด 

98.90 5 

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

 

x 100 = 98.90 

x 5 = 5.49 

 



บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตารางสรปุผลการประเมินรายตัวบงชี้ ปการศึกษา 2560 
พันธกิจ/ตัวบงชี ้ ผลการประเมิน คะแนนที่ได 

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

ผาน 5 

สวพ.1.1.2 ประเมินคุณภาพบัณฑิต (SDU 1-C1.1, 1-C1.2) ผาน 5 
สวพ.1.2.1 รอยละของผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน (SDU 2-A1.1) 

รอยละ 25.10 5 

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

รอยละ 40.50 5 

สวพ.1.2.3 รอยละของผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ
ของ สั งคมหรื อน โยบายของรั ฐบาลหรื อนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (SDU 2-A1.3) 

รอยละ 89.71 5 

สวพ.1.3.1 รอยละของผลงานวิจัยที่ ไดรับการสนับสนุน
ทรัพยากรจากแหลงภายนอก (SDU 2-A2.1) 

รอยละ 100.00 5 

สวพ.1.3.2 จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพื่อ
นํามาใชใน การบริหารจัดการงานวิจัย (ตัวบงชี้พันธกิจ) 

14,716,134.56 บาท 5 

สวพ.1.3.3 การใชทรัพยากรดานการวิจัยรวมกันเพื่อสนับสนุน
การบริหารวิชาการ (SDU 3-A3.1) 

ผาน 5 

สวพ.1.3.4 จํานวนรายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการดานวิจัย 
(ตัวบงชี้พันธกิจ) 

2,289,789.56 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 รอยละของผลงานวิจัยภายหลังเขารับการให
คําปรึกษา (SDU 2-A4.1) 

รอยละ 80.83 5 

สวพ.1.4.2 รอยละของผูรับบริการการให คําปรึกษาดาน
งานวิจัยที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (SDU 2-A4.2) 

รอยละ 95.87 5 

สวพ.2.1.1 ระบบสนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารยประจํา
และนักวิจัย (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 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการงานวิจัย (SDU 2-A3.1) 

ผาน 5 

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

รอยละ 98.90 5 

คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัย - 5 



45 

ตารางสรปุการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน SDU QA ประจําปการศึกษา 2560 
พันธกิจ จํานวน

กระบวนการ 
จํานวน 
ตัวบงชี ้

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

เชิง 
ปริมาณ 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

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

ดานการวิจยั 6 15 9 6 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 
รวม 15 9 6 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพฒันา 
จุดเดน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแนวทางและรูปแบบการสนับสนุน สงเสริม และสรางสรรค ใหนักวิจัยสามารถผลิต
งานวิจัยไดอยางตอเนื่องและมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป โดยปนี้มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Researcher Club และ 
Consortium) ท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนาหัวขอวิจัยอยางเปนรูปธรรมและไดคุณภาพจากการใหคําปรึกษาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 291 โครงการ และมีการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และการจด
สิทธิบัตรจากงานวิจัยอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป มีผลงานวจิัยที่ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหลงภายนอก จํานวน 242 โครงการ (คิดเปน
รอยละ 100 จากจํานวนโครงการทั้งหมด) และมรีายไดและมูลคาที่เกิดจากการสนับสนุนการบริการวิชาการดานวิจัย 
จํานวน 14,716,134.56 บาท และมีรายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการดานวิจัย จํานวน 2,289,789.56 บาท 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงการวิจัยที่มุงสรางเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคนในชุมชนที่สอดคลอง
กับความตองการของสังคมหรือนโยบายของรัฐบาลเพ่ือแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง 
และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ จํานวน 218 โครงการ โครงการ และมีโครงการวิจัยตามอัต
ลักษณหรือที่เก่ียวของกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย จํานวน 98 โครงการ 

4. ผูบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนามีวิสัยทัศน และมีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนในการพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีเชื่อมโยงกับ
หนวยงานสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย ไดแก R-system และระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่สนับสนุนงานวิจัย และมี
การบริหารจัดการรายการขอมูลพ้ืนฐานดานงานวิจัยที่ครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน 

5. บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนามีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป มีความมั่นคงในการทํางาน มีชวงอายุ
อยูในวัยทํางานจึงทําใหเขาใจและสามารถดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันไดอยางครบถวน ทุมเทและมีความมุงมั่น 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีระบบการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของคณาจารยในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหงานวิจัยของคณาจารยไดรับ

ทุนเพ่ิมมากข้ึน
2. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยและผลงานตีพิมพและเผยแพรทางดานอัตลักษณใหมีการบูรณาการ

รวมกันระหวางดานอัตลักษณและท่ีไมใชอัตลักษณเพ่ือกอใหเกิดผลงานมากข้ึน และสงเสริมวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย

3. ควรสงเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย R2R เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทั้งในสถาบันและของมหาวิทยาลัย
เพ่ือใหเกิดการเติบโตตามสายงานและเกิดความกาวหนาในสายอาชีพ

4. ควรมีการจัดอบรมหรือใหขอมูลความรูของระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนใหมหรือท่ีมีบุคลากรยังมีความ
เชี่ยวชาญนอย เพ่ือนํามาใชในการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ



ภาคผนวก 
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การคํานวณผลการประเมินคุณภาพของระบบ SDU QA 

ระดับคะแนนของผลการประเมิน ดังน้ี 
        คะแนน         ผลการประเมิน 

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

 ที่มา : คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

ตัวบงช้ีสําหรับปการศึกษา 2560 

พันธกิจ 
จํานวน

กระบวนการ 
จํานวน 
ตัวบงชี้ 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

เชิงปริมาณ 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

เชิงคุณภาพ 
ดานการวิจยั 6 15 9 6 

รวม 15 9 6 

สรุปผลการประเมินคุณภาพรายพันธกิจ 
1. นําคาคะแนนรายตัวบงชี้มารวมกัน หารดวยจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด

 ผลการประเมินรายพันธกิจ =   ผลรวมของคาคะแนนรายตัวบงชี้ทั้งหมด 
 จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด 

   = 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5 
   15 

=  75 
  15 

=  5 

  ดังนั้นผลการดําเนินงานพันธกิจที่ 2 ดานการวิจัย ไดระดับคะแนน 5 

2. นําคะแนนเฉล่ียที่ไดจากขอ 1 มาเทียบกับระดับคะแนนของผลการประเมิน เพื่อสรุประดับคุณภาพ
พันธกิจที่ 2 

พันธกิจ จํานวน
กระบวนการ 

จํานวน     
ตัวบงชี้ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ดานการวิจยั 6 15 5 ดีมาก 
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