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คํานํา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจําปการศึกษา 2561 จัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอผลการตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2561–31 กรกฎาคม 2562) โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ 
ตามประกาศการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ได้แก่ วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอก
สถานที่ตั้ง สํานัก และสถาบัน ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจะประเมินคุณภาพด้านการวิจัยเป็นสําคัญ ตามตัว
บ่งชี้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU QA ของ
แต่ละหน่วยงาน โดยมีทั้งสิ้น 3 กระบวนการ 16 ตัวบ่งชี้ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง/
ส่วนงานอ่ืนเทียบเท่าคณะ คาดหวังวารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้จะแสดงถึง
พัฒนาการ การขับเคลื่อนที่มุ่งสู่ความสําเร็จและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ที่ส่งผลให้การจัดการ
คุณภาพในองค์รวมของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ก



สารบัญ
        หน้า 

คํานํา   ก 
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การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ค 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ค 
ประจําปีการศึกษา 2561 

หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ง 
บทที่ 1 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  1 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายให้มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ดําเนินการปรับยุทธศาสตร์ตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงดําเนินการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต : Suan Dusit University Reprofiling ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําการปรับยุทธศาสตร์ ผลการ
ประเมินตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI QA) ในการจัดทําคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561 เพื่อเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พิจารณาเห็นชอบตามลําดับ เมื่อไดรับการพิจารณาเห็นชอบแลวสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการ
ประเมินตนเอง และประเมินคุณภาพตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวน ดุสิต SDU QA 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังกลาว 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะ จึงดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์แต่ละระยะของส่วนงาน โดยสังเคราะห์จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน และครอบคลุมประเด็น
มาตรฐานและรายการข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set: CDS) ทั้งหมดที่กําหนดในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังเน้นการ
ดําเนินการที่เป็นระบบและกลไก การปรับปรุงและเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพอย่างสอดประสานในทุกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแนวโน้มการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินแบบ ADLI และ LeTCI ของเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) และจะมีการ
ทบทวนการดําเนินงานและเป้าหมาย (Retreat) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2561 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ ตามประกาศการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ได้แก่ วิทยา
เขต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง สํานัก และสถาบัน ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จะประเมินคุณภาพด้านการวิจัยเป็น
สําคัญ 

ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมคณะดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื ่อร่วมทําความเข้าใจตัวบ่งชี ้ สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา และรวบรวมข้อมูลตาม
กระบวนการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน นําไปสู่การเตรียมจัดทําคู่มือและรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 
2561 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2561–31 กรกฎาคม 2562) จนแล้วเสร็จ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในระบบ SDU QA ประจําปีการศึกษา 
2561 มีทั้งสิ้น 3 กระบวนการ 16 ตัวบ่งชี้  โดยมีผลการดําเนินงานด้านการวิจัยเป็นสําคัญในพันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย 
โดยในรอบการประเมิน SDU QA ประจําปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ย 5 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
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 บทที่ 1 
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประสานงานและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน และเลขานุการ จํานวน 1 ท่าน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในได้กําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินไว้ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามผลการดําเนินงานปีการศึกษา 
2561 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU 
QA) 

2. เพ่ือให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบสถานภาพ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา และนําผลมาใช้ในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

3. เพ่ือให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีข้อมูลสําหรับการนําเสนอผลการดาเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด
และเผยแพร่สาธารณชน 
 
วิธีการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการประเมินตามกระบวนการ ดังนี้ 

1. การประสานงานระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1) สถาบันวิจัยและพัฒนาทาบทามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และประสาน
กําหนดวัน – เวลา ในการประเมิน 

2) สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดส่งกําหนดการตรวจประเมิน เอกสารรายงานการประเมินตนเอง และ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ SDU QA ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ศึกษาและเตรียมการประเมินล่วงหน้า 

2. การวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมร่วมกันเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน และบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประธานและคณะกรรมการร่วมกันกําหนดกิจกรรม และตารางการประเมิน รวมถึงการแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบของผู้ประเมินแต่ละท่าน กําหนดวิธีการประเมิน  รวมถึงชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
แบบฟอร์ม และการเขียนรายงาน 

3. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามลําดับ ดังนี้ 
1) ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนํา

คณะกรรมการประเมินกับคณะผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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2) ผู้บริหารบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3) คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4) คณะกรรมการศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่าง  ๆ ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ 

4. การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
1) คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2) ประธานคณะกรรมการมอบคณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินของแต่ละท่านพร้อมทั้ง

นําเสนอปัญหาที่พบเพื่อให้ที่ประชุมร่วมอภิปรายปัญหาและสรุปผล 
3) ประธานและคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วน และ

ความสมบูรณ์ของผลการประเมินสรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ต่อผู้บริหารและบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน 

4) สรุปรายงานประเมิน และจัดทํารูปเล่มส่งให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 คณะกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากนั้นนํา

ข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในทุกตัวบ่งชี้ 
 
เกณฑ์การตัดสินผล 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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บทที่ 2  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2561 

ลําดับที ่ พันธกิจ/ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 
ด้านการวิจัย 

1.  สวพ.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์ หรือสาขาที่มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย (SDU 2-A1.2) 

ร้อยละ 53.57 5 

2.  สวพ.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการงานวิจัยระหว่าง
สาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกับสาขาอื่น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมต่องานวิจัยท้ังหมด (SDU 2-A1.4) 

ร้อยละ 30.80 5 

3.  สวพ.1.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอกต่องบประมาณทั้งหมด (SDU 2-A2.1) 

ร้อยละ 69.64 5 

4.  สวพ.1.5 ร้อยละของจํานวนโครงการวิจัยที่ผ่านการให้คําปรึกษา
ด้านการวิจัย (SDU 2-A4.1) 

ร้อยละ 100 5 

5.  สวพ.1.6 ร้อยละของจํานวนผู้รับบริการที่ได้รับคําปรึกษา ด้านการ
วิจัย ท่ีมีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (SDU 2-A4.2) 

ร้อยละ 100 5 

6.  สวพ .1.7 จํ าน วน เค รื อ ข่ าย วิ จั ย ทั้ งภ าย ใน และภ ายน อก
มหาวิทยาลัย ที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างสาขา  อัต
ลักษณ์กับสาขาอื่นตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย (SDU 5-
B5.1) 

7 เครือข่ายวิจัย 5 

7.  สวพ.1.8 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานทําภายใน 1 ปี (SDU 
1-C1.1) 

96.58 5 

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

82.40 5 

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

มีการส่งเสรมิคณุภาพ
ของบุคลากรภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 

10.  สวพ.2.1 ร้อยละของบทความวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 (SDU 2-A5.1) 

ร้อยละ 90 5 

11.  สวพ.2.2 ร้อยละของงานวิจัยที่ถูกนําไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
(SDU 2-A1.1) 

ร้อยละ 61.16 5 

12.  สวพ.2.3 ค่า h index ในฐานข้อมูล ISI Web of Science หรือ 
Scopus จากบทความวิจัยของมหาวิทยาลัย (SDU 2-A5.2) 

ค่า h index ในฐานข้อมูล ISI 
Web of Science = 15 หรือ 
Scopus จากบทความวิจัย
ของมหาวทิยาลัย = 21 

5 

13.  สวพ.3.1 จํานวนของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถสร้าง 18 ช้ินงาน 5 
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ลําดับที ่ พันธกิจ/ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 
มูลค่าเพิ่ม หรือมีศักยภาพสามารถนําไปบ่มเพาะ เพื่อต่อยอดเชิง
พาณิชย ์

14.  สวพ.3.2 จํานวนของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ถูกบ่มเพาะสามารถ
นําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ (SDU 2-A6.1) 

11 ช้ินงาน 5 

15.  สวพ.3.3 ร้อยละของรายได้จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ถูกบ่ม
เพาะ สามารถนําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ต่องบประมาณสนับสนุนที่
นํามาบ่มเพาะ (SDU 2-A6.2) 

ร้อยละ 141.38 5 

16.  สวพ.3.4 ร้อยละของผลงานวิจัย  หรือนวัตกรรมที่สามารถ
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
(SDU 2-A1.3) 

