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ค าน า 
 
 รายงานผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นการรวบรวมผล
การด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานภายใต้การบริหารของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาจ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพ่ือน าเสนอ
ต่อผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส าหรับเป็นข้อมูลในการประเมินและรับทราบผลการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นข้อมูลส าหรับน าไปใช้วางแผนการด าเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะ วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เป็นต้น 
 เนื้อหาภายในเล่มรายงานผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย การสร้าง
เครือข่ายการวิจัย การด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัย การวิจัยเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่น การด าเนินงานโครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนาวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย การบ่ม
เพาะและเผยแพร่นวัตกรรมการวิจัย การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านนวัตกรรมการวิจัย การขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตใช้สิทธิ  การบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน รวมถึง
อนาคตภาพของการขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในปี 2562-2564 
 ท้ายนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาด้วยดีมาโดยตลอด 
รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานและการให้บริการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องตามกรอบและทิศทาง          
การวิจัยของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ร่วมกับหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนาจ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยบริหาร
นวัตกรรมการวิจัย และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ 2562 สามารถสรุปกิจกรรมตามพันธกิจที่
ส าคัญไดด้ังนี้ 
 การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้าน
การวิจัยจาก 3 แหล่งงบประมาณหลัก ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณมหาวิทยาลัย และงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก โดยในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับงบประมาณด้านการวิจัยรวม 
ทั้งสิ้น 133,232,987 บาท แบ่งออกเป็น งบประมาณแผ่นดิน 71,435,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.62 
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 53,922,087 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.47 และงบประมาณมหาวิทยาลัย 
7,875,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.91 ของงบประมาณทั้งหมด ทั้งนี้ งบประมาณด้านการวิจัยในปีงบประมาณ 
2562 ดังกล่าวประกอบด้วยโครงการวิจัยรวมทั้งสิ้น 332 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.90 ของจ านวนอาจารย์
ประจ าต่อจ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 จ านวนโครงการวิจัยและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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 การสร้างเครือข่ายการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดตั้งเครือข่าย SDU Research 
Club เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยในสาขาอัตลักษณ์และสาขาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ สาขาการศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ อุตสาหกรรมบริการ 
การจัดการเกษตรสมัยใหม่ การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมของคลับเป็นการ
การจัดกิจกรรมในลักษณะของคลินิกวิจัย โดยให้สมาชิกร่วมกันจัดท าร่างข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้การให้
ค าปรึกษาและแนะน าโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยส าหรับการขอ
งบประมาณจากแห่งทุนต่างๆ จากการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายในปีงบประมาณ 2562 ได้ข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ผ่านการปรึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 266 โครงการ ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยแบ่งออกเป็น
แผนงานวิจัยจ านวน 52 แผน โครงการย่อยภายใต้แผนจ านวน 193 โครงการ และโครงการเดี่ยวจ านวน 21 
โครงการ  

 
 

ภาพที่ 2 เครือข่ายการวิจัย SDU Research Club 
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 การด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริ หารจัดการงานวิจัย             
ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ (1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพ่ือการบริหารจัดการและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการวิจัย ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (R-System Plus) ระบบค้นหางานวิจัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (e-Research) ระบบจัดการเนื้อหารายงานการวิจัย  (e-Template) ระบบการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (e-Assessment) และระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ (SDU Laboratory) (2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดหามาเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน
วิจัยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ 
(โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์) โปรแกรมจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม (EndNote X9) ระบบฐานข้อมูล
วารสารวิชาการนานาชาติ (Scopus) และระบบบริหารจัดการบทความวิจัยและบทความวิชาการ (Scholar 
One) แสดงดังภาพที่ 3 

 
 

ภาพที่ 3 การด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 
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 การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา      
ได้ด าเนินการส่งเสริมการท าวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
และผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านทางพ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย          
สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินโครงการ “การพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าการ
ผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี” แสดงดังภาพที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้
โครงการวิจัยท้าทายไทยฯ จ านวน 13 โครงการ ได้แก่ (1) รูปแบบการผลิตข้าวปลอดภัยเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐาน 
GAP ในจังหวัดสุพรรณบุรี (2) การพัฒนาคู่มือการจัดการสารเคมีตกค้างในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี (3) ระบบ
สารสนเทศเชิงพ้ืนที่การผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี (4) การพัฒนานาโนแคลเซียมซิลิเกตจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี (5) การออกแบบ
และพัฒนาเครื่องตัดสับฟางข้าวแบบติดรถเกี่ยวนวดข้าวเพ่ือลดการใช้ปุ๋ยในการผลิตข้าวปลอดภัย (6) การ
ผลิตภาชนะอาหารเพ่ือสิ่งแวดล้อมจากฟางข้าว (7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารข้าวพองเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
ปลายข้าวให้กับเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี (8) การผลิตโจ๊กกึ่งส าเร็จรูปจากข้าวสีสายพันธุ์พ้ืนเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี (9) การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากข้าวปลอดภัย (10) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย “ข้าวไร่กระเหรี่ยง” อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (11) การพัฒนา
ต้นแบบกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรณีศึกษาการท าการตลาดข้าว
ปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี (12) การศึกษาการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัด
สุพรรณบุรี กรณีศึกษา Digital Marketing in the Supply Chain and Smart Exporter และ (13) ศึกษา
ห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพที่ 4 การส่งเสริมการท าวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
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 การด าเนินงานโครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แสดงดังภาพที่ 5 โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรปลอดภัย สู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านรูปแบบ
การด าเนินงานใน 6 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ” โดยมุ่งเน้นใน
กิจกรรมด้านการส ารวจรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากในท้องถิ่นเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลพรรณพืชและ
สวนพฤกษศาสตร์ มิติที่ 2 “การพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรปลอดภัย” โดยมุ่งเน้นในกิจกรรมด้านการ
พัฒนาต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ มิติที่ 3 “การแปรรูปอาหารและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร” 
โดยมุ่งเน้นในกิจกรรมด้านการแปรรูปผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดมูลค่าเพ่ิม มิติที่  4 “การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน” โดยมุ่งเน้นในกิจกรรมด้านการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย มิติที่ 5 “การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร” โดยมุ่งเน้นในกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของชุมชน และมิติที่ 
6 “การส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคมด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย” โดยมุ่งเน้นในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้าน
เกษตรปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตและบริการ  

 
 

 
 

ภาพที่ 5 แปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบของการประชุมวิชาการ และการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติทั้งสิ้น  จ านวน 49 เรื่อง คิดเป็นงบประมาณในการสนับสนุนจ านวน 
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264,896 บาท  แบ่งออกเป็น การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 30 เรื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 137,896 บาท และการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัย/วิชาการระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 19 เรื่อง 
งบประมาณท้ังสิ้น 127,000 บาท 
 การพัฒนาวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดด้ าเนินการ
จัดท าวารสารเพ่ือรองรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการส าหรับบุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปใช้อ้างอิงต่อยอดในเชิงวิชาการจ านวน 3 วารสาร 
ได้แก่  Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Journal of Multidisciplinary in 
Social Sciences และ Asean Journal of Education แสดงดังภาพที่ 6 นอกจากนี้ในปี 2562 สถาบันวิจัย
และพัฒนาได้สร้างเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือจัดตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ในสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม จ านวน 6 วารสาร ได้แก่ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
วารสารเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย วารสารการจัดการปกครองสาธารณะ และวารสารวัฒนธรรมอาหาร
ไทย แสดงดังภาพที่ 7 โดยมีแผนในการด าเนินการเพ่ือผลักดันวารสารในเครือข่ายดังกล่าวเข้าสู่ฐานข้อมูล
ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ต่อไป 
 

 

ภาพที่ 6 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ภาพที่ 7 เครือข่ายวารสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 การบ่มเพาะและเผยแพร่นวัตกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกระบวนการบ่ม
เพาะและเผยแพร่นวัตกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ                      
เพ่ือประชาสัมพันธ์นวัตกรรมจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ และพบปะผู้ประกอบการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเจรจาเพ่ือขออนุญาตใช้สิทธิ โดยในปี 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น านวัตกรรม
ที่บ่มเพาะไปจัดแสดงในเวทีระดับชาติและนานาชาติ รวมนวัตกรรมที่ผ่านการบ่มเพาะและเข้าร่วมการจัดแสดง
ทั้งสิ้น 32 ชิ้นงาน ดังนี้ (1) งาน “วันนักประดิษฐ์ 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) (2) งาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) (3) งาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา 2562 (IP 
Fair 2019)  (4) งาน“The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products (iENA)”  ณ 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (5) งาน “47th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส แสดงดังภาพที่ 8  
 

 
 

ภาพที่ 8 การบ่มเพาะและเผยแพร่นวัตกรรมการวิจัย 
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 การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านนวัตกรรมการวิจัย  ในปีงบประมาณ 2562 จาก
การเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้าน
นวัตกรรมการวิจัยาทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 11 รางวัล ดังนี้ (1) รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 
ประเภทรางวัลวิจัยระดับดี จากผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของการใช้ไมโครไรซ์ซิงค์ออกไซด์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของสารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพาราเพ่ือใช้ในการดับเพลิงประเภท 
Class B” (2) รางวัล IP Champion ทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปี 2562 จากผลงานวิจัยเรื่อง “สารดับเพลิง
โปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพารา” (3) รางวัล 2 เหรียญเงิน  และรางวัล CAI Award Invention & 
Innovation จาก 3 นวัตกรรมการวิจัย ได้แก่ กาแฟผสมส าเร็จรูปชนิด 3-in-1 เสริมไอโซฟลาโวนจากจมูกถ่ัว
เหลือง สิ่งทอนาโนคอมโพสิตโพลิเมอร์หน่วงไฟ และปูนฉาบทนไฟเสริมนาโนซิลิคอน (4) รางวัล 2 เหรียญ
ทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 รางวัลพิเศษ จาก 4 นวัตกรรมการวิจัย ได้แก่ โฟมล้างหน้าเคอคูมา คลีนซิ่ง 
แคปซูล ครีมบ ารุงผิวหน้าออร์คิด เอสเซน บูสเตอร์ แอนไทน์ เอจจิ้ง พลัส ฟิล์มพลาสติกชีวภาพถนอมอาหาร 
และแป้งต้านอนุมูลอิสระ จากการเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “47th International Exhibition of Inventions 
Geneva” แสดงดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที่ 9 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านนวัตกรรมการวิจัย 
 

 การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการด าเนินงานของหน่วยบริหาร
นวัตกรรมการวิจัย ภายใต้การก ากับดูแลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการ
ขอรับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยแบ่งออกเป็น สิทธิบัตรการประดิษฐ์จ านวน 4 
ค าขอ อนุสิทธิบัตรจ านวน 6 ค าขอ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดจ านวน 14 ค าขอ โดยได้รับการจดทะเบียนประเภท
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 8 เรื่อง และอนุสิทธิบัตร จ านวน 1 เรื่อง ประเภทลิขสิทธิ์ได้รับการ
รับรองแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทั้งหมด จ านวน 14 ผลงาน นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการเจรจาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบจ านวน 8 ชิ้นงาน ได้แก่ (1) กาแฟส าเร็จรูปเสริม
ไอโซฟลาโวนจากจมูกถั่วเหลือง (2) แป้งที่มีส่วนผสมสารประกอบเชิงซ้อนไลโคปีนจากพืช (3) โฟมล้างหน้า
ชนิดผงที่ใช้กรรมวิธีการสกัดและกักเก็บสารสกัดขมิ้นชันในรูปไมโครแคปซูล (4) ปุ๋ยเจลบีดควบคุมการ
ปลดปล่อยธาตุอาหาร (5) ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินที่มีจุลชีพที่สามารถละลายโพแทสเซียมได้ (6) อาหารเสริม 
Energy/Protein Bar (7) ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดในการก าจัดพาราควอทตกค้างในพ้ืนที่ เกษตรกรรม  และ        



14 
 

(8) น้ ายาปรับปรุงสภาพน้ า ทั้งนี้กระบวนการขออนุญาตดังกล่าว ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาเพ่ือก าหนด
กรอบข้อตกลงในการอนุญาตและแบ่งปันผลประโยชน์ โดยคิดเป็นมูลค่าในการอนุญาตโดยประมาณการจ านวน
ทั้งสิ้น 2,3000,000 บาท แสดงดังภาพที่ 10 
 

 

 
 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ด าเนินการเจรจาอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นการด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้
การก ากับดูแลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่จ านวน 4 ราย ได้แก่ ธุรกิจน้ าพริกเผาและซอสส าเร็จรูปตรา KATS ธุรกิจเครื่องดื่มสมุนไพร ตราหวานใจ 
ธุรกิจขนมไทยตราบ้านนารี และธุรกิจเครื่องดื่มสมุนไพรบริษัทตรีผลา นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการฝึกอบรม
ทักษะทางธุรกิจและทางวิชาชีพแก่ผู้ที่สนใจและผู้ประกอบการจ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการท า
ธุรกิจเบเกอรี่แบบไม่ใช้เตาอบ มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 43 คน หลักสูตรการท าธุรกิจขนมไทยมีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 42 คน และหลักสูตรการท าธุรกิจซอสส าเร็จรูปมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 45 คน และ
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด ภายใต้โครงการ 
Flagship พัฒนายกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคกลางสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยได้
ด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี แก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 10 ราย แสดงดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 กิจกรรมการด าเนินงานเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 
ปรัชญา มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบนความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ
 ประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารวิจัย เพ่ือสร้างองค์

