องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1
: ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจยั ประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัย หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ ในดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถาบันฯ
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการ
ดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการ
ดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 7 ขอตามเกณฑทั่วไป
และครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จํานวน 7 ขอ ดังนี้
1. ศูนยหัวหิน มีระบบและกลไกในดานการวิจัยที่ชัดเจน โดยยึดระบบกลไกการพัฒนางานวิจัย
และงานสรางสรรคตามมหาวิทยาลัยฯ และปรับระบบกลไกของศูนยฯ ใหสอดคลองกับบริบทของศูนยฯ
ซึ่งปรากฏอยูในแผนกลยุทธในดานการวิจัย ป 2552 - 2556 (ศห. 4.1-1.1) และไดดําเนินการตามระบบที่
วางไวโดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย และงานสรางสรรคของศูนยฯ (ศห. 4.1-1.2) มี
การจัดทําคูมือการวิจัย (ศห. 4.1-1.3) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน มีการจัดทําระบบหรือ
แนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนางานวิจัย และงานสรางสรรคใหไดตามแผนกลยุทธในดานการวิจัยของ
ศูนยฯ (ศห. 4.1-1.4) โดยกระบวนการการมีสวนรวม
2. ศูนยหัวหิน มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย หรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
ในหลายรูปแบบ เชน รูปแบบการถายทอดความรูจากงานวิจัย โดยอาจารยไดนําความรู และประสบการณ
จากผลงานวิจัย ที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชา มาถายทอดองคความรูใหมที่คนพบใหกับนักศึกษาและนํา
มาประยุกตใชใหเกิดประโยชน เชน รายวิชาการจัดการตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว(ศห. 4.1 -2.1) และวิชาการ
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว (ศห. 4.1-2.2) รูปแบบการสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมใน
การกระบวนการวิจัยของศูนยฯ เชน การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูประกอบการกลุมธุรกิจในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ(ศห. 4.1-2.3) การเก็บขอมูลแบบสอบถามจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ(ศห. 4.1-2.4) และสงเสริมใหนักศึกษา
เขารวมการสัมมนาที่เกี่ยวของกับการวิจัยในระดับชาติของกระทรวงพาณิชย(ศห. 4.1-2.5)
3. ศูนยหัวหิน มีการพัฒนาศักยภาพในดานการวิจัย หรืองานสรางสรรคใหแกบุคลากรของศูนยฯ
โดยไดกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ในการดําเนินงานไวในแผนกลยุทธ ป 2552-2556 (ศห. 4.1 -3.1) ไว
อยางชัดเจน และไดนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในปการศึกษา2553 การพัฒนาบุคลากรดาน
การวิจัย เชน การจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยโดยบุคลากรของศูนยฯ เพื่อเปนการพัฒนาความรูความ
สามารถและประสบการณดานการวิจัยจากประสบการณจริง (ศห. 4.1-3.2) การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาที่มีความรู