ร้อยละ 89.29 5 

คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัย - 5 

 
ตารางสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ประจําปีการศึกษา 2561 

พันธกิจ จํานวน
กระบวนการ 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

เชิง 
ปริมาณ 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

เชิง 
คุณภาพ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ด้านการวิจัย 3 16 15 1 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 
รวม 16 15 1 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพของส่วนงานฯ ดังนี้ 
 1. แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยควรดําเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของส่วนงานฯ 
 พิจารณาทบทวนตัวบ่งชี้ บางส่วนที่มีผลลัพธ์มาจากส่วนงานของหลักสูตร/คณะ เนื่องจากหน่วยงาน
สนับสนุนมีการดําเนินงานตรงส่วนของกระบวนการเท่านั้น 
 2. จุดเด่นของส่วนงานฯ ที่เป็นตัวอย่างท่ีดีและสามารถนําไปให้ส่วนงานฯ อ่ืนๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีแนวทางและรูปแบบการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างสรรค์ ให้นักวิจัย
สามารถผลิตงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและมีจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
(Researcher Club และ Consortium) ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและได้
คุณภาพจากการให้คําปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 3. แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของส่วนงานฯ 
 ไม่มี 
 4. จุดที่ควรพัฒนา 
 เพ่ิมเติมรูปแบบการเขียนแผน กระบวนการทํางาน ให้ชัดเจน เพราะกระบวนการทํางาน จะเป็นส่วน
สําคัญในการวางแผนเพื่อบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีการพัฒนามากขึ้น 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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การคํานวณผลการประเมินคุณภาพของระบบ SDU QA 
ระดับคะแนนของผลการประเมิน ดังนี้ 

คะแนน ผลการประเมิน 
0.0 - 1.50 
1.51 - 2.50 
2.51 - 3.50 
3.51 - 4.50 
4.51 - 5.00 

การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
การดําเนินงานระดับพอใช้ 

การดําเนินงานระดับดี 
การดําเนินงานระดับดีมาก 

ที่มา : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
 
ตัวบ่งชี้สําหรับปีการศึกษา 2561 

พันธกิจ จํานวน 
กระบวนการ 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

เชิงคุณภาพ 
ด้านการวิจัย 3 16 15 1 

รวม 16 15 1 
 
สรุปการประเมินคุณภาพรายพันธกิจ 

1. นําค่าคะแนนรายตัวบ่งชี้มารวมกัน หารด้วยจํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 
ผลการประเมินรายพันธกิจ =    ผลรวมของค่าคะแนนรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 

  จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 
=    5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5 

   16 
=    80 

    16 
=    5 

ดังนั้น    ผลการดําเนินงานพันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย ได้ระดับคะแนน 5 
2. นําคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากข้อ 1 มาเทียบกับระดับคะแนนของผลการประเมิน เพื่อสรุประดับคุณภาพ

พันธกิจที่ 2 
พันธกิจ จํานวน 

กระบวนการ 
จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ด้านการวิจัย 3 16 5 ดีมาก 



คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่      ๒๐๙๑/๒๕๖๒

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

___________________________

         เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนไปตามมาตราที่๔๓

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๘ และขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย ระบบ หลักเกณฑ

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินสวนงาน พ.ศ. ๒๕๔๘
          อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินสวนงาน พ.ศ.๒๕๕๘ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ
  ๑. ผศ.ดร.ยุธยา          อยูเย็น                   ประธานกรรมการ

  ๒. ผศ.ดร.พรพัสนันท   เดชประสิทธิโชค       รองประธานกรรมการ

 ๓. ดร.จิราพร           รอดพวง   กรรมการ
  ๔. ผศ.ดร.จิระ           จิตสุภา    กรรมการ
  ๕. นางสาวณยดา        ทองศร ี    กรรมการและเลขานุการ

  ๖. นางสาวนภาพร      บุญเถิม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 หนาที่
          ๑.    ดําเนินนโยบายและแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของ

มหาวิทยาลัย โดยใชคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) และคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา
 ๒.   วางแผนดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เกณฑการประเมินและคาเปา

หมายตัวบงชี้ของกลยุทธ
  ๓.   พัฒนาระบบประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพตามเกณฑการประเมินของตัวบงชี้กลยุทธ

 ๔.   จัดใหมีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
  ๕.   ชี้แจงทําความเขาใจ สรางความตระหนักถึงความจําเปนของการประกันคุณภาพและพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ

๒
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-  ๒  -

 ๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
 ๑. ผศ.ดร.พรพัสนันท  เดชประสิทธิโชค      ประธานกรรมการ

 ๒. ดร.จิราพร          รอดพวง  กรรมการ
  ๓. ผศ.ดร.จิระ         จิตสุภา   กรรมการ
  ๔. นางสาวชลากร    อยูคเชนทร   กรรมการ
  ๕. นางอรทัย          โกกิลกนิษฐ   กรรมการ