ความรู้และนวัตกรรม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาระบบการบริหารวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
 นวัตกรรมที่สามารถช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศ
 ให้เข้มแข็งและแข่งขันได ้
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์
 และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ 
 3. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
 ทางวิชาการ เชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 12 โครงสร้างองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ภาพที่ 13 โครงสร้างการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ส่วนที่ 2 ผลงานการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการบริหารการวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกรอบและทิศทางการวิจัยของประเทศ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์  สามารถน าเสนอผล
การด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

 
การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยจาก       
3 แหล่งงบประมาณหลัก ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณมหาวิทยาลัย และงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก โดยในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 133,232,987 บาท 
ในจ านวนนี้มาจากแหล่งงบประมาณแผ่นดินจ านวน 71,435,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.62 ของงบประมาณ
ทั้งหมด มาจากแหล่งงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกจ านวน 53,922,087 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.47 ของ
งบประมาณทั้งหมด และมาจากงบประมาณมหาวิทยาลัยจ านวน 7,875,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.91 ของ
งบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วยจ านวนโครงการวิจัยรวมทั้งสิ้น 332 โครงการ โดยคิดเป็นร้อยละของ
อาจารย์ประจ าต่อจ านวนโครงการ ร้อยละ 48.90 แสดงดังตารางที่ 1-4 
 
ตารางที่ 1 งบประมาณด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

อัตราส่วนต่ออาจารย์
ประจ า* 

1. งบประมาณแผ่นดิน  71,435,900 
(53.62) 

105,207.51 
 

2. งบประมาณมหาวิทยาลัย 
 

7,875,000 
(5.91) 

11,597.94 
 

3. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 53,922,087 
(40.47) 

79,413.97 
 

รวม 133,232,987 
(100.00) 

196,219.42 
 

*อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 679 คน ไม่นับรวมอาจารย์ที่ศึกษาต่อ  
 
ตารางท่ี 2 งบประมาณด้านการวิจัยจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2562 

ประเภท 
แหล่งทุน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

งบประมาณแผ่นดิน 38,179,100 
(35.23) 

45,221,800 
(36.66) 

84,278,800 
(59.20) 

95,732,300 
(59.85) 

71,435,900 
(53.62) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย 9,901,780 
(9.14) 

3,000,776 
(2.43) 

0.00 1,430,500 
(0.89) 

7,875,000 
(5.91) 

งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

60,290,700 
(55.63) 

58,371,631 
(54.76) 

58,080,436 
(40.80) 

62,791,094 
(39.26) 

53,922,087 
(40.47) 

รวม 108,371,308 106,594,207 142,359,236 159,953,894 133,232,987 
(100.00) 
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ตารางท่ี 3 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 

แหล่งงบประมาณ 
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ า 
ต่อจ านวนโครงการ* 

1. งบประมาณแผ่นดิน  86 
(25.90) 

12.67 

2. งบประมาณมหาวิทยาลัย  71 
(21.39) 

10.46 

3. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 175  
(52.71) 

25.77 

รวม 332 
(100.00) 

48.90 

*อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 679 คน ไม่นับรวมอาจารย์ที่ศึกษาต่อ 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนโครงการวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2562 

ประเภทแหล่งทุน จ านวนโครงการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. งบประมาณแผ่นดิน  85 98 134 126 86 
2. งบประมาณมหาวิทยาลัย 177 51 - 31 71 
3. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 162 234 180 205 175 

รวม 424 383 314 362 332 
 
การสร้างเครือข่ายการวิจัย  

1. SDU Research Club สถาบันวิจัยและพัฒนามีกลไกในการขับเคลื่อนการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่
ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านวิชาการ โดยการน ายุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 มาก าหนดโจทย์วิจัยของมหาวิทยาลัย บนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
มีอัตลักษณ์โดดเด่นภายใต้กระบวนการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศบนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ  เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มีความโดดเด่นเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สร้างนวัตกรรม
และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการพัฒนานักวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4 สาขา และได้เพ่ิมอีก 
3 สาขาความเชี่ยวชาญ รวมเป็น 7 สาขา ได้แก่ อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาล
และสุขภาวะ การจัดการการเกษตร การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการ
ชะลอวัย 

ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายในการผลักดันการผลิตข้อเสนอโครงการวิจัย
ตามสาขาอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 7 สาขา โดยเน้นการส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัยที่
เป็นสมาชิกเครือข่ายวิจัยภายในมหาวิทยาลัยให้มีลักษณะการท าวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ระหว่างกันมากขึ้น 
ภายใต้การด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายการวิจัย “SDU Research Club” เพ่ือเป็นเวทีการรวมตัวกันของ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามศาสตร์ข้ามสาขาร่วมกัน แสดงดังตารางที ่5  
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ตารางท่ี 5 SDU Research Club จ าแนกความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
ล าดับ SDU Research Club หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. อาหาร โรงเรียนการเรือน คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

2. การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3. อุตสาหกรรมบริการ โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

คณะพยาบาลศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

4. การพยาบาลและสุขภาวะ คณะพยาบาลศาสตร ์ โรงเรียนการเรือน คณะครุศาสตร ์
5. การจัดการการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง 
6. การจัดการชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะพยาบาลศาสตร ์

7. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
และการชะลอวัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 เครือข่ายการวิจัย SDU Research Club 
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ผลการด าเนินงาน SDU Research Club ปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2564” เพ่ือมอบนโยบายด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย พร้อมแนวทางการก าหนดโจทย์การวิจัย และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
รวมทั้งจัดกิจกรรมคลินิกวิจัยเพ่ือบูรณาการข้อเสนอโครงการข้ามศาสตร์สาขาในทั้ง 7 คลับ รวมทั้งหมด 19 
ครั้ง แสดงดังภาพที่ 15 จากการด าเนินงาน ได้ผลผลิตเป็นข้อเสนอโครงการ จ านวน 266 เรื่อง แสดงดังภาพที่ 
14 แบ่งเป็นแผนงานวิจัย จ านวน 52 เรื่อง โครงการย่อย จ านวน 193 เรื่อง และโครงการเดี่ยว จ านวน 21 
เรื่อง แสดงดังตารางที ่6 

   
ตารางท่ี 6 ผลการด าเนินงานของ SDU Research Club จ าแนกความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

ล าดับ SDU Research Club 
จ านวนโครงการ  

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

การชะลอวัย 
 8 22  0 30 

 รวม 52 193 21 266 
 

2. คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย (ทูตวิจัย) นอกจากการด าเนินงานผ่านเครือข่าย 
SDU Research Club แล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมการวิจัยผ่านช่องทางของ
คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย (ทูตวิจัย) ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดผู้ประสานงานด้าน
ข้อมูลการวิจัยของแต่ละคณะฯ และหน่วยงาน ทั้งนี้ ทูตวิจัยมีหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลการวิจัยของ
คณะฯ/หน่วยงาน น าเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะ/หน่วยงานเพ่ือการพัฒนาปรุงปรุงการบริหาร
จัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการประสานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพที่เก่ียวข้องกับตัว
บ่งชี้ด้านการวิจัยของหน่วยงาน โดยมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย (ทูตวิจัย) ไตร
มาสละ 1 ครั้ง เพ่ือให้นักวิจัยและคณาจารย์ของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านการ
วิจัยได้อย่างรวดเร็ว แสดงดังภาพที่ 16  
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ภาพที ่15 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย SDU Research Club 

 

ภาพที่ 16 การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย (ทูตวิจัย) 
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การด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 
การบริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นพันธกิจที่สถาบันวิจัยและพัฒนา      

ให้ความส าคัญ และพัฒนาปรับปรุงระบบมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ รวมถึงเพ่ือ
การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 
โดยในปีงบประมาณ 2562 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ด าเนินการออกแบบ พัฒนาและจัดหา ประกอบด้วย 8 ระบบ ดังนี้ 

1.  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (R-System Plus) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (R-System 
Plus) เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาต่อยอดมาจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (R-System) เดิมที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้การใช้งานครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมด  เริ่มตั้งแต่
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย การติดตามสถานะการเบิกจ่าย การพัฒนา Template เพ่ือการจัดท ารายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์และส่งรายงานการวิจัยผ่านในระบบดังกล่าว การน าส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่น า
ส่งผ่านระบบออกไปยังระบบค้นหางานวิจัยส าหรับการสืบค้น นอกจากนี้ R-System Plus ยังสามารถรายงาน
ข้อมูลด้านการวิจัยทั้งหมดไปยังผู้บริหารที่ล็อคอินเข้ามาใช้งานในระบบนี้ได้อีกด้วย โดย R-System Plus 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ (1) ระบบบริหารจัดการการวิจัย R-System Plus และ (2) ระบบแม่แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Template) ดังภาพที่ 17  ซึ่งเป็นระบบจัดการเนื้อหารายงานการวิจัยออกมาเป็นรูปแบบ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าถึงระบบได้ทาง http://rsystem.dusit.ac.th 

 
 

 
 

ภาพที่ 17 ระบบแม่แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Template) 
 

2. ระบบการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (e-Assessment) ระบบการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (e-Assessment) เป็นระบบสารสนเทศส าหรับเก็บ
รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอผลการประเมินจากนักศึกษาทุกระดับชั้นปี ประกอบด้วย 2 ประเด็น
หลัก ได้แก่ ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ และความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถเข้าถึงระบบได้จาก http://eassessment. 
dusit.ac.th แสดงดังภาพที่ 18 

http://rsystem.dusit.ac.th/
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ภาพที ่18  การอบรมการใช้งานระบบประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา (e-Assessment) 

 
3. ระบบค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (e-Research) ระบบค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต (e-Research) เป็นระบบส าหรับรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และดาวน์โหลดรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส าหรับผู้สนใจงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในรูปของ
ไฟล์  html และไฟล์  pdf ส ามารถ เข้ าถึ ง ได้ ทั้ งจ ากภ ายในและภ ายนอก มหาวิท ยาลั ย  จาก 
www.eresearch.dusit.ac.th  แสดงดังภาพที่ 19  

 

      
 

ภาพที ่19  ระบบ e-Research 
 

4. ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ” 
 โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นระบบสารสนเทศส าหรับตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทาง
วิชาการ เช่น หนังสือ ต ารา งานวิจัย รวมถึงบทความต่าง ๆ โดยไม่ต้องช าระค่าบริการส าหรับผู้ใช้อีเมล์
ภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ลงท้ายด้วย @dusit.ac.th เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ท าการลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้จนกระทั่งถึงปลายปี 2565 ทางเว็บไซต์ 
www.plag.grad.chula.ac.th แสดงดังภาพที่ 20 

 
 

http://www.plag.grad.chula.ac.th/
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ภาพที่ 20 โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 
 

5. โปรแกรมจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม “EndNote X9” โปรแกรมจัดการการอ้างอิง
และบรรณานุกรม “EndNote X9”เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม เช่น 
การสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้สืบค้น
มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด เป็นต้น โปรแกรม 
EndNote สามารถท่ีจะท าการน าเข้า (Import) รายการอ้างอิงเหล่านั้นมาไว้ในฐานข้อมูลของ EndNote ได้
โดยตรง เพ่ือน ามาจัดการในส่วนของรายการบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงในตัวเล่มรายงานการวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเพ่ือติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ที่ 
www.arit.dusit.ac.th/endnote/regis_download.php แสดงดังภาพที่ 21 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่21 โปรแกรม EndNote X9 

http://www.arit.dusit.ac.th/endnote/regis_download.php
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6. ระบบฐานข้ อ มูลวารสารวิชาการนานาชาติ  “SCOPUS”  SCOPUS เป็ น ฐานข้อมู ล
วารสารวิชาการนานาชาติที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ซ่ึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดหามาให้บุคลากรใช้งาน 
เพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาและการวิจัย โดยระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ “SCOPUS” เป็น
ระบบที่สามารถใช้งานโดยการสืบค้น เรียกดู และ   ดาวน์โหลดไฟล์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการแบบ 
Full-text หรือบทคัดย่อได้ ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงได้จาก https://www.scopus.com แสดงดังภาพที่ 22 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที ่22 ระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ SCOPUS 
 
 
 
 

https://www.scopus.com/
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7. โปรแกรมบริหารจัดการบทความวิจัยและบทความวิชาการ “Scholar One” โปรแกรมบริหาร
จัดการบทความวิจัยและบทความวิชาการ “Scholar One” เป็นโปรแกรมและฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับการ
บริหารจัดการบทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ เช่น Scopus และ 
Web of Science เป็นต้น โปรแกรมดังกล่าวใช้เพ่ือบริหารจัดการบทความวิจัย นับตั้งแต่ขั้นตอนการยื่น
บทความเพ่ือตีพิมพ์ การตรวจสอบจากกองบรรณาธิการ การส่งบทความไปยังผู้ทรง การพิจารณาบทความ
จากผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างชาติ การบันทึกการแก้ไข การโต้ตอบระหว่างผู้เขียน กองบรรณาธิการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการจัดเก็บและการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบทความ โดยการน า
โปรแกรมดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการวารสารของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมของวารสาร
ส าหรับการเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารระดับนาชาติในอนาคต แสดงดังภาพที่ 23              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่23 โปรแกรมบริหารจัดการบทความวิจัยและบทความวิชาการ Scholar One 
 

8. ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ “SDU Laboratory” ระบบบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ “SDU Laboratory” เป็นระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาล
ศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน ระบบดังกล่าวประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูล การขอใช้ห้องปฏิบัติการ และ
การยืมคืนอุปกรณ์ รวมถึงรายงานผลในประเด็นต่าง ๆ ส าหรับการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการบริหารจัดการทุกศูนย์การศึกษาและ
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถเข้าถึงได้จาก http://sdulab.dusit.ac.th แสดงดังภาพที ่24 