และประสบการณในดานการวิจัยเพื่อใหคําแนะนําแกนักวิจัยรุนใหมของศูนยฯ (ศห. 4.1-3.3) การจัดเสวนา
ของบุคลากรภายในศูนยฯ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู ความรู ประสบการณ และแนวคิดในการทําวิจัย
ใหประสบผลสําเร็จและเปนประโยชนตอสังคม(ศห. 4.1 -3.4) และใหความรูท างดานจรรยาบรรณการวิจัย
ใหแกอาจารยประจํา โดยไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณนักวิจัย ใหกับอาจารยเพื่อที่จะไดปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
(ศห. 4.1 -3.5)
4. การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค ของศูนยหัวหิน มี 2 รูปแบบ คือ
1). การจัดสรรงบประมาณ เพื่อไวเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ
(ศห.4.1 -4.1 และ ศห. 4.1 -4.2) 2). จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยจากแหลงทุนเงินทุนวิจัยจาก
ภายนอก และจัดสรรใหบุคลากรของศูนยฯ ซึ่งศูนยหัวหินไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากองคกรภาครัฐ
ในป 2553 จํานวน 2 เรื่อง เปนเงินจํานวน 4,920,560 บาท (ศห. 4.1 -4.3 และ ศห. 4.1 -4.4)
5. ศูนยหัวหิน ไดมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ไดแกการแตงตั่งคณะที่ปรึกษางานวิจัยของ
ศูนยหัวหิน เพื่อใหคําปรึกษาและคําแนะนําดานการวิจัยของศูนยฯ (ศห. 4.1 -5.1) มีหองสมุดและแหลงคน
ควาขอมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย โดยใชฐานขอมูลจาก
มหาวิทยาลัยฯ (ศห. 4.1 -5.2) และมีกิจกรรมสงเสริมงานวิจัย ไดแก การจัดเสวนาในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัย และการจัดแสดงผลงานการวิจัย (ศห. 4.1-5.3)
6. ศูนยหัวหิน มีการประเมินติดตามผลการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพในดานการวิจัย หรืองาน
สรางสรรค และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมีการประเมินผลการดําเนิน
งานดานวิจัย (ศห. 4.1 -6.1) และนําเสนอผลการประเมินเขาที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน
ในเดือน พฤษภาคม 2554 (ศห. 4.1 -6.2) เพื่อนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปใชในการปรับปรุงพัฒนางาน
ดานวิจัยของศูนยฯ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. ศูนยหัวหิน มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจในดานการวิจัย หรืองาน
สรางสรรคของศูนยฯ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธในดานวิจัย ป 2552 - 2556
และไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการป 2554 (ศห. 4.1-7.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ.
ตัวบงชี้
4.1

หนวยวัด
ขอ

ผลการดําเนินงาน
8 ขอ

ระดับคะแนน
5

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว
ตัวบงชี้ หนวยวัด
4.1

ขอ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552
-

เปาหมาย
ปการศึกษา2553
6 ขอ
( 4 คะแนน)

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2553
7 ขอ
( 4 คะแนน )

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห. 4.1 -1.1
ศห. 4.1 -1.2
ศห. 4.1 -1.3
ศห. 4.1 -1.4
ศห. 4.1 -2.1
ศห. 4.1 -2.2
ศห. 4.1 -2.3
ศห. 4.1 -2.4
ศห. 4.1 -2.5
ศห. 4.1 -3.1
ศห. 4.1 -3.2
ศห. 4.1 -3.3
ศห. 4.1 -3.4
ศห. 4.1 -3.5
ศห. 4.1 -4.1
ศห. 4.1 -4.2
ศห. 4.1 -4.3

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค ศูนยหัวหิน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ศูนยหัวหิน
คูมือวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
แผนกลยุทธดานวิจัย ป 2552-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
มคอ.3 วิชาการจัดการตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว
รายงานผลการจัดสัมมนาวิชาการสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
รายชื่อนักศึก ษาที่ชวยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณกลุมผูประกอบการ ในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและบริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
รายชื่อนักศึกษาที่ชวยเก็บขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
นักศึกษาที่เขารวมการสัมมนา โครงการสัมมนาและจัดแสดงผลงานกองทุน FTA กระทรวง
พาณิชย
แผนกลยุทธในดานวิจัย ป 2552-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกลุม
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย ศูนยหัวหิน
ผลการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย
ศูนยหัวหิน
คูมือจรรยาบรรณนักวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการรับทุนอุดหนุนการ
วิจัย พ.ศ. 2551
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2551
หนังสืออนุมัติทุนวิจั ย โครงการวิจัยเรื่องความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝายทาง
การเมืองของพระสงฆในสังคมไทย