 ๖. นางสาวณิชาภัส   ตั้งบวรพิมล   กรรมการ
  ๗. นางสาวพีรดา      พงษทอง   กรรมการ 

 เจี้ยวเหง  กรรมการ
  ติยะพงษประพันธ     กรรมการ

 อุตคุด   กรรมการ
   กระเวน          กรรมการ
  บุญกลํ่า         กรรมการ
  เนกขัม            กรรมการ
  อยูสกุล          กรรมการ
  ชื่นแสงจันทร   กรรมการ
  ชื่นเจริญ         กรรมการ
   ลิ่มวรพันธ     กรรมการ  

 มีงาม           กรรมการ
  ทองศร ี          กรรมการและเลขานุการ

 

 ๘. นางสาวณปภร        

 ๙. นายวิชญา         

 ๑๐. นาวสาวนงนุช      

 ๑๑. นางสาวเพ็ญภาพร 

 ๑๒. นายธนากร         

 ๑๓. นางบุษบา         

 ๑๔. นางสาวปาณิสรา   

 ๑๕. นายกริชาพัสน      

 ๑๖. นางสาววรรณชนก 

 ๑๗. นางสาวณัฐภรณ    

 ๑๘. นางสาวณัฐณิชา    

 ๑๙. นางสาวณยดา      

 ๒๐. นางสาวนภาพร       บุญเถิม         กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 สั่ง ณ  วันที่   ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุธยา อยูเย็น)

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
24พ.ค.62  เวลา 10:44:57  Non-PKI Server Sign

Signature Code : QgBFA-EQAMA-A3AEY-AOAAw

       ๑.  จัดทํา และวิพากษปรับปรุงแกไขรายงานการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ รวมทั้งจัดเตรียมหลักฐานที่

สมบูรณครบถวน สอดคลองเปนไปตามเกณฑการประเมิน

 ๒. ดําเนินการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการ ศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๑

๓. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในม าใชเพื่อพัฒนาการดําเนิน

งานของหนวยงานใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง

 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ท่ี  ๒๙๗๙/๒๕๖๒ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหนวยงานเทียบเทาคณะ และสํานักงานวิทยาเขต ตามระบบ SDU QA 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  
---------------------------------------------- 

ดวยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน
เทียบเทาคณะ และสํานักงานวิทยาเขต ตามระบบ SDU QA ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนั้น เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานเทียบเทาคณะ และสํานักงานวิทยาเขต ตามระบบ SDU 
QA ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  ดังมีรายนามตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพศึกษาภายใน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑. นางกชกร        ชํานาญกิตติชัย ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุภาภรณ ตั้งดําเนินสวัสดิ์ กรรมการ 
๓. นางสาวประวรดา  โภชนจันทร กรรมการ 
๔. นางสาววลัยพร   ออนนอมดี เลขานุการ 

๒. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพศึกษาภายใน สํานักงานมหาวิทยาลัย 
วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑. ผูชวยศาสตราจารยประศาสน นิยม  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีรอยตรีมงคลชัย บุญแกว กรรมการ 
๓. นายสุทัน มุมแดง กรรมการ 
๔. นายปราการ รอดปรีชา เลขานุการ 

๓. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑. ผูชวยศาสตราจารยศรีสุดา วงศวิเศษกุล ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยปฏิญญา สุขวงศ กรรมการ 
๓. นางสาวรุงนภา เลิศพัชรพงศ กรรมการ 
๔. นางสาวณยดา ทองศร ี เลขานุการ 

๔. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑. นางกชกร            ชํานาญกิตติชัย      ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยภุชงค เมนะสินธุ กรรมการ
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กําหนดการ 
วันท่ีรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

วันศุกรท่ี 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม 1208/1 อาคาร 1 ช้ัน 2 

09.00 - 09.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันวิจัยและพัฒนาประชุม 
09.30 - 09.45 น ผูอํานวยการกลาวเปดการตอนรับ 
09.45 - 10.15 น. รับฟงสรุปภาพรวมรายงานผลการประกันคุณภาพ การศึกษาประจําปการศึกษา 2561 

รอบ 12 เดือน 
10.15 - 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ และศึกษาเอกสารหลักฐาน 
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซักถามและตรวจประเมินเอกสารหลักฐาน 
16.00 - 16.30 น คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลเบื้องตนดวยวาจา 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
   เวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.00 - 14.15 น. บริการอาหารวาง 
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