 
 

 
 

ภาพที ่24 ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ SDU Laboratory 
 
 

http://sdulab.dusit.ac.th/
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การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่น 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการส่งเสริมการท าวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยมี
เป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและผลตอบแทนที่เป็นธรรมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผ่านทางพ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินโครงการ 
“การพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนความร่วมมือ
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยฯ จ านวน 13 โครงการ ได้แก่ (1) รูปแบบการผลิตข้าวปลอดภัยเพ่ือมุ่งสู่
มาตรฐาน GAP ในจังหวัดสุพรรณบุรี (2) การพัฒนาคู่มือการจัดการสารเคมีตกค้างในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
(3) ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่การผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี (4) การพัฒนานาโนแคลเซียมซิลิเกต
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี (5) การ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดสับฟางข้าวแบบติดรถเกี่ยวนวดข้าวเพ่ือลดการใช้ปุ๋ยในการผลิตข้าวปลอดภัย (6) 
การผลิตภาชนะอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมจากฟางข้าว (7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารข้าวพองเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
ปลายข้าวให้กับเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี (8) การผลิตโจ๊กกึ่งส าเร็จรูปจากข้าวสีสายพันธุ์พ้ืนเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี (9) การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากข้าวปลอดภัย (10) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย “ข้าวไร่กระเหรี่ยง” อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (11) การพัฒนาต้นแบบ
กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรณีศึกษาการท าการตลาดข้าวปลอดภัยใน
จังหวัดสุพรรณบุรี (12) การศึกษาการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี 
กรณีศึกษา Digital Marketing in the Supply Chain and Smart Exporter และ (13) ศึกษาห่วงโซ่อุปทาน
ข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
การด าเนินงานโครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจในการขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ สามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาบนพ้ืนฐานการวิจัยและนวัตกรรม สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  สามารถน าองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ โดยการสนับสนุน
ให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่พัฒนาด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการสนับสนุนงบประมาณด้านการ
วิจัยที่ตอบสนองภาคการเกษตรทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  
 โครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2561      
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านรูปแบบการด าเนินงานใน 6 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 “การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ” โดยมุ่งเน้นในกิจกรรมด้านการส ารวจรวบรวมและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชหายากในท้องถิ่นเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลพรรณพืชและสวนพฤกษศาสตร์ มิติที่ 2 “การพัฒนา
นวัตกรรมทางการเกษตรปลอดภัย” โดยมุ่งเน้นในกิจกรรมด้านการพัฒนาต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ มิติ
ที่ 3 “การแปรรูปอาหารและการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร” โดยมุ่งเน้นในกิจกรรมด้านการแปรรูป
ผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดมูลค่าเพ่ิม มิติที่  4 “การถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ด้านการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน” โดยมุ่งเน้นในกิจกรรมด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
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กระบวนการผลิตตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย มิติที่ 5 “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร” โดยมุ่งเน้นใน
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของชุมชน และมิติที่ 6 “การส่งเสริมกิจการ
เพ่ือสังคมด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย” โดยมุ่งเน้นในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านเกษตรปลอดภัยตลอด   
ห่วงโซ่การผลิตและบริการ การด าเนินงานตั้งแตป่ีงบประมาณ 2561-2563 แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 การด าเนินโครงการระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ 2561 ได้ด าเนินการปรับพ้ืนที่ขนาด 5 ไร่ ยกคันดิน
ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 1 เมตร รอบพ้ืนที่ ส ารวจพ้ืนที่ เก็บตัวอย่างดินและน้ าเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพดิน ปลูก
ปอเทืองพ้ืนที่ 4.5 ไร่ เพ่ือเป็นปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน ไถกลบปอเทือง และปลูกถั่วเขียวเพ่ือบ ารุงดิน ซึ่งสิ้นสุด
โครงการระยะที่  1 ในเดือนกันยายน 2561 จากการด าเนินการในระยะที่  1 ท าให้คุณภาพดินดีขึ้น           
เพ่ือเตรียมการในการด าเนินการโครงการระยะที่ 2  
 การด าเนินโครงการระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ 2562 ท าการจัดการน้ า จัดเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก 
พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ รวมถึงการปรับปรุงถนนทางเข้า-ออกให้สามารถใช้สัญจรได้สะดวก ตลอดการติดตั้ง
ระบบน้ าอัตโนมัติทั่วพ้ืนที่ในโครงการ และเริ่มปลูกต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) รวมถึงพืชชนิดต่าง ๆ ได้แก่ อินทนิล มะม่วง มะพร้าว ว่านหางจระเข้ มะกรูด มะนาว 
กะเพรา โหระพา ขิง ข่า เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 25 
 

 

ภาพที่ 25 กิจกรรมโครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย ระยะที่ 2 



32 
 

 โครงการระยะที่ 3 การด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
ด าเนินการถมดินปรับพ้ืนที่เพ่ิมเติมขนาด 40x40 ตารางเมตร และการด าเนินการติดตั้งสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่
ท าให้โครงการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แสดงดังภาพที่ 26 เช่น ระบบโซล่าเซลล์ส าหรับชดเชยพลังงานไฟฟ้า 
โรงเรือนผักสลัดและเมล่อน เรือนรับรอง โรงเรือนเอนกประสงค์ โรงครอบปั้มน้ า โรงปุ๋ยหมัก รั้วคาวบอย และ
สะพานข้ามคลองฮาลาล ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณสระน้ า และการหาแรงงานเพ่ิมเติมเพ่ือดูแล
แปลงเกษตร โดยจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563  

 

 

 
ภาพที่ 26 ภาพผังรวมโครงการเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจริยะ 
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การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
1. การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีพันธกิจใน

การส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จัก สามารถน าไปใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์  
โดยการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ รวมไปถึงสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัย/วิชาการ 
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดี เด่น แสดงดังตารางที่  7 โดยในปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติทั้งสิ้น
จ านวน 127,000 บาท เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง แสดงดังตารางที่ 8 

 
ตารางท่ี 7 ค่าตอบแทนการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

แหล่งตพิีมพ ์
 

ค่าตอบแทน 
 

ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 จ านวน 3,000 บาท  
TCI กลุ่ม 2 จ านวน 1,000 บาท  

ระดับนานาชาติ  

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ 0-2 หรือมีค่า Quartile 3 - Quartile 4  
หรือท่ีเทียบเท่า 5,000 บาท  
มีค่า Impact Factor มากกว่า 2-4 หรือมีค่า Quartile 2 หรือท่ีเทยีบเท่า 
10,000 บาท  
มีค่า Impact Factor มากกว่า 4 หรือมีค่า Quartile 1 หรือท่ีเทียบเท่า 
20,000 บาท  

สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ 0-1 หรือมีค่า Quartile 3 - Quartile 4 หรือ
ที่เทียบเท่า 5,000 บาท  
มีค่า Impact Factor มากกว่า 1-3 หรือมีค่า Quartile 2 หรือท่ีเทยีบเท่า 
10,000 บาท  
มีค่า Impact Factor มากกว่า 3 หรือมีค่า Quartile 1 หรือท่ีเทียบเท่า 
20,000 บาท  
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ตารางท่ี 8 สรุปจ านวนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลต่าง ๆ  

สังกัด 
ตีพิมพ์ระดับชาติ 

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

พยาบาลศาสตร์ 14 - - 
บัณฑิตวิทยาลัย 3 3 1 
วิทยาศาสตร์ 18 5 8 
มนุษยศาสตร์ 15 3 - 
วิทยาการจัดการ 17 9 - 
ศูนยล์ าปาง 1 - 2 
โรงเรียนการท่องเที่ยว 1 4 - 
โรงเรียนการเรือน 1 5 5 
ครศุาสตร์ - 3 - 
ศูนยต์รัง - 1 - 
ศูนยส์ุพรรณบุรี - 4 - 

รวม 70 37 16 
รวมทั้งสิ้น 123 บทความ 

 
การพัฒนาวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย                                                                  
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เป็นสถาบันที่สร้างสรรค์ ส่งเสริม 
สนับสนุน บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ผลิตผลงานวิจัยที่โดดเด่น สามารถน ามาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติ และอาเซียน โดยมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  โดยก าหนดพันธกิจข้อที่ 3 สร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการโดยการส่งเสริมและพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งนี้สถาบันวิจัย
และพัฒนาได้ด าเนินการจัดท าวารสารในระดับชาติและนานาชาติ  เพ่ือเป็นช่องทางในการตีพิมพ์เผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  3 วารสาร ได้แก่ Journal of 
Food Health and Bioenvironmental Science, Journal of Multidisciplinary in Social Sciences 
และ Asean Journal of Education ทั้ง 3 วารสารด าเนินการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ ScholarOne ซึ่งเป็นระบบ Online Submission โดยสามารถยื่นต้นฉบับ
เพ่ือตีพิมพ์ มีกระบวนการ Peer Review ของผู้ทรงคุณวุฒิ มีการตั้งค่าอีเมล์และโปรแกรมเตือนอัตโนมัติ 
ผู้เขียนสามารถติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานต่าง ๆ ของกองบรรณาธิการได้ทุกขั้นตอน ซึ่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับทุกบทความจะถูกบันทึกลงระบบทั้งหมด จึงง่ายต่อการสืบค้น ระบบดังกล่าวสามารถช่วยอ านวย
ความสะดวกในการท างานและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาบทความ นอกจากนี้ยังสามารถ
สืบค้นและดาวน์โหลดบทความที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้อีกด้วย  

 

1. วารสาร Journal of Food Health and Bioenvironmental Science วารสารวิจัย มสด 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 จนถึงปี 2560 เป็นระยะเวลา 10 ปี ต่อมาในปี 2561 
ได้เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น Journal of Food Health and Bioenvironmental Science แสดงดังภาพที่ 28 
ก าหนดรับตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบของนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์
ปริทัศน์  (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในกลุ่มสาขาอาหาร วิทยาศาสตร์
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การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรกประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่สอง
ประจ าเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่สามประจ าเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ) ด าเนินการ
เผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ (ISSN: 2629-9992) และ วารสารออนไลน์ (ISSN:  2630-0311) 
ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thailand-Journal Citation Index, TCI) และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐาน ASEAN Citation 
Index (ACI) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27 วารสาร Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 
 

2. วารสาร Journal of Multidisciplinary in Social Sciences วารสารวิจัย  มสด สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 จนถึงปี 2561 เป็นระยะเวลา 14 ปี ต่อมาในปี 2562 ได้
เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น Journal of Multidisciplinary in Social Sciences แสดงดังภาพที่ 28 ก าหนดรับ
ตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบของบทความรับเชิญ ( Invited Article) นิพนธ์ต้นฉบับ 
(Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) รับบทความ
ประเภทการใช้องค์ความรู้หลายศาสตร์หรือสาขาวิชามาผสมผสานที่ เ กี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรกประจ าเดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายน ฉบับที่สองประจ าเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่สามประจ าเดือนกันยายนถึง
เดือนธันวาคม) ด าเนินการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ (ISSN: 2672-9806) และวารสาร
ออนไลน์ (ISSN:  2673-0235) ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 1 ของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand-Journal Citation Index, TCI) และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่
ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI) 
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ภาพที่ 28 วารสาร Journal of Multidisciplinary in Social Sciences 
 

3. วารสาร Asean Journal of Education วารสาร Asean Journal of Education แสดงดัง
ภาพที่ 29 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 จนถึงปี 2562 เป็นระยะเวลา 4 ปี ก าหนดรับตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทความ
ภาษาอังกฤษในรูปแบบของบทความรับเชิญ (Invited Article) และนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) ในกลุ่ม
สาขาการศึกษา และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจ าเดือนมกราคม
ถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจ าเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ด าเนินการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบ
ของวารสารฉบับพิมพ์ (ISSN: 2673-0766) และวารสารออนไลน์ (ISSN:  2465-437X) ได้รับการประเมิน
คุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand-Journal 
Citation Index, TCI)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 29 วารสาร Asean Journal of Education 
 
การบ่มเพาะและเผยแพร่นวัตกรรมการวิจัย  

1. การจัดบูธน าเสนอนวัตกรรมจากผลงานวิจัยในงาน “Suan Dusit Showcase” สถาบันวิจัย
และพัฒนาเข้าร่วมจัดบูธน าเสนอนวัตกรรมจากผลงานวิจัย ในงาน “Suan Dusit Showcase”นิทรรศการ
แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  สร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
การศึกษา สังคม ชุมชน และศิลปวัฒนธรรม จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  สวนดุสิต เพ่ือเป็นการ
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แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้กับนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป
ได้รับทราบเชิงประจักษ์ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 24–26 ตุลาคม 
2561 แสดงดังภาพที่ 30 

 

  

  

  
 

ภาพที่ 30 งาน Suan Dusit Showcase 
 

2. การจัดบูธน าเสนอนวัตกรรมจากผลงานวิจัยในงาน The International Trade Fair-Ideas, 
Inventions and New products (IENA 2018) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการวิจัย และสิ่ งประดิษฐ์ ในงาน “The International Trade Fair-Ideas, 
Inventions and New products ” ณ เมือง นูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1–4 
พฤศจิกายน 2562 โดยมีนวัตกรรมที่เข้าร่วมจัดแสดงเรื่อง“กาแฟผสมส าเร็จรูปชนิด 3- in-1 เสริมไอโซฟ
ลาโวนจากจมูกถั่วเหลือง” โดย ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ อาจารย์วีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ และ ผศ.เอกพล 
อ่อนน้อมพันธุ์ อาจารย์สังกัดโรงเรียนการเรือน “สิ่งทอนาโนคอมโพสิตโพลิเมอร์หน่วงไฟ  และผลงานเรื่อง 
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“ปูนฉาบทนไฟเสริมนาโนซิลิคอน โดย ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ ผศ.ดร. สุรชาติ สินวรณ์ และดร.กันต์ ปาน
ประยูร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังภาพที่ 31 