ศห. 4.1 -4.4 สัญญาที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยว
และบริการ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ศห. 4.1 -5.2 ภาพถายหองสมุด เว็บไซต ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยหัวหิน
ศห. 4.1 -5.3 การจัดสัมมนาที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ศห. 4.1 -6.1 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานในดานการวิจัย
ศห. 4.1 -6.2 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม 2554
ศห. 4.1.-7.1 รายงานการประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธในการวิจัยของคณะกรรมการฯ ศูนยหัวหิน
เสริมจุดแข็ง
ศูน ยหั ว หิน มีร ะบบและกลไกในดานการวิจัยที่ ชัด เจนและไดรั บงบประมาณสนับสนุ น จาก
หนวยงานภายนอก เปนจํานวนมาก
แนวทางการพัฒนา
ศูนยหัวหิน ยังขาดระบบการกระตุนและสรางแรงจูงใจที่ชัดเจน เพื่อใหบุคคลากรสายวิชาการ
ไดสรางผลงานวิจัยใหเปนไปตามเปาหมายทีไ่ ดกําหนดไว ควรจัดทําระบบเพื่อสรางแรงจูงใจ และกระตุน
ใหบุคลากรในสายวิชาการ ผลิตผลงานวิจัยใหไดตามเปาหมายที่กําหนดไว

ตัวบงชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจาก ขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใ หเกิด ประโยชน และมีก ารรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชว ยในการคุมครองสิทธิ์ข องงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จํานวน 5 ขอ ดังนี้
1. ศูนยหัวหิน มีระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ชัดเจน โดยยึดระบบกลไก สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคตลอดจนการสนับสนุนใหบุคลากรเผยแพรงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ดังกลาว เพื่อตีพิมพในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ และปรับระบบกลไกของ
ตัวเองใหสอดคลองกับบริบทของศูนยหัวหิน จะปรากฏอยูในแผนกลยุทธในดานการวิจัย ป 2552 - 2556
(ศห. 4.2 -1.1) และไดดําเนินการตามระบบที่วางไว โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและ
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค (ศห. 4.2 -1.2) โดยมีกรอบการดําเนิน การสนับสนุนของศูนยใน
หลายดาน เชน พี่เลี้ยงนักวิจัยในการเขียนรายงานการวิจัยสําหรับเสนอในที่ประชุมวิชาการ สนับสนุนการ

ตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารยที่นําเสนอในวารสารระดับนานาชาติ สนับสนุน
งบประมาณเพื่อเขารวมประชุมนําเสนอผลงาน (ศห. 4.2 -1.3) จากการดําเนินงานในป 2552-2553 ศูนยฯ มี
งานวิจัยที่ตี พิมพเผยแพร ในระดับชาติ จํานวน 1 เรื่อง (ศห. 4.2 -1.4)
2. ศูนยหัวหิน มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยฯ และปรับระบบกลไกของศูนยฯ ใหสอดคลองกับบริบทของศูนยฯ
ซึ่งปรากฏอยูในแผนกลยุทธในดานวิจัย ป 2552-2556 (ศห. 4.2 -2.1) และไดดําเนินการตามระบบทีไ่ ดวาง
ไว โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ (ศห. 4.2 -2.2) ศูนยหัวหิน ไดรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะห
ความรู จ ากงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ได เ ผยแพร ใ นเว็ บ ไซต ข องศู น ย ฯ http://hauhin.dusit.ac.th/
(ศห. 4.2 -2.3) รวมทั้งจัดทําแผนเปนหนังสือเพื่อเผยแพรใชเปนขอมูลในการใหความรูที่นาสนใจใหแก
สาธารณชน (ศห. 4.2 -.2.4)
3. ศูนยหัวหิน มีการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรองคความรูที่ไดจากงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทั้งภายในศูนยการศึกษาและภายนอก ในหลายรูปแบบ เชน ฐานขอมูลวิจัย เว็บไซตศูนย http://huahin.
dusit.ac.th (ศห. 4.2 -3.1) สื่อหนังสือพิมพ สื่อโทรทัศน หนังสือ บทความตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติ (ศห. 4.2 -3.3)
4. ศูนยหัวหิน มีการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ตลอดถึงชุมชนและบุคคลทั่วไปโดยการจัดทําฐานขอมูลในดานการ
วิจัยเพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาไดศึกษา คนควา ตลอดจนการสงผลงานวิจัยไป
ยังกลุมเปาหมาย (ศห. 4.2 -4.1) เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาและการศึกษาแกผูที่สนใจ
5. ศูนยหัวหิน มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์งานวิจัยและงานสรางสรรค ที่จะนําไปใชประโยชนและสงวนสิทธิ์ตอผูที่นําไปเผยแพรใ นทางมิชอบ โดยยึด ระบบของมหาวิทยาลัย ฯ
จะปรากฏอยูในแผนกลยุทธดานวิจัย ป 2552-2556 (ศห. 4.2 -5.1) และไดดําเนินการตามระบบที่วางไว
โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ (ศห. 4.2 -5.2) เพื่อกํากับดูแล และประสานงานกับมหาวิทยาลัยฯ ในดาน
การใหความรู และใหคําปรึกษา ชวยรางคํารองและยื่นจดสิทธิบัตร และประสานงานการอนุญาตใหใ ช
สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใชประโยชนในเชิงพาณิชย รวมทั้งการสงเสริมความรูความเขาใจใหแก
บุคลากรของศูนยฯ เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ์ในงานวิจัยและงานสรางสรรค (ศห. 4.2 -5.3)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ.
ตัวบงชี้
4.2

