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คํานํา 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจําปการศึกษา 2560 จัดทําข้ึนเพ่ือนําเสนอผลการตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2560 (ระหวาง 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงานท่ีเทียบเทาคณะ 
ตามประกาศการจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ไดแก วิทยาเขต ศูนยการศึกษานอก
สถานท่ีตั้ง สํานัก และสถาบัน ท้ังนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจะประเมินคุณภาพดานการวิจัยเปนสําคัญ ตามตัว
บงชี้ในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU QA โดยมี
ท้ังสิ้น 6 กระบวนการ 15 ตัวบงชี้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา คาดหวังวารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะแสดงถึงพัฒนาการ การขับ
เคลื่อนท่ีมุงสูความสําเร็จและเปาหมายของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง ท่ีสงผลใหการจัดการคุณภาพในองครวม
ของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวิสัยทัศนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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บทสรุปผูบริหาร 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายใหมหาวิทยาลัยกลุมใหมดําเนินการปรับยุทธศาสตรตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงดําเนินการปรับยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : Suan Dusit University Reprofiling ที่ผานการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยไดนําการปรับยุทธศาสตร 
ผลการประเมินตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธดานการวิจัย และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
มาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI QA) ในการ
จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา 2560 
เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเห็นชอบตามลําดับ เมื่อไดรับการพิจารณาเห็นชอบแลวสถาบันวิจัยและพัฒนา
จะดําเนินการประเมินตนเอง และประเมินคุณภาพตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต SDU QA ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังกลาว 

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

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2560 

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

ในชวงเดือนพฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดประชุมคณะดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อรวมทําความเขาใจตัวบงชี้ สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา และรวบรวมขอมูลตามกระบวนการ 
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของหนวยงาน นําไปสูการเตรียมจัดทําคูมือและรายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report: SAR) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา 2560 รอบ 12 
เดือน (ระหวาง 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฏาคม 2561) จนแลวเสร็จ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในระบบ SDU QA ประจําปการศึกษา 
2560 มีทั้งสิ้น 6 กระบวนการ 15 ตัวบงชี้ โดยมีผลการดําเนินงานดานการวิจัยเปนสําคัญ 

พันธกิจท่ี 2 ดานการวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5 ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก





บทที่ 1 
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดประสานงานและแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน และเลขานุการ จํานวน 1 ทาน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในไดกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการประเมินไว ดังนี้ 

วัตถุประสงคของการประเมิน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 

2560 มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
1. เพ่ือการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU 
QA) 

2. เพ่ือใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบสถานภาพ จุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา และนําผลมาใชในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตอไป 

วิธีการประเมิน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการประเมินตามกระบวนการ ดังนี้ 
1. การประสานงานระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนา กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
1) สถาบันวิจัยและพัฒนาทาบทามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และประสาน

กําหนดวัน – เวลา ในการประเมิน 
2) สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสงกําหนดการตรวจประเมิน เอกสารรายงานการประเมินตนเอง และ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ SDU QA ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ใหคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดศึกษาและเตรียมการประเมินลวงหนา 

2. การวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมรวมกันเพ่ือซักซอมความเขาใจ

เก่ียวกับวัตถุประสงคของการประเมิน และบทบาทหนาท่ีของผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประธานและคณะกรรมการรวมกันกําหนดกิจกรรม และตารางการประเมิน รวมถึงการแบงหนาท่ี

ความรับผิดชอบของผูประเมินแตละทาน กําหนดวิธีการประเมิน รวมถึงชี้แจงเอกสารท่ีใชในการประเมิน 
แบบฟอรม และการเขียนรายงาน 

3. การดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียม
คณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามลําดับ ดังนี้
1) ประธานชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการ

ประเมินกับคณะผูบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2) ผูบริหารบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3) คณะกรรมการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบันวิจัยและพัฒนา



2 

4) คณะกรรมการศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตาง ๆ ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา และหลักฐานเชิงประจักษอ่ืน ๆ 

4. การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม
1) คณะผูประเมินสรุปผลการประเมินตามที่ไดรับมอบหมาย
2) ประธานคณะกรรมการมอบคณะผูประเมินสรุปผลการประเมินของแตละทานพรอมทั้งนําเสนอ

ปญหาที่พบเพื่อใหที่ประชุมรวมอภิปรายปญหาและสรุปผล 
3) ประธานและคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกตองความครบถวน และความ

สมบูรณของผลการประเมินสรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจา ตอผูบริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ใหรับทราบและรวมอภิปรายผลการประเมิน 

4) สรุปรายงานประเมิน และจัดทํารูปเลมสงใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล

คณะกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูลโดยการสัมภาษณ จากนั้นนําขอมูล
มาเสนอตอคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกตัวบงชี้ 

เกณฑการตัดสินผล 
0.00 - 1.50 การดําเนนิงานของหนวยงาน ไดคุณภาพในระดับตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 - 2.50 การดําเนนิงานของหนวยงาน ไดคุณภาพในระดับตองปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนนิงานของหนวยงาน ไดคุณภาพในระดับพอใช 
3.51 - 4.50 การดําเนนิงานของหนวยงาน ไดคุณภาพในระดับด ี
4.51 - 5.00 การดําเนนิงานของหนวยงาน ไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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บทที่ 2  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ี ปการศึกษา 2560 

พันธกิจ/ตัวบงชี้ ผลการประเมิน คะแนนท่ีได 
ดานการวิจัย 
สวพ.1.1.1++ ระบบการบูรณาการงานวิจัยเขา กับการฝก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา (SDU 1-A1.2) 

ผาน 5 

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

รอยละ 25.10 5 

สวพ.1.2.2 รอยละของผลงานวิจัยตามอัตลักษณหรือท่ีเก่ียวของ
กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (SDU 2-A1.2) 

รอยละ 40.50 5 

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

รอยละ 89.71 5 

สวพ.1.3.1 รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทรัพยากร
จากแหลงภายนอก (SDU 2-A2.1) 

รอยละ 100.00 5 

สวพ.1.3.2 จํานวนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพ่ือนํามาใช
ใน การบริหารจัดการงานวิจัย (ตัวบงช้ีพันธกิจ) 

14,716,134.56 บาท 5 

สวพ.1.3.3 การใชทรัพยากรดานการวิจัยรวมกันเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารวิชาการ (SDU 3-A3.1) 

ผาน 5 

สวพ.1.3.4 จํานวนรายไดท่ีเกิดจากการบริการวิชาการดานวิจัย (ตัว
บงช้ีพันธกิจ) 

2,289,789.56 บาท 5 

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

ผาน 5 

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

รอยละ 80.83 5 

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

รอยละ 95.87 5 

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

ผาน 5 

สวพ.3.1.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการงานวิจัย (SDU 2-A3.1) 

ผาน 5 

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

รอยละ 98.90 5 

คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัย - 5 
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ตารางสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ประจําปการศึกษา 2560 
พันธกิจ จํานวน

กระบวนการ 
จํานวน 
ตัวบงชี้ 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

เชิง 
ปริมาณ 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

เชิง 
คุณภาพ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

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

ดานการวิจัย 6 15 9 6 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 
รวม 15 9 6 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะกรรมการใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพของสวนงานฯ ดังนี้ 
1. แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยควรดําเนินการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของสวนงานฯ
สนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมระบบสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ citation เพ่ือให

เกิดการ citation ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน และควรมีการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของ
คณาจารยในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหงานวิจัยของคณาจารยมีคุณภาพ และนําไปใชประโยชนไดจริงมากข้ึน 

2. จุดเดนของสวนงานฯ ท่ีเปนตัวอยางท่ีดีและสามารถนําไปใหสวนงานฯ อ่ืนๆ ไดเรียนรูรวมกัน
2.1 ผูบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนามีวิสัยทัศน และมีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนในการ

พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิจัยท่ี
เชื่อมโยงกับหนวยงานสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย ไดแก R-system และระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ี
สนับสนนุงานวิจัย และมีการบริหารจัดการรายการขอมูลพ้ืนฐานดานงานวิจัยท่ีครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน 

2.2 บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนามีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป มีความม่ันคงในการทํางาน มี
ชวงอายุอยูในวัยทํางานจึงทําใหเขาใจและสามารถดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันไดอยางครบถวน ทุมเท
และมีความมุงม่ัน 

2.3 มีแนวทางและรูปแบบการสนับสนุน สงเสริม และสรางสรรค ใหนักวิจัยสามารถผลิตงานวิจัยได
อยางตอเนื่องและมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป โดยผานโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Researcher Club และ 
Consortium) ท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนาหัวขอวิจัยอยางเปนรูปธรรมและไดคุณภาพจากการใหคําปรึกษาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ และมีการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และการจดสิทธิบัตรจาก
งานวิจัยอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม และควรจัดกิจกรรมการจัดความรูเพ่ือสงเสริมแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ดําเนินการของ Researcher Club และ Consortium เพ่ือพัฒนาโครงรางงานวิจัย และจัดทําเปนคลังโครง
รางงานวิจัยท่ีดีของมหาวิทยาลัยตอไป 

3. แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสวนงานฯ
ควรสงเสริมงานวิจัยดานอัตลักษณ และดานสาธารณมติใหเกิดรายไดกับมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

4. จุดท่ีควรพัฒนา
4.1 ควรมีการพิจารณาปรับเปาหมายในตัวบงชี้เชิงปริมาณในปการศึกษา 2561 ใหสอดคลองกับผล

การดําเนินงานท่ีแทจริง 
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 4.2 ควรเพ่ิมเติมนิยามของผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน โดยเพ่ิมการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน ใหครบทุกพันธกิจ ไดแก การบริการวิชาการ ทํานุศิลปวัฒนธรรม การวิจัย ใหเปน
แนวทางเดียวกัน กับการเก็บขอมูลและการรายงานผลในตัวบงชี้ท่ี สวพ.1.2.1 รอยละของผลงานวิจัยยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 4.3 ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 
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ภาคผนวก 
การคํานวณผลการประเมินคุณภาพของระบบ SDU QA 
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การคํานวณผลการประเมินคุณภาพของระบบ SDU QA 
 ระดับคะแนนของผลการประเมิน ดังนี้ 

        คะแนน                                   ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50     การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

 1.51 - 2.50     การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 - 3.50     การดําเนินงานระดับพอใช 

 3.51 - 4.50     การดําเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00     การดําเนินงานระดับดีมาก 
ที่มา : คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

 
 วิธีการคํานวณผลการประเมิน สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะดังนี้ 

  ลักษณะที่ 1 การคํานวณผลการประเมินตัวบงชี้เชิงปริมาณ 
  ลักษณะที่ 2 การคํานวณผลการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
 

 ตัวบงชี้สําหรับปการศึกษา 2560 
  

 
พันธกิจ 

จํานวน
กระบวนการ 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

จํานวน 
ตัวบงชี ้

เชิงปริมาณ 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

เชิงคุณภาพ 
ดานการวิจัย 6 15 9 6 

รวม 15 9 6 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพรายพันธกิจ 

1. นําคาคะแนนรายตัวบงชี้มารวมกัน หารดวยจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด  
                              ผลการประเมินรายพันธกิจ  =   ผลรวมของคาคะแนนรายตัวบงชี้ทั้งหมด 

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

                             15 
   =  75 

  15 
=  5 

 
                     ดังนั้นผลการดาํเนินงานพนัธกิจที่ 2 ดานการวจิัย ไดระดบัคะแนน 5 
 

2. นําคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากขอ 1 มาเทียบกับระดับคะแนนของผลการประเมิน เพื่อสรุประดับคุณภาพ
พันธกิจที่ 2 
 

พันธกิจ จํานวน
กระบวนการ 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

คะแนนเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน 

ดานการวิจัย 6 15 5 ดีมาก 
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