 

  

  
 

ภาพที่ 31 ภาพงาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products 
 

3. การจัดบูธน าเสนอนวัตกรรมจากผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 
(Thailand Research Expo 2019) สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมจัดบูธน าเสนอนวัตกรรมจากผลงานวิจัย  
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ระหว่างวันที่ 7–10 เมษายน 
2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในธีม “งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างความมั่ง
คั่งทางเศรษฐกิจ” โดยมีนวัตกรรมจากผลงานวิจัยด้านอาหารจ านวนมาก ประกอบด้วย 1) หมั่นโถวจากแป้ง
เสริมไลโคปีนต้านอนุมูลอิสระ 2) ฟิล์มพลาสติกชีวภาพถนอมอาหาร จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า 
และคณะ 3) เบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย จากผลงานวิจัยของ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และ
คณะ 4) ผัดไทยเพ่ือสุขภาพ 5) กาแฟ 3-in-1 เสริมจมูกถั่วเหลือง จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยา
ภรณ์ และคณะ และ 6) ซอสพริกผงกึ่งส าเร็จรูป จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม และคณะ แสดง
ดังภาพที่ 32 
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ภาพที่ 32 ภาพงาน Thailand Research Expo 2019 
 
4. การจัดบูธน าเสนอนวัตกรรมจากผลงานวิจัยในงาน The 47th International Exhibition of 

Inventions Geneva สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใน
งาน “The 47 th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
ระหว่างวันที่ 10–14 เมษายน 2562 โดยอาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 
ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมเครื่องส าอางที่ใช้นวัตกรรมการสกัดแบบ Ultrasonic มาสกัดกล้วยไม้ไทยเป็น “ออร์
คิด เอสเซน บูสเตอร์ แอนไทน์ เอจจิ้ง พลัส” และการ Encapsulation ด้วย biopolymer มาเป็นโฟมล้าง
หน้าสมุนไพรชนิดผง “เคอคูมา คลีนซิ่ง แคปซูล”และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า โรงเรียนการเรือน 
ได้แก่ การใช้เทคนิค Encapsulate ระดับโมเลกุลกับ Lycopene เป็นนวัตกรรมแป้งต้านอนุมูลอิสระ และ
นวัตกรรมฟิล์มพลาสติกชีวภาพถนอมอาหารที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่
สามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้น แสดงดังภาพที่ 33 
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ภาพที่ 33 ภาพงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva 
 
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านนวัตกรรมการวิจัย  

1. รางวัล IP Champion ประจ าปี 2562 ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา “IP Fair 2019” 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการคัดเลือกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เข้ารับรางวัล IP Champion สาขา
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 จากนวัตกรรมสารดับเพลิงโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพารา 
เป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา “IP Fair 2019” จากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
30-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว แสดงดังภาพที่ 34 

 

  
 

ภาพที่ 34 ภาพงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา “IP Fair 2019 
 

2.  รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์    ดร.สุรชาติ สินวรณ์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ประเภทรางวัลวิจัยระดับดี จากผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของการใช้ไม
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โครไรซ์ซิงค์ออกไซด์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของสารดับเพลิงโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพารา เพ่ือใช้
ในการดับเพลิงประเภท Class B” โดยเข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 100,000 
บาท จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ แสดงดังภาพที่ 35 

 

  
 

ภาพที่ 35 ภาพรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 2562 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรางวัล IP Champion สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 จาก
ผลงานนวัตกรรมสารดับเพลิงโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพารา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในงาน
มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา “IP Fair 2019” จากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-
31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว แสดงดังภาพที่ 36 

 

  
 

ภาพที่ 36 ภาพรับรางวัล IP Champion 
 

3. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินวัตกรรมการวิจัยระดับนานาชาติ รางวัลจากการเข้าร่วมประกวด
นวัตกรรมการวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New 
products” (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แสดงดังภาพที่  37 ประกอบด้วย 

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ อาจารย์วีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ จากโรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัล CAI Award Invention & 
Innovation จากผลงานวิจัยกาแฟผสมส าเร็จรูปชนิด 3- in-1 เสริมไอโซฟลาโวนจากจมูกถ่ัวเหลือง 

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สุ รชาติ สินวรณ์ 
และ ดร.กันต์  ปานประยูร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง               
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จากผลงานวิจัยเรื่องสิ่งทอนาโนคอมโพสิตโพลิเมอร์หน่วงไฟ และผลงานวิจัยเรื่องปูนฉาบทนไฟเสริมนาโน
ซิลิคอน  

 

  

  
 

ภาพที่ 37 ภาพกิจกรรมในงาน The International Trade Fair-Ideas,  
Inventions and New products 

 
    รางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ในงาน “The 47th 

International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส แสดงดังภาพที่  38 
ประกอบด้วย 

 1) อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ
รางวัล 2 เหรียญทอง จากผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมเครื่องส าอางที่ใช้นวัตกรรมการสกัดแบบ Ultrasonic     
มาสกัดกล้วยไม้ไทยเป็น “ออร์คิด เอสเซน บูสเตอร์ แอนไทน์ เอจจิ้ง พลัส” และการ Encapsulation ด้วย 
biopolymer มาเป็นโฟมล้างหน้าสมุนไพรชนิดผง “เคอคูมา คลีนซิ่ง แคปซูล”  

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า และคณะ จากโรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัล 2 
เหรียญเงินจากผลงานวิจัยการใช้เทคนิค Encapsulate ระดับโมเลกุลกับ Lycopene เป็นนวัตกรรมแป้ง   
ต้านอนุมูลอิสระ ส าหรับท าขนมหรือเบเกอรี่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และนวัตกรรมฟิล์มพลาสติกชีวภาพ
ถนอมอาหารที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้น  
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ภาพที่ 38 ภาพกิจกรรมในงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva 
 
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
  เพ่ือให้งานด้านการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีกระบวนการกลั่นกรองการยื่นขอรับความคุ้มครอง โดยผ่านการพิจารณาความใหม่ 
ศักยภาพ และความเป็นไปได้ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ดังนั้น หากผู้ยื่นขอผ่านการพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว 
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะด าเนินการยื่นขอรับการคุ้มครองไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป ในปีงบประมาณ 2562 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการขอรับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ยื่นค าขอ
จดทะเบียนประเภทสิทธิบัตรทั้งหมด จ านวน 10 ค าขอ ประกอบด้วย สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จ านวน 4 ค าขอ 
และอนุสิทธิบัตร จ านวน 6 ค าขอ และได้ยื่นค าขอจดทะเบียนประเภทลิขสิทธิทั้งหมด จ านวน 14 ค าขอ 
ประกอบด้วย โสตทัศนวัสดุ 12 ค าขอ และวรรณกรรม จ านวน 2 ค าขอ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการ
จดทะเบียนประเภทสิทธิบัตรทั้ งหมด จ านวน 9 เรื่องจากที่ เคยยื่นเอาไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ประกอบด้วย สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 8 เรื่อง และอนุสิทธิบัตร จ านวน 1 เรื่อง ส่วนประเภท
ลิขสิทธิได้รับการจดทะเบียนทั้งหมด จ านวน 14 ผลงาน ประกอบด้วย โสตทัศนวัสดุ 12 ผลงาน และวรรณกรรม 
จ านวน 2 ผลงาน แสดงดังตารางที่ 9–13 
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ตารางท่ี 9 การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2562 

ประเภท จ านวนค าขอปีงบประมาณ 2562 
จ านวนที่ได้รับการจดทะเบียน
ปีงบประมาณ 2555-2562 

สิทธิบัตร   
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 4 - 
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ - 8* 
อนุสิทธิบัตร 6 1* 

ลิขสิทธิ ์   
โสตทัศนวัสด ุ 12 12** 
วรรณกรรม 2 2** 

รวม 24 23 
หมายเหตุ 

* ผลงานท่ียื่นขอรับความคุ้มครองในปีงบประมาณ 2555-2562 และได้รับการจดทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 
** การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการพิทักษ์

และคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ใด ๆ เพิ่มขึ้นจากสิทธิ์ท่ีมีอยู่เดิมของเจ้าของลิขสิทธิ์ท่ีแท้จริง (ไม่ใช่การจดทะเบียน) 
 
ตารางท่ี 10 รายละเอียดการยื่นค าขอจดทะเบียนประเภทสิทธิบัตร ปีงบประมาณ 2562 
อันดับ วันที่ย่ืน ผู้ประดิษฐ์ ชื่อผลงาน ประเภท เลขที่ค าขอ 

1 30 ต.ค. 61 รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กลุ กระบวนการผลติสารที่มีฤทธ์ิ
ต้านอนุมูลอสิระและยับยั้งการ
ท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส 
จากการเพาะเลีย้งแคลสัที่เจรญิ
จากเนื้อเยื่อของเมลด็ขนุน 

อนุสิทธิบัตร 1803002508 

2 25 ธ.ค. 61 ดร.วิทวัส รตันถาวร สารป้องกันแสงแดดนาโน
สะท้อนรังสียูวสีูง 

สิทธิบัตร 
การประดิษฐ ์

1801008005 

3 25 ธ.ค. 61 ผศ.ดร.นราธิป ปณุเกษม ซอสพริกแบบผงกึ่งส าเร็จรูป
โดยวิธีการท าแห้งแบบโฟมแมท 

อนุสิทธิบัตร 1803002987 

4 25 ธ.ค. 61 อ.จารุณี วิเทศ ปลานวลจันทร์ทะเลฟูผัดพริกขิง อนุสิทธิบัตร 1803002986 
5 25 ธ.ค. 61 อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง กรรมวิธีการสกัดสารให้กลิ่น

หอมจากกล้วยไม ้
อนุสิทธิบัตร 1803002985 

6 26 ก.พ. 62 อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง กรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพจากข้าวทับทิมชุมแพ 

สิทธิบัตร 
การประดิษฐ ์

1901001140 

7 26 ก.พ. 62 อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง กรรมวิธีการสกัดและกักเก็บสาร
สกัดในรูปไมโครแคปซลู 

สิทธิบัตร 
การประดิษฐ ์

1901001139 

8 26 ก.พ. 62 ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา กระบวนการผลติถ่านอัดแท่ง
จากก้านมะพร้าว 

อนุสิทธิบัตร 1903000484 

9 22 มี.ค. 62 ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผ่า แป้งที่มีส่วนผสมสารประกอบ
เชิงซ้อนไลโคปีนจากพืช 

อนุสิทธิบัตร 1903000719 

10 29 มี.ค. 62 นายวีระชน ภูหินกอง วัสดุนาโนไฮบริดคอปเปอร์ซิงค์ 
ออกไซด์พอลิแซคคาไรดส์ าหรับ
การยับยั้งเชื้อ 

สิทธิบัตร 
การประดิษฐ ์

1901001937 

 



45 
 

ตารางท่ี 11 รายละเอียดการยื่นค าขอจดทะเบียนประเภทลิขสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2562 
อันดับ วันที่ย่ืน ผู้สร้างสรรค์ ชื่อผลงาน ประเภท เลขที ่

1 30 ต.ค. 61 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง วิดีทัศน์แนะน าการจดัการศึกษา 
การศึกษาพิเศษ ให้กับครู 2559 
และ 2560 

โสตทัศนสัด ุ ลข.370880 

2 30 ต.ค. 61 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง วิดีทัศน์แนะน าการจดัการศึกษา 
การศึกษาพิเศษ ให้กับครู 2560 

โสตทัศนสัด ุ ลข.370881 

3 30 ต.ค. 61 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจดั
การศึกษาปฐมวัยให้กับคร ู

โสตทัศนสัด ุ ลข.370870 

4 30 ต.ค. 61 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัด
การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 – 
6 ให้กับครู 

โสตทัศนสัด ุ ลข.370871 

5 30 ต.ค. 61 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัด
การศึกษา การศึกษาพิเศษ 
ให้กับคร ู

โสตทัศนสัด ุ ลข.370872 

6 30 ต.ค. 61 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัด
การศึกษา การศึกษาปฐมวัย 
ให้กับคร ู

โสตทัศนสัด ุ ลข.370873 

7 30 ต.ค. 61 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัด
การศึกษา การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 

โสตทัศนสัด ุ ลข.370874 

8 30 ต.ค. 61 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัด
การศึกษา การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 

โสตทัศนสัด ุ ลข.370875 

9 30 ต.ค. 61 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัด
การศึกษา การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 

โสตทัศนสัด ุ ลข.370876 

10 30 ต.ค. 61 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัด
การศึกษา การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 

โสตทัศนสัด ุ ลข.370877 

11 30 ต.ค. 61 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัด
การศึกษา การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 

โสตทัศนสัด ุ ลข.370878 

12 30 ต.ค. 61 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัด
การศึกษา การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 

โสตทัศนสัด ุ ลข.370879 

13 22 มี.ค. 62 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง 
และดร.เอื้ออารี จันทร 

iPad เครื่องมือในการพัฒนาครู
ปฐมวัย 

วรรณกรรม ลข.374188 

14 22 มี.ค. 62 ดร.เอื้ออารี จันทร Roadmap ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจดัการศึกษาเพื่อ
พัฒนาครูปฐมวยัตามโครงการ 
รมป.2 

วรรณกรรม ลข.374189 
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ตารางท่ี 12 รายละเอียดค าขอที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทสิทธิ์บัตร ปีงบประมาณ 2562 