หนวยวัด
ขอ

ผลการดําเนินงาน
5 ขอ

ระดับคะแนน
5

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว
ตัวบงชี้

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552

เปาหมาย
ปการศึกษา2553

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2553

การบรรลุ
เปาหมาย

4.2

กระบวนการ

-

4 ขอ
( 4 คะแนน)

5 ขอ
( 5 คะแนน)

บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห. 4.2 -1.1
ศห. 4.2 -1.2
ศห. 4.2 -1.3
ศห. 4.2 -1.4
ศห. 4.2 -2.1
ศห. 4.2 -2.2
ศห. 4.2 -2.3
ศห. 4.2 -2.4
ศห. 4.2 -3.1
ศห. 4.2 -3.2
ศห. 4.2 -4.1
ศห. 4.2 -5.1
ศห. 4.2 -5.2
ศห. 4.2 -5.3

แผนกลยุทธการวิจัย ศูนยหัวหิน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย และงานสรางสรรค
สรุปกรอบการดําเนินงานสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย และงานสรางสรรค
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
ระบบและกลไกในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะหความรู จากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะหความรูจ ากงานวิจัยและงานและ
สรางสรรค
ฐานขอมูลวิจัยในเว็บไซตศูนยหัวหิน http://hauhin.dusit.ac.th
หนังสือเผยแพรผลงานวิจัย ศูนยหัวหิน
ฐานขอมูลวิจัยใน เว็บไซตศูนยหัวหิน http://hauhin.dusit.ac.th
เอกสารการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ของศูนยหัวหิน
หนังสือรับรองการใชประโยชนจากการวิจัย
ระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์งานวิจัยและงานสรางสรรคที่จะนําไปใชประโยชน
ระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์งานวิจัยและงานสรางสรรคที่จะนําไปใชประโยชน
สรุปการใหความรูก ารคุมครองสิทธิ์งานวิจัยและงานสรางสรรคที่จะนําไปใชประโยชน

: เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน :
ตัวบงชี้ที่ 4.3

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา เปนคะแนนระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได
=
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก  5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายนอก จํานวน 4,920,560 บาท มีอาจารยประจํา จํานวน 24 คน ดังนั้นจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยฯ ตออาจารยประจํา คือ 205,023.33 บาท/คน คิดเปน 5 คะแนน
งบสนับสนุนจากภายนอก

จํานวนอาจารยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอกตออาจารยประจํา

4,920,560

24

205,023.33

รายการหลักฐาน
ศห. 4.3 -1.1
ศห. 4.3 -1.1
ศห. 4.3 -1.1
ศห. 4.3 -1.1

สัญญาจางโครงการวิจัยความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝายทางการเมืองของพระสงฆใน
สังคมไทยปจจุบัน
สัญญาจางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
บริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกลุม
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําศูนยหัวหิน

เสริมจุดแข็ง ศูนยหัวหิน ไดรับงบประมาณการวิจัยจากภายนอกจํานวนยอดเงินสูงมาก เมื่อเฉลี่ยตอ
จําน จํานวนอาจารยประจําของศูนยฯ