อันดับ ผู้ประดิษฐ์ ชื่อผลงาน ประเภท 
สิทธิบัตร 

เลขที ่
1 ผศ.ดร.ฐิตินาถ สคุนเขตร ์ ถุงมือยางท่ีมีส่วนประกอบ 

พอลเิมทลิเมทาคริเลท และนาโนซิลเวอร ์
อนุสิทธิบัตร 14741 

2 ผศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว ลวดลายบนผา้ สิทธิบัตร 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

65922 

3 ผศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว ลวดลายบนผา้ สิทธิบัตร 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

65925 

4 ผศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว ลวดลายบนผา้ สิทธิบัตร 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

65923 

5 ผศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว ลวดลายบนผา้ สิทธิบัตร 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

65924 

6 ผศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว ลวดลายบนผา้ สิทธิบัตร 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

65926 

7 นายพิฆเนศ อิศรมงคลรักษ์ ลวดลายผ้า สิทธิบัตร 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

68906 

8 นายพินิจ ม่วงสาย ลวดลายผ้า สิทธิบัตร 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

68905 

9 นายเอกพลณ์ แสงชมภ ู ลวดลายผ้า สิทธิบัตร 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

68904 

 
ตารางท่ี 13 รายละเอียดค าขอที่ได้รับการยื่นค าขอจดทะเบียนประเภทลิขสิทธิ ปีงบประมาณ 2562 
ล าดับ ผู้ประดิษฐ์ ชื่อผลงาน เลขลขิสิทธ ิ

1 นายวีระพันธ ์ชมภูแดง และ
ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์ 

eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับคร ู ส.14835 

2 นายวีระพันธ ์ชมภูแดง และ
ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์ 

eDLRU วีดิทัศน์แนะน าการจัดการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี   
1–6 ให้กับครู 

ส.14836 

3 นายวีระพันธ ์ชมภูแดง และ
ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์ 

eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัดการศึกษา การศึกษาพิเศษ 
ให้กับคร ู

ส.14837 

4 นายวีระพันธ ์ชมภูแดง และ
ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์ 

eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัดการศึกษา การศึกษาปฐมวยั 
ให้กับคร ู

ส.14838 

5 นายวีระพันธ ์ชมภูแดง และ
ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์ 

eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัดการศึกษา การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 

ส.14839 

6 นายวีระพันธ ์ชมภูแดง และ
ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์ 

eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัดการศึกษา การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 

ส.14840 

7 นายวีระพันธ ์ชมภูแดง และ
ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์ 

eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัดการศึกษา การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 

ส.14841 

8 นายวีระพันธ ์ชมภูแดง และ
ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์ 

eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัดการศึกษา การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 

ส.14842 

9 นายวีระพันธ ์ชมภูแดง และ
ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์ 

eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัดการศึกษา การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5  

ส.14843 
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ตารางท่ี 13 รายละเอียดค าขอที่ได้รับการยื่นค าขอจดทะเบียนประเภทลิขสิทธิ ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 
ล าดับ ผู้ประดิษฐ์ ชื่อผลงาน เลขลขิสิทธ ิ
10 นายวีระพันธ ์ชมภูแดง และ

ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์ 
eDLRU วิดีทัศน์แนะน าการจัดการศึกษา การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 

ส.14844 

11 นายวีระพันธ ์ชมภูแดง และ
ผศ.ดร.เกยรู วงศ์ก้อม 

วิดีทัศน์แนะน าการจดัการศึกษา การศึกษาพิเศษ ให้กับครู 
2559  

ส.14845 

12 นายวีระพันธ ์ชมภูแดง และ
ผศ.ดร.เกยรู วงศ์ก้อม 

วิดีทัศน์แนะน าการจดัการศึกษา การศึกษาพิเศษ ให้กบัครู 
2560 

ส.14846 

13 นายวีระพันธ ์ชมภูแดง และ
ดร.เอื้ออารี จันทร 

iPad เครื่องมือในการพัฒนาครปูฐมวัย ว.42315 

14 ดร.เอื้ออารี จันทร Roadmap ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจดัการศึกษาเพื่อ
พัฒนาครูปฐมวัยตามโครงการ รมป.2 

ว.42316 

 
นวัตกรรมที่ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีจ านวน

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สามารถน ามาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจติดต่อ เพื่อขออนุญาตให้
ใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีจ านวน 11 ชิ้นงาน  โดยไม่นับซ้ ากับผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมในปีที่ผ่านมา แสดงดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 รายละเอียดผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สามารถน ามาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ผู้ประดิษฐ์ สังกัด 
1 สารดบัเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมลด็

ยางพาราเป็นส่วนประกอบ 
ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน ์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
2 กรรมวิธีการผลิตเม็ดดินเผาที่มีการสลายตัวให้ปุ๋ย ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
3 กาแฟส าเรจ็รปูเสริมไอโซฟลาโวนจากจมูกถัว่เหลือง ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ ์ โรงเรียนการเรือน 
4 ปุ๋ยเจลบดีควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร ผศ.ดร.สรุชาติ สินวรณ ์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
5 กรรมวิธีการสกัดและกักเก็บสารสกัดในรูปไมโครแคปซูล อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
6 แป้งที่มีส่วนผสมสารประกอบเชิงซ้อนไลโคปีนจากพืช ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผ่า โรงเรียนการเรือน 

7 ผลิตภณัฑ์ปรับปรุงดินที่มีจลุชีพท่ีสามารถละลาย
โพแทสเซียม 

ผศ.ดร.สรุชาติ สินวรณ ์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

8 การพัฒนาสูตรเบเกอรี่ เพื่อผลิตสนิค้าในโรงงานเบเกอรี่
คาเฟ่ อเมซอน 

ดร.จันทรจ์นา ศิริพันธ์วัฒนา โรงเรียนการเรือน 

9 อาหารเสริม Energy/Protein Bar ดร.จันทรจ์นา ศิริพันธ์วัฒนา โรงเรียนการเรือน 
10 ปุ๋ยชีวภาพอัดเมด็ในการก าจัดพาราควอทตกค้างในพื้นที่

การเกษตรกรรม 
ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน ์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
11 น้ ายาปรับปรุงสภาพน้ า ผศ.ดร.สรุชาติ สินวรณ ์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
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การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ (Impact Pathways) 
 การวางแผนจัดท าโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย และรวมถึงแผนการพัฒนาน าไปสูการสรางเป็น

ผลลัพธและผลกระทบ เพ่ือให้สอดคล้องตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี การบริหาร
ผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงจัดการงานวิจัยสูการใชประโยชน์ จึงมีความจ าเปนเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะการเข้าใจกลไกและกระบวนการจัดการในแตละขั้นตอนตาง ๆ เพ่ือใหเกิดมีการน าไปใชประโยชน 
เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของภาคีหุนสวนภายในขอบเขตของเป้าหมายที่ก าหนดไว้  แสดงดังภาพที่ 
15-16 โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

 1.1 การประเมินผลกระทบการวิจัย (Impact Pathway) โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัยได้ด าเนินการประเมินการน างานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ และเส้นทางผลกระทบการวิจัย ( Impact Pathway) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาการวิจัย และ
ได้รับผลการประเมินโดยจ าแนกประเภทการน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งพบว่า ประเภทการน าไปใช้ประโยชน์ (หลัก) 
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติมีโครงการของมหาวิทยาลัยได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 แสดงดังตารางที่ 15-16 จ านวน 84 โครงการ แบ่งเป็น ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ประเมินเพ่ือน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เชิงสาธารณะ/นโยบาย สูงที่สุดคือ 68 โครงการ รองลงมาคือ 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการประเมินเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ านวน 13 โครงการ และผลงานวิจัยที่ได้รับ
การประเมินเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย จ านวน 3 โครงการ เมื่อพิจารณาประเภทการ
ประเมินผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ (การเผยแพร่องค์ความรู้) พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น 89 
ผลงาน    แบ่งออกเป็น การตีพิมพ์บทความวิจัย จ านวน 50 ผลงาน การน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม
วิชาการ จ านวน 27 ผลงาน และเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการและตีพิมพ์บทความวิจัย จ านวน 12 
ผลงาน  

 
ตารางที่ 15 ประเภทการน าไปใช้ประโยชน์ (ตามตัวชี้วัดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเภทการน าไปใช้ประโยชน์ (หลัก) 
รวม 

เชิงพาณิชย์  
(IP) 

เชิงสาธารณะ /
นโยบาย 

(การถ่ายทอด
เทคโนโลยี) 

เชิงพาณิชย์และเชิง
นโยบาย 

เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวตักรรมเพื่อตอบโจทย์
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  

13 18 3 34 

เป้าหมายที่ 2  วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

0 50 0 50 

รวม 13 68 3 84 
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ตารางท่ี 16 ประเภทการน าไปใช้ประโยชน์ (การเผยแพร่องค์ความรู้) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเภทการน าไปใช้ประโยชน์ (รอง) รวม (ผลงาน) 

งานประชุม
วิชาการ 

ตีพิมพ ์ งานประชุม
วิชาการ 

และตีพิมพ*์ 
เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวตักรรมเพื่อตอบโจทย์
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  

9 23 4 36 

เป้าหมายที่ 2  วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

18 27 8 53 

รวม (ผลงาน) 27 50 12 89 

  
 1.2  การอบรมให้ความรู้ด้านการประเมินผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบโครงการวิจัย
ที่ส่งข้อเสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563-2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้
ความส าคัญและตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดย
ส่งเสริมให้มีการวางแผนจัดท าใหโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย และรวมถึงแผนการพัฒนาน าไปสูการสรางเป
นผลลัพธและผลกระทบ เพ่ือให้สอดคล้องตาม เปาหมายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี การบริหาร
ผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงจัดการงานวิจัยสูการใชประโยชน์ จึงมีความจ าเปนเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะการเข้าใจกลไกและกระบวนการจัดการในแตละขั้นตอนตาง ๆ เพ่ือใหเกิดมีการน าไปใชประโยชน 
เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของภาคีหุนสวนภายในขอบเขตของเปาหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นหน่วย
บริหารนวัตกรรมการวิจัย จึงจัดใหมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์
และผลกระทบในเชิงการน าไปใชประโยชน แสดงดังภาพที่ 39 ให้แก่ นักวิจัย/อาจารย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 
กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 โครงการการอบรมสัมมนาเรื่อง การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบใน
เชิงการน าไปใช้ประโยชน์ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน      
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการ
อาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 110 คน  
 
                                        
 
 

(a)                                     (b)                                  (c) 
 
 

ภาพที่ 39 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเรื่องการบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์ 
และผลกระทบในเชิงการน าไปใช้ประโยชน์ 

 
  กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการประเมินผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และ
ผลกระทบ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษมนุษย์ 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วยวิทยากร 3 ท่านได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา ประณีตวต
กุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศ.ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 3) ดร. ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์  สถาบันคลังสมองของชาติ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 80 คน แสดงดังภาพ
ที่ 40 
 
  
 
 

(e)                                    (f)                                     (g)  
 

 
ภาพที่ 40 ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่องการประเมินผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ 
 

   1.3 การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเพื่อการประเมินมูลค่างานวิจัยสู่ผลลัพธ์และ
ผลกระทบ จากการอบรมรูปแบบของการประเมินผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบสามารถประเมินได้ทั้ง  
ก่อน ระหว่าง หรือหลังการด าเนินงานวิจัย ซึ่งขอบเขตของระดับผลประโยชน์ สามารถประเมินได้ทั้งระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับโลก สามารถประเมินการลงทุนวิจัย หรือความคุ้มทุนของงานวิจัย ทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีการศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่ตรงกับประเด็น
วิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี น ามาวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยย้อนหลัง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560-2562 ที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินการบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และ
ผลกระทบ นับเป็นการแสดงถึงศักยภาพในการน างานวิจัยไปใประโยชน์ที่ท าให้ก่อเกิดมูลค่าแก่มหาวิทยาลัย
และประเทศได้จริง โดยพบว่าการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2560-2562 มีทั้งสิ้น 430 ผลงาน ดังตารางที่ 17 แบ่งเป็น เชิงวิชาการ (การเผยแพร่องค์ความรู้) จ านวน 212 
ผลงาน รองลงมา คือ เชิงนโยบาย/สาธารณะ จ านวน 182 ผลงาน และเชิงพาณิชย์ จ านวน 36 ผลงาน  
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ตารางท่ี 17 การจ าแนกงานวิจัยที่น าไปใช้ปประโยชน์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2562 
ประเภท จ านวนโครงการ งบประมาณที่

จัดสรร 
(บาท) 

ประเมินผลการทบการวิจัย 

เชิง
วิชาการ 

เชิง
พาณิชย ์

เชิงนโยบาย/
สาธารณะ 

รวมการ
ประเมินผล

การทบ 
ปี 2560       

 การวิจัยเพื่อเศรษฐกิจ 4 โครงการ      5,800,000  0 1 3 4 ผลงาน 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 24 โครงการ    13,800,000  0 3 22 25 ผลงาน 

 การวิจัยเพื่อวิจัยเพื่อองค์
ความรู้  

70 โครงการ    48,678,800  52 9 38 99 ผลงาน 

รวม 98  โครงการ    68,278,800  52 13 63 128 ผลงาน 

ปี 2561       

 เป้าท่ี 1 (เศรษฐกิจ) 29 โครงการ    20,508,440  7 7 22 36 ผลงาน 

 เป้าที ่2 (ชุมชน) 24 โครงการ    13,800,000  4 0 21 25 ผลงาน 

 เป้าที่ 3 (องค์ความรู้) 65 โครงการ    35,693,700  65 2 8 75 ผลงาน 

รวม 118 โครงการ    70,002,140  76 9 51 136 ผลงาน 

 ปี 2562 

 เป้าที่ 1 (เศรษฐกิจ) 35 โครงการ    49,215,100  35 14 20 69 ผลงาน 

 เป้าที่ 2 (ชุมชน) 49 โครงการ    21,730,800  49 0 48 97 ผลงาน 

รวม 84 โครงการ    70,945,900  84 14 68 166 ผลงาน 

รวมท้ังสิ้น 300 โครงการ  209,226,840 
  

    212 36            182       430 ผลงาน  

 
2. การอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การน าไปใช้

ประโยชน์ เมื่องานวิจัยสามารถยื่นจดทรัพย์ทางปัญญา และมีการบ่มเพาะนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ มีการเจ
ราจาการเพ่ือน าไปสู่การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัยมีหน้าที่ประสาน 
ติดตาม บริหารจัดการให้เกิดการด าเนินงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพ่ือน าไปสู่การน างานวิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยไปถ่ายทอดและประยุกตใ์ห้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
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   2.1 การเจรจาการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  ปีงบประมาณ 2562 หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัยได้ด าเนินการเจรจาการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบ จ านวน 9 ผลงาน แบ่งเป็นการขอเจรจา
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ จ านวน 5 ผลงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 4 ผลงาน แสดงดังตารางที ่18 
 
 

ตารางที่ 18 การเจรจาการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ล าดับ ประเภทการ

ยื่นความ
ประสงค ์

นวัตกรรม ผู้ประดิษฐ ์ เลขค าขอยื่น
จดฯ 

สังกัด ผู้ประกอบ 
การ 

นวัตกรรมจาก
งานวิจัย 

การด าเนินงาน 

1 การขอ
อนุญาตให้ใช้
สิทธิฯ 

กาแฟ
ส าเร็จรูป
เสริมไอโซ 
ฟลาโวนจาก
จมูกถั่วเหลอืง 

อ.วราภรณ์  
วิทยาภรณ์  

1801004688 โรงเรียน 
การเรือน 

บริษัท เวล
เนส อินโน
เวทีฟ เซ็น
เตอร์ จ ากัด 

ผังความชอบ
ของเครื่องดื่ม
กาแฟผสม
ส าเร็จรูปที่วาง
จ าหน่ายใน
ประเทศไทย 

อยู่ระหว่างการ
เจรจาอนุญาต
ให้สิทธิฯ 

2 การขอ
อนุญาตให้ใช้
สิทธิฯ 

ปุ๋ยเจลบีด
ควบคุมการ
ปลดปล่อย 
ธาตุอาหาร 

ผศ.ดร.สุรชาต ิ
สินวรณ์ 

1801002178 คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

บริษัท  
เวลเนส  
อินโนเวทีฟ 
เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การดูดใช้ปุ๋ย
ของมัน
ส าปะหลัง โดย
การควบคุม
การปลดปล่อย
ธาตุอาหาร N 
P K ในรูปแบบ
ของเจลบีด 

อยู่ระหว่างการ
เจรจาอนุญาต
ให้สิทธิฯ 
หัวหน้าโครง
กการคือ  ผศ.
ดร.ณัฐบดี วิริ
ยาวัฒน ์

            บริษัท  
ภัทรพันธ ์
เอ็นจิเนียริ่ง   
จ ากัด 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การดูดใช้ปุ๋ย
ของมัน
ส าปะหลัง โดย
การควบคุม
การปลดปล่อย
ธาตุอาหาร N 
P K ในรูปแบบ
ของเจลบีด 

อยู่ระหว่างการ
เจรจาอนุญาต
ให้สทิธิฯ  
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ตารางที่ 18 การเจรจาการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 
ล าดับ ประเภทการ

ยื่นความ
ประสงค ์

นวัตกรรม ผู้ประดิษฐ ์ เลขค าขอยื่น
จดฯ 

สังกัด ผู้ประกอบ 
การ 

นวัตกรรมจาก
งานวิจัย 

การด าเนินงาน 

3 การขอ
อนุญาตให้ใช้
สิทธิฯ 

กรรมวิธีการ
สกัด และ 
กักเก็บสาร
สกัดในรูป 
ไมโครแคปซูล 

อ.ฤทธิพันธ์ 
รุ่งเรือง  

1901001139 คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

บริษัท  
ขาวละออ
เภสัช จ ากัด 

การกักเกบ็สาร
ออกฤทธิ์เชิง
หน้าที่จากสาร
สกัดสมุนไพร
ไทย ในรูปไมโคร 
เอนแคป
ซูเลชั่นส าหรับ
เป็นวัตถุดิบ
ใหม่ใน
อุตสาหกกรรม
เครือ่งส าอาง  

อยู่ระหว่างการ
เจรจาอนุญาต
ให้สิทธิฯ 

4 การขอ
อนุญาตให้ใช้
สิทธิฯ 

แป้งที่มี
ส่วนผสม
สารประกอบ
เชิงซ้อนไลโคปีน 
จากพืช 

ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผ่า 1903000719 โรงเรียน 
การเรือน 

บริษัท  
ขาวละออ
เภสัช จ ากัด 

พัฒนาเทคนิค
ของเหลวเหนือ
จุดวิกฤต
ส าหรับผลิต
อนุภาคกกัเก็บ
นาโนโภชน
เภสัช : สาร
ออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 

อยู่ระหว่างการ
เจรจาอนุญาต
ให้สิทธิฯ  

            บริษัท 
อุตสาหกรรม
แป้งไทยและ
บริษัทในเครือ 
จ ากัด 

พัฒนาเทคนิค
ของเหลวเหนือ
จุดวิกฤต
ส าหรับผลิต
อนุภาคกกัเก็บ
นาโนโภชน
เภสัช : สาร
ออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 

อยู่ระหว่างการ
เจรจาอนุญาต
ให้สิทธิฯ 

            บริษัท  
ไลโคปีน 
เลิฟเวอร ์
จ ากัด 

พัฒนาเทคนิค
ของเหลวเหนือ
จุดวิกฤต
ส าหรับผลิต
อนุภาคกกัเก็บ
นาโนโภชน
เภสัช : สาร
ออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 
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ตารางที่ 18 การเจรจาการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 
ล าดับ ประเภทการ

ยื่นความ
ประสงค ์

นวัตกรรม ผู้ประดิษฐ ์ เลขค าขอยื่น
จดฯ 

สังกัด ผู้ประกอบ 
การ 

นวัตกรรมจาก
งานวิจัย 

การด าเนินงาน 

5 การขอ
อนุญาตให้ใช้
สิทธิฯ 

ผลิตภัณฑ์
ปรับปรุงดินที่
มีจุลชีพที่
สามารถ
ละลาย
โพแทสเซียม 

ผศ.ดร.สุรชาต ิ
สินวรณ์ 

1801002177 คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

บริษัท  
ภัทรพันธ ์
เอ็นจิเนียริ่ง   
จ ากัด 

การส่งเสริม
การดูดใช้ธาตุ
โพแทสเซียม
จากดินดาน 
โดย 
Potassium 
solubilizing 
bacteria เพื่อ
เพิ่มผลผลิตมัน
ส าปะหลัง ใน
พื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา 
ประเทศไทย 

อยู่ระหว่างการ
เจรจาอนุญาต
ให้สิทธิฯ  

6 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนา
สูตรเบเกอรี่ 
เพื่อผลิต
สินค้าใน
โรงงาน 
เบเกอรี่คาเฟ่ 
อเมซอน 

อ.จันทร์จนา  
ศิริพันธ์วัฒน 

 - โรงเรียน 
การเรือน 

บริษัท ปตท. 
น้ ามันและ
การค้าปลีก 
จ ากัด 
(มหาชน)  

 - อยู่ระหว่าง
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฯ 

7 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

อาหารเสริม 
Energy/Prot
ein Bar 

อ.จันทร์จนา  
ศิริพันธ์วัฒน 

 - โรงเรียน 
การเรือน 

ผูป้ระกอบ  
การรายย่อย 
นางสาวไอรินทร ์ 
สิริพงศ์ศรี 

  อยู่ระหว่าง 
การเจรจา
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฯ 

8 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ปุ๋ยชีวภาพ
อัดเม็ดในการ
ก าจัดพาราค
วอทตกค้างใน
พื้นที่การ
เกษตรกรรม 

ผศ.ดร.ณัฐบด ี 
วิริยาวัฒน์ 

 - คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

บริษัท  
ภัทรพันธ ์
เอ็นจิเนียริ่ง   
จ ากัด 

การพัฒนาปุย๋
ชีวภาพอัดเม็ด
ในการก าจัด
พาราควอท
ตกค้างใน 
พื้นที่การ
เกษตรกรรม 

อยู่ระหว่าง
การเจรจา
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฯ 

9 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

น้ ายา
ปรับปรุง
สภาพน้ า 

ผศ.ดร.สุรชาติ 
สินวรณ์ 

 - คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

บริษัท  
อินโน 
ฟรอนเทียร์ 
จ ากัด 

  อยู่ระหว่าง
กาเจรจา
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฯ 
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2.2  การติดตามการช าระเงินการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัยด าเนินการติดตามการช าระเงินการอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ ในปี 2560-
2561 จ านวน 9 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการทั้งหมด 5 ราย มีมูลค่าทั้งสิ้น1,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้   1) การอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ ปี  2560 มีผลิตภัณฑ์ที่ขายสิทธิ์ได้จ านวน 7 ผลิตภัณฑ์ จาก
ผู้ประกอบการทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ กระบวนการปุ๋ยนาโนซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (มูลค่า 
300,000 บาท) กรรมวิธีการผลิตเม็ดดินเผาที่มีการสลายตัวให้ปุ๋ย (มูลค่า 100,000 บาท) ต ารับสูตรขนมเบ
เกอรี่ 5 ชนิด (มูลค่า 50,000 บาท 2) การอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ ปี 2561 มีผลิตภัณฑ์ที่ขายสิทธิ์ได้จ านวน 2 
ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการทั้งหมด 2 ราย ได้แก่ สารดับเพลิง (มูลค่า 500,000 บาท) และเม็ดดินเผา 
(มูลค่า 50,000 บาท) รวมทั้งสิ้น 550,000 บาท ผู้ประกอบการช าระเงินแล้ว 230,000 บาท ค้างช าระ 
320,000 บาท แสดง   ดังตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19 การติดตามการช าระเงินการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา  

ล าดับ ชื่อนวัตกรรม 
ผู้รบัอนุญาต / 
รูปแบบการใช้

สิทธ์ 
ชือ่นกัวิจัย 

มูลค่าการขายสิทธิ ์
รวมเงิน 

ช าระเงนิ 
รวมเงิน
ช าระ 

รวมเงิน
ค้างช าระ 

สถานะ ค่าเปิดเผย
เทคโนโลย ี

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าเปิดเผย
เทคโนโลย ี

ค่าตอบ
แทน 

ปี 2560 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ 

1 กระบวนการปุ๋ย
นาโนซิลิคอน
จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร
ท่ีมีอนุภาคเล็ก
ระดับนาโน 
(เลขท่ีสัญญา 
60101) 

(บริษัท เบนดิโต้ 
ฟาร์ม จ ากัด) 
/ ให้ใช้สิทธิแต่
เพียงผู้เดียวแต่
ไม่จ ากัดเจ้าของ
สิทธ ิ

ผศ.ดร.ณัฐบดี 
วิริยาวัฒน์ 

100,000 200,000 300,000 100,000 - 100,000 200,000 -ไม่มกีาร
ด าเนินการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
 

2 กรรมวิธีการ
ผลิตเม็ดดินเผา
ท่ีมีการสลายตัว
ให้ปุ๋ย 
(เลขท่ีสัญญา 
60102) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ทีที ครีเอทีฟ) 
/ อนุญาตให้ใช้
สิทธิโดยไม่จ ากัด
จ านวนผู้รับ
อนุญาต 

ผศ.ดร.สุทัศน์ 
จันบัวลา 

50,000 50,000 100,000 25,000 
 

- 25,000 75,000 -ด าเนินการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เรียบร้อย  
(เม.ย 61) 
-ค้างช าระค่า
เปิดเผย
เทคโนโลยี 
(25,000) 

รวมมูลค่าการขายสิทธิป์ี 2560 400,000 
จ านวนเงินที่

ผูป้ระกอบการช าระและ
ค้างช าระปี 2560 

125,000 275,000 
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ตารางท่ี 19 การติดตามการช าระเงินการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อนวัตกรรม 
ผู้รบัอนุญาต / 
รูปแบบการใช้

สิทธ์ 
ชื่อนกัวิจัย 

มูลค่าการขายสิทธิ ์
รวมเงิน 

ช าระเงนิ 
รวมเงิน
ช าระ 

รวมเงิน
ค้างช าระ 

สถานะ ค่าเปิดเผย
เทคโนโลย ี

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าเปิดเผย
เทคโนโลย ี

ค่าตอบ
แทน 

ปี 2561 
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 

3 1.สูตรการผลิต
ขนมปังโฮลวีต
แป้งข้าวกล้อง
หอมมะล ิ
(เลขท่ีสัญญา 
60103) 

สวนดุสิตโฮม 
เบเกอร่ี  
/ อนุญาตให้ใช้
สิทธิโดยไม่จ ากัด
จ านวนผู้รับ
อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.บุญญาพร 
เช่ือมสมพงษ์ 

10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 - -ด าเนินการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เรียบร้อยและขอ
อนุมัติเบิกเงิน
แล้ว 

2.ผลิตภัณฑ์ 
บราวน่ีแป้งข้าว
กล้องสินเหล็ก 
(เลขท่ีสัญญา 
60104) 

ผศ.ดร.ฐิตา 
ฟูเผ่า 

10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 - -ด าเนินการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เรียบร้อยและขอ
อนุมัติเบิกเงิน
แล้ว 

3.ผลิตภัณฑ์
ขนมเปียกปูน
ใบเตยเสริมน้ า
ใบย่านาง 
(เลขท่ีสัญญา 
60105) 

ผศ.เอกพล 
อ่อนน้อม
พันธุ์ 

10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 - -ด าเนินการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เรียบร้อยและขอ
อนุมัติเบิกเงิน
แล้ว 

4. ขนมเป๊ียะ
ลูกเต๋าไส้ถ่ัวกวน
ผสมลูกจาก 
(เลขท่ีสัญญา 
60106) 

อ.ณัจยา 
เมฆราว ี

10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 - -ด าเนินการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เรียบร้อยและขอ
อนุมัติเบิกเงิน
แล้ว 

5. ขนมโมจิไส้
ถ่ัวกวนเสริมลูก
จาก 
(เลขท่ีสัญญา 
60107) 

ผศ.ดร.ธีรนุช 
ฉายศิริโชติ 
 

10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 - -ด าเนินการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เรียบร้อยและขอ
อนุมัติเบิกเงิน
แล้ว 

ปี 2561 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ 

4 สารดับเพลิง 
(เลขท่ีสัญญา 
001/2561) 

บริษัทเบสท์ 
แพรคทิส โซลูช่ัน 
จ ากัด/ ให้ใช้สิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวแต่
ไม่จ ากัดเจ้าของ
สิทธ ิ

ผศ.ดร.ณัฐบดี  
วิริยาวัฒน์ 

300,000 200,000 500,000 150,000 - 150,000 350,000 -ด าเนินการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 4 
ครั้ง(อยู่ใน
ข้ันตอนการใส่
สารลงในบรรจุ
ภัณฑ์)และขอ
อนุมัติเบิกเงิน
แล้ว 
-ค้างช าระค่า
เปิดเผย
เทคโนโลยี 
ครั้งท่ี 2 
(150,000) 
-ค้างช าระ
ค่าตอบแทนปี
ท่ี 1 (50,000) 
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ตารางท่ี 19 การติดตามการช าระเงินการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อนวัตกรรม 
ผู้รบัอนุญาต / 
รูปแบบการใช้

สิทธ์ 
ชื่อนกัวิจัย 

มูลค่าการขายสิทธิ ์
รวมเงิน 

ช าระเงนิ 
รวมเงิน
ช าระ 

รวมเงิน
ค้างช าระ 

สถานะ ค่าเปิดเผย
เทคโนโลย ี

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าเปิดเผย
เทคโนโลย ี

ค่าตอบ
แทน 

ปี 2561 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ 

5 เม็ดดินเผา 
(เลขท่ีสัญญา 
002/2561) 

บริษัทไทยท่ัน 
จ ากัด/ให้ใช้สิทธิ
โดยไม่จ ากัดแต่
เพียงผู้เดียว 

ผศ.ดร.สุทัศน์ 
จันบัวลา 

30,000 20,000 50,000 30,000 - 30,000 20,000 -ด า เนิ น ก า ร
ถ่ า ย ท อ ด
เท ค โน โล ยี
เรี ย บ ร้ อ ย (ผู้
ประกอบให้ท า
วั ต ถุ ดิ บ ให ม่
เน่ืองจากอยาก
ได้ คุ ณ สมบั ติ
เพิ่ ม เติ มและ
แก้ไขปัญหาเรื่อง
เตาเผาเน่ืองจาก
ใช้ เช้ื อ เพ ลิ ง
แต ก ต่ างกั บ
งานวิจัย) และขอ
อนุมั ติ เบิกเงิน
แล้ว 
-ค้ า ง ช า ร ะ
ค่าตอบแทนปีที 
1 (5,000) 

รวมมูลค่าการขายสิทธิ์ ปี 2561 600,000 
จ านวนเงินที่

ผูป้ระกอบการช าระและ
ค้างช าระปี 2561 

230,000 370,000  

รวมมูลค่าการขายสิทธิ์ ปี 2560-2561 1,000,000 

จ านวนเงินที่
ผูป้ระกอบการช าระและ

ค้างช าระป ี
2560-2561 

355,000 645,000  

 

 
2.3 การติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัยด าเนินการการติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเป็นสื่อกลางประสานระหว่างอาจารย์/
นักวิจัยกับผู้ประกอบการเพ่ืออ านวยความสะดวก และแก้ปัญหาระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึง
รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร โดยพบว่า การเข้าไปติดตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทาง
ปัญญา นักวิจัย มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว จ านวน 8 ผลงาน ในส่วนนวัตกรรมในล าดับที่ 1 
บริษัท เบนดิโต้ ฟาร์ม จ ากัด ขออนุญาตให้ใช้สิทธิฯ ยังไม่ได้มีการก าหนดระยะเวลาการถ่ายทอด ซึ่งอยู่
ระหว่างการแจ้งหนังสือเตือนเรื่องการถือครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป ในส่วนของการติดตามการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ พบว่านักวิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นไป
ตามข้อตกลงทั้งสองฝ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งวิเคราะห์อายุการเก็บรักษา แสดงดังตารางที่ 20  
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ตารางที่ 20 การติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 

ล าดับ ชื่อนวัตกรรม 
ผู้รับอนุญาต / 
รูปแบบการใช้

สิทธ ์
ชื่อนักวจิัย สถานะ 

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 
    1.1 กระบวนการปุ๋ยนาโนซิลคิอนจากวัสดุ   
         เหลือใช้ทางการเกษตรที่มอีนุภาคเล็ก   
         ระดับนาโน 

บริษัท เบนดิโต้ 
ฟาร์ม จ ากัด 

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน ์ ยังไม่ได้รับการก าหนด
ถ่ายทอด จาก
ผู้ประกอบการ 

   1.2  กรรมวิธีการผลติเมด็ดินเผาที่มีการ     
         สลายตัวให้ปุ๋ย 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ทีที         
ครีเอทีฟ 

ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา ด าเนินการถา่ยทอด
เทคโนโลยีเรียบร้อย           
( เม.ย 61) 

   1.3  สูตรการผลิตขนมปังโฮลวตีแป้งข้าวกล้อง  
         หอมมะล ิ

สวนดุสติ 
โฮมเบเกอรี ่
 

อ.บุญญาพร เช่ือมสมพงษ ์ ด าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเรียบร้อย 

   1.4  ผลิตภัณฑ์ บราวนี่แป้งข้าวกล้องสินเหล็ก ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า 
   1.5  ผลิตภัณฑ์ขนมเปียกปูนใบเตยเสรมิ 
         น้ าใบย่านาง 

ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ 

   1.6  ขนมเปี๊ยะลูกเต๋าไส้ถั่วกวนผสมลูกจาก อ.ณัจยา เมฆราว ี
    1.7   ขนมโมจไิส้ถั่วกวนเสรมิลูกจาก ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิรโิชต ิ
   1.8  สารดับเพลิง บริษัทเบสท์ 

แพรคทิส 
โซลูช่ัน จ ากัด 

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน ์ ด า เนิ น ก ารถ่ าย ท อ ด
เทคโนโลยี 5 ครั้ง (อยู่ใน
ขั้ น ต อน ก ารท ด ส อ บ
ผลิตภัณฑ์) 

   1.9  เม็ดดินเผา บริษัทไทยทั่น 
จ ากัด 

ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา ด า เนิ น ก ารถ่ าย ท อ ด
เท ค โน โลยี เรี ย บ ร้ อ ย
(ผู้ ป ระกอบการให้ ท า
วัตถุ ดิบ ใหม่ เนื่ องจาก
อ ย า ก ไ ด้ คุ ณ ส ม บั ติ
เพิ่มเติมและแก้ไขปัญหา
เรื่องเตาเผาเนื่องจากใช้
เช้ื อ เพลิ งแตกต่ างกั บ
งานวิจัย) 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
     2.1 คุกกี้ซีซอลคาราเมลน้ าตาลมะพร้าว คาเฟ่อเมซอน 

บริษัท ปตท. 
อ.เป็นเอก ทรัพย์สิน อยู่ระหว่างการทดลอง

หาอายุการเก็บรักษา 
    2.2 พัพฟ์กรอบครองแครง น้ ามันและ

การค้าปลีก 
  

    2.3 บัตเตอร์วินไส้แยมผลไม ้ จ ากัด (มหาชน)   
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3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบติดตามการใช้ประโยชน์งานวิจัย  ปีงบประมาณ 2562 หน่วย
บริหารนวัตกรรมการวิจัย ได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบติดตามการใช้ประโยชน์งานวิจัย 
(Research Utilization System : RU System) ขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูลภายใน
ของหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย สนับสนุนการท างานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินงานเชื่อมโยงกับ
ระบบ R-system สถาบันวิจัยและพัฒนา  

4. บริการวิชาการด้านการวิจัยสู่สังคมและชุมชน การด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในช่วงเดือนตุลาคม 2561– กันยายน 2562 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
  4.1 การสร้างความตระหนัก-จิตวิญญาณผู้ประกอบการ เป็นกิจกรรมที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ด าเนินการเพ่ือฝึกอบรม ประกวดแผนธุรกิจ ประชุมสัมมนาวิชาการ จัดแสดงนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์
หน่วยฯ แก่บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป โดยในปีงบประมาณ 2562 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจด าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 
10 กิจกรรม เช่น โครงการ SMEs Clinic เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารในด้านการ
บริหารธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 42 ราย โครงการตรวจวินิจฉัย
สถานประกอบการและให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป จ านวน 
10 แห่ง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่ากระพ้ี 
เกษตรปลอดภัย จ.สุพรรณบุรี เพ่ือให้ค าปรึกษาการพัฒนาห้องผลิตส าหรับการขอรับรองมาตรฐาน โครงการ 
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ เพ่ือให้ค าปรึกษาเชิงลึกและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 5 แห่ง 
เป็นต้น 
  4.2 การเตรียมความพร้อมการประกอบธุรกิจ กิจกรรมที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจด าเนินงานร่วมกับ
นักศึกษา ประกอบด้วย 4 กิจกรรม เช่น โครงการ Culino Evening Talk โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้เชิญวิทยากรภายนอกที่มี
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ เพ่ือไปต่อยอด
และเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต (2) โครงการ Design 2 Business Starup Boot 
Camp ปีที่ 2 ของ Footwear & Recreation Technology Research Institute (FRT) ประเทศไต้หวัน โดย
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเพ่ือรับสมัครนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร    
ที่มีแนวความคิดด้านการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ น าเสนอโมเดลธุรกิจชัดเจน และมีความเป็นไปได้ทาง
การตลาด เพ่ือคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และด าเนินธุรกิจในประเทศไต้หวัน เป็นต้น 
 4.3 การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ตาม TOR ปี 2562 ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแต่ละแห่งมี
ผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ จ านวน 3 ราย โดยหนึ่งในนั้นต้องเป็นนักศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษา 
ไม่เกิน 5 ปี  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จ านวน 4 
ราย ได้แก่ (1) ธุรกิจน้ าพริกเผาและซอสส าเร็จรูป ตรา KATS อยู่ในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี                
(2) ธุรกิจเครื่องดื่มสมุนไพร ตรา หวานใจอยู่ในกลุ่มนักศึกษา (3) ธุรกิจขนมไทย ตรา บ้านนารี อยู่ในกลุ่ม
ผู้ประกอบการ และ (4) ธุรกิจเครื่องดื่มสมุนไพร บริษัทตรีผลา อยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการ 

 4.4  การสร้างผู้ประกอบการตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในปี 2562 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(สป.อว.) เพ่ือด าเนินโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากร ผู้มีความสนใจในการประกอบธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป 
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ให้มีทักษะทางธุรกิจและทางวิชาชีพ จ านวน 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 3 วัน ประกอบด้วย (1) การท าธุรกิจเบ
เกอรีแบบไม่ใช้เตาอบ: บานอฟฟ่ี ทอฟฟ่ีพุดดิ้ง พานาคอตต้าเสาวรส มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 43 คน ผล
การประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จ านวน 36 
คน (ร้อยละ 83.72) และน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ จ านวน 8 คน (ร้อยละ 18.60) (2) การท าธุรกิจขนม
ไทย: ทองพลุ บุหลันดั้นเมฆ ขนมสี่ถ้วย มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 42 คน ซึ่งผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จ านวน 38 คน (ร้อยละ 90.48) และ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพ จ านวน 11 คน (ร้อยละ 26.19) และ (3) การท าธุรกิจซอสส าเร็จรูป :  
ซอสผัดไทย ซอสส้มต า ซอสเปรี้ยวหวาน ซอสปลาสามรส มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 45 คน ซึ่งผลการ
ประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จ านวน 42 คน 
(ร้อยละ 93.33) และน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ จ านวน 15 คน (ร้อยละ 33.33) 

 4.5 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด 
ภายใต้โครงการ Flagship พัฒนายกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคกลางสู่อุตสาหกรรม 4.0 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กระทรวง
อุตสาหกรรม เพ่ือด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาเชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 10 แห่ง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร 
เมื่อจ าแนกตามประเภทและพ้ืนที่ด าเนินการของธุรกิจจะพบว่า เป็นผู้ประกอบอการที่จดทะเบียนนิติบุคคล 
จ านวน 9 แห่ง (บริษัทจ ากัด 8 แห่ง, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1 แห่ง) และผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 
1 แห่ง ด าเนินการในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี 
ราชบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยผลการด าเนินงานพบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการ
ขอรับบริการอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.68, S.D. = 0.47) คิดเป็นร้อยละ 93.60  

 รูปแบบการด าเนินงานเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ และ
พัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม เช่น การปรับสูตรอาหาร กระบวนการผลิต การพัฒนาอายุการเก็บรักษา  
เป็นต้น พร้อมบรรจุภัณฑ์ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ ผลการด าเนินกิจกรรมในภาพรวมพบว่า ทั้ง 10 สถาน
ประกอบการ ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 264.72 คิดค านวณเป็นจ านวนเงินในภาพรวม
เท่ากับ 12,263,068.00 บาท ในด้านการเพ่ิมผลิตภาพพบว่า โดยรวมทั้ง 10 สถานประกอบการ ภายหลังเข้า
ร่วมกิจกรรมผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีผลิตภาพดังนี้  (1) ของเสียหรือการสูญเสียลดลง 
โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.81 จ านวน 5 กิจการ (2) มีต้นทุนลดลงโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18.80 จ านวน 2 
กิจการ และ (3) มีแนวโน้มที่จะมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากค าสั่งซื้อโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 62.10 จ านวน 4 กิจการ  
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ส่วนที่ 3 
อนาคตภาพของการขับเคลื่อนงานด้านวิจัย (2562-2564) 
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อนาคตภาพของการขับเคลื่อนงานวิจัย (2560-2562) 
ภาพรวมของการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในฐานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐต้องมีความ  

โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ดังนั้น การท าให้มหาวิทยาลัยโดดเด่น คงไม่สามารถท าได้ในทุกประเด็น 
ฐานรากและศักยภาพของมหาวิทยาลั ยจึ งเป็ นสิ่ งส าคัญ ที่ ต่ อยอดและพัฒ นาให้ เป็ นที่ โดด เด่ น  
ในระดับประเทศ จากการวิเคราะห์ความเข้มแข็งและศักยภาพของมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัย  
มีความสามารถโดดเด่นในอนาคตได้ 7 สาขา สามารถแบ่งเป็นสาขาที่เป็น อัตลักษณ์ 4 สาขา และสาขาที่มี
ความเข้มแข็ง เพ่ือมุ่งสู่อัตลักษณ์อีก 3 สาขา แสดงดังภาพที่ 41 

 

 
 

ภาพที่ 41 อัตลักษณ์/สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปแนวทางการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุ สิต

โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
บนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 1) การพัฒนาระบบนิเวศของ
มหาวิทยาลัยที่เอ้ือต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 2) การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมตามความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย และ 3) การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
สาธารณะ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แสดงดังภาพที่ 42  
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ภาคผนวก ก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 ในรอบปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ของสถาบันวิจัยและพัฒนาปีการศึกษา 2561 
โดยสรุปผลการประเมินไว้ ดังนี้ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาปีการศึกษา 2561 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ ตามประกาศการจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ได้แก่ วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ส านัก และสถาบัน ทั้งนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะประเมินคุณภาพด้านการวิจัยเป็นส าคัญในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมคณะด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือร่วมท าความเข้าใจตัวบ่งชี้ 
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา และรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตาม
ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน น าไปสู่การเตรียมจัดท าคู่มือและรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 
1 สิงหาคม 2561–31 กรกฎาคม 2562) จนแล้วเสร็จ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ในระบบ SDU QA ประจ าปีการศึกษา 2561 มีทั้งสิ้น 3 กระบวนการ 16 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยเป็นส าคัญในพันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย โดยในรอบการประเมิน SDU QA ประจ าปี
การศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก แสดงดังตารางที่ 21 
 
ตารางท่ี 21 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2561 

พันธกิจ/ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน คะแนน 
ด้านการวิจัย 
สวพ.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์ หรือสาขาที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย (SDU 2-A1.2) 
 

ร้อยละ 53.57 5 

สวพ.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการงานวิจัยระหว่าง
สาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกับสาขาอ่ืน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสังคมต่องานวิจัยทั้งหมด (SDU 2-A1.4) 
 

ร้อยละ 30.80 5 

สวพ.1.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอกต่องบประมาณท้ังหมด (SDU 2-A2.1) 
 

ร้อยละ 69.64 5 

สวพ.1.5 ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยที่ผ่านการให้ค าปรึกษาด้าน
การวิจัย (SDU 2-A4.1) 
 

ร้อยละ 100 5 

สวพ.1.6 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการที่ได้รับค าปรึกษา ด้านการวิจัย 
ที่มีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (SDU 2-A4.2) 
 

ร้อยละ 100 5 
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ตารางท่ี 21 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

พันธกิจ/ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน คะแนน 
สวพ.1.7 จ านวนเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างสาขา อัตลักษณ์กับสาขาอ่ืนตาม
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย (SDU 5-B5.1) 

7 เครือข่ายวิจัย 5 

สวพ.1.8 ร้อยละของบัณฑิ ตปริญญาตรีที่ มี งานท าภายใน 1 ปี            
(SDU 1-C1.1) 

96.58 5 

สวพ.1.9 ร้อยละของค่าคะแนนจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (SDU 1-C1.2) 
 

82.40 5 

สวพ.1.10 การส่งเสริมคุณภาพของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (SDU5-B6.1, 5-B6.2,5-B7.1, 5-B7.2) 

มีการส่งเสริมคุณภาพ
ของบุคลากรภายใน

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

5 

สวพ.2.1 ร้อยละของบทความวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 (SDU 2-A5.1) 

ร้อยละ 90 5 

สวพ.2.2 ร้อยละของงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
(SDU 2-A1.1) 

ร้อยละ 61.16 5 

สวพ .2.3 ค่ า  h index ในฐานข้อมู ล  ISI Web of Science หรือ 
Scopus จากบทความวิจัยของมหาวิทยาลัย (SDU 2-A5.2) 

ค่า h index ใน
ฐานข้อมูล ISI Web 
of Science = 15 
หรือ Scopus จาก
บทความวิจัยของ

มหาวิทยาลัย = 21 

5 

สวพ.3.1 จ านวนของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
หรือมีศักยภาพสามารถน าไปบ่มเพาะ เพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

18 ชิ้นงาน 5 

สวพ.3.2 จ านวนของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ถูกบ่มเพาะสามารถ
น าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ (SDU 2-A6.1) 

11 ชิ้นงาน 5 

สวพ.3.3 ร้อยละของรายได้จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ถูกบ่มเพาะ 
สามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ต่องบประมาณสนับสนุนที่น ามาบ่ม
เพาะ (SDU 2-A6.2) 

ร้อยละ 141.38 5 

สวพ.3.4 ร้อยละของผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่สามารถตอบสนอง
ต่ อ ก ารแก้ ปั ญ ห า/พั ฒ น ามห าวิท ย าลั ย  ชุ ม ชน  และสั งค ม                      
(SDU 2-A1.3) 

ร้อยละ 89.29 5 

คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัย - 5 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปกีารศึกษา 2561 

 
1. แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยควรด าเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของส่วนงานฯ 

  พิจารณาทบทวนตัวบ่งชี้ บางส่วนที่มีผลลัพธ์มาจากส่วนงานของหลักสูตร/คณะ เนื่องจาก
หน่วยงานสนับสนุนมีการด าเนินงานตรงส่วนของกระบวนการเท่านั้น 

2. จุดเด่นของส่วนงานฯ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถน าไปให้ส่วนงานฯ อ่ืน ๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
  สถาบันวิจัยและพัฒนามีแนวทางและรูปแบบการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างสรรค์ ให้
นักวิจัยสามารถผลิตงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
(Researcher Club และ Consortium) ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและได้
คุณภาพจากการให้ค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

3. แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของส่วนงานฯ 
  ไม่มี 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
  เพ่ิมเติมรูปแบบการเขียนแผน กระบวนการท างาน ให้ชัดเจน เพราะกระบวนการท างาน จะ
เป็นส่วนส าคัญในการวางแผนเพื่อบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีการพัฒนามากข้ึน 
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ภาคผนวก ข 

ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ. 2561–2564 ประจ าปีงบประมาณ 2562   
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ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ตารางที่ 22 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561–2564 ประจ าปี 
งบประมาณ 2562 (ข้อมูล 1 ตุลาคม 2561–30  กันยายน 2562) 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน
ที่ได้ 

ด้านการวิจัย    
2-A1.1 ระบบการน างานวิจัยมายกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 60 
ของหลักสูตร
ทั้งหมดของ

มหาวิทยาลัย มี
การน าวิจัยมา

ยกระดับ
คุณภาพการ
จัดการเรียน

การสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 
61.16 

5 

2-A1.2 ผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์หรือที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

มีผลงานวิจัย
ตามอัตลักษณ์

ของ
มหาวิทยาลัย

หรือที่เก่ียวข้อง
ร้อยละ 50 
ของงานวิจัย

ทั้งหมด 

ร้อยละ 
53.57 

5 

2-A1.3 งานวิจัยที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาอัต
ลักษณ์กับศาสตร์อ่ืนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 

มีการบูรณา
การงานวิจัยกบั
ศาสตร์อื่น เพื่อ

ตอบสนอง
ความต้องการ

ของสังคม  
ร้อยละ 10 ต่อ

งานวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
89.29 

5 
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ตารางท่ี 22  สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561–2564 ประจ าปี 
งบประมาณ 2562 (ข้อมูล 1 ตุลาคม 2561–30  กันยายน 2562)  (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน
ที่ได้ 

2-A2.1 ผลงานวิจัยที่ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหล่ง
ภายนอก 

มีผลงานวิจัยที่
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 
จากแหล่ง
ภายนอก       
ร้อยละ 50        
ต่องานวิจัย 

ร้อยละ 
69.64 

5 

2-A4.1 ผลงานวิจัยภายหลังเข้ารับการให้ค าปรึกษา มีจ านวน
ผลงานวิจัย
ภายหลังเข้ารับ
การให้
ค าปรึกษา       
ร้อยละ 80 
ของสมาชิกท่ี
เข้ารับบริการ
ให้ค าปรึกษา
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
100 

5 

2-A4.2 ผู้รับบริการการให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัยที่มีความพึงพอใจ
ในระดับดีข้ึนไป 

ผู้รับบริการการ
ให้ค าปรึกษา
ด้านงานวิจัยมี
ความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 
100 

5 

2-A5.1 บทความวิจัยหรือนวัตกรรมที่ ได้ รับการเผยแพร่ ใน
ฐานข้อมูล TCI group 1 

บทความวิจัย
หรือนวัตกรรม 
ร้อยละ 90 
ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล TCI 
group 1 

ร้อยละ 90 5 
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ตารางท่ี 22  สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561–2564 ประจ าปี 
งบประมาณ 2562 (ข้อมูล 1 ตุลาคม 2561–30  กันยายน 2562)  (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน
ที่ได้ 

2-A5.2 บทความวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

บทความวิจัย
ของมหาวิทยาลยั 
มีค่า h index 
ในฐานข้อมูล 
ISI Web of 
Science หรือ 
Scopus 
เท่ากับ 9 

ค่า h 
index ใน
ฐานข้อมูล 
ISI Web 

of 
Science 
เท่ากับ 15 
หรือค่า h 
index ใน
ฐานข้อมูล 
Scopus 

เท่ากับ 21 

5 

2-A6.1 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถน ามาต่อยอดเชิง
พาณิชย์ได้ 

ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่
สามารถน ามา
ต่อยอดเชิง
พาณิชย์ได้ 5 
ชิ้นงาน โดยไม่
นับซ้ ากับ
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมในปี
ที่ผ่านมา 

ผลงานวิจัย 
11 ชิ้นงาน 

5 

2-A6.2 รายได้หรือมูลค่าที่เกิดจากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมาต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ 

มีรายได ้            
ร้อยละ 40 
จากผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรม 
ที่น ามาต่อยอด
เชิงพาณิชย์ 

ร้อยละ 
141.38 

5 

คะแนนเฉลี่ย 5 
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ภาคผนวก ค 

ข่าวประชาสัมพันธ์ในสื่อสิง่พิมพ์ 
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ภาคผนวก ง 
บุคลากรสถาบันวิจยัและพัฒนา 
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บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

คณะที่ปรึกษา   
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
   
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา 

 
อยู่เย็น 

 
ผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค รองผู้อ านวยการ 
ดร.จิราพร รอดพ่วง รองผู้อ านวยการ 
นางสาวณยดา ทองศรี หัวหน้าส านักงานอ านวยการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระ จิตสุภา อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง นักวิจัย 
นางสาวชลากร อยู่คเชนทร์ นักวิจัย 
นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล นักวิจัย 
นางสาวพีรดา พงษ์ทอง นักวิจัย 
นางสาวนงนุช อุตคุด นักวิจัย 
นายวิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์ นักวิจัย 
นายธนากร บุญกล่ า นักวิจัย 
นายเฉลิมชัย แสงอรุณ นักวิจัย 
นางสาวธนาภา งิ้วทอง นักวิจัย 
นางสาวปาณิสรา อยู่สกุล เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
นางบุษบา เนกขัม เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
นางสาวเพ็ญภาพร กระเวน เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
นางสาวศศิธร ทองสถิ เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
นางพรทิพย์ รดด้วง เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
นายสุรัช จ้างประเสริฐ เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
นายกริชาพัสน์ ชื่นแสงจันทร์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
นางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
นางสาวณัฐภรณ์ ลิ่มวรพันธ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
นางสาวนภาพร บุญเถิม เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
นางสาวณัฐณิชา มีงาม เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
นางสาววรรษมล แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
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หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย  
นางอรทัย โกกิลกนิษฐ ผู้จัดการ 
นางสาววรรณชนก ชื่นเจริญ เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
นายสรานันต์ สงวนสัตย์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

  

นางสาวอกนิษฐ์ เลิศสิริศรีสกุล ผู้จัดการ 
นางสาวเนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์ นักวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




