
องคประกอบที ่  4     การวิจัย 

 
ตัวบงชี้ที ่  4.1               :   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้          :    กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  : 
 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยประจําและนักวิจยัประจํา 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน

ประเด็นตอไปนี ้
-  หองปฏิบัติการวิจัย  หรือหนวยวิจัย  หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน 

การวิจัย 
-  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 
-  ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัย  เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 

การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ  4   และขอ  5   อยางครบถวนทุกประเด็น 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจในดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ของสถาบันฯ 
 

เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม : 
 
8. มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจาก

สภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด (เฉพาะกลุม  ข   และ  ค) 
 
 
 



เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน   1 คะแนน   2 คะแนน   3 คะแนน   4 คะแนน   5 
มีการ

ดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

2  หรือ  3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ  5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ขอตามเกณฑท่ัวไป

และครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ในปการศึกษา  2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จํานวน  7   ขอ  ดังนี ้

 

1.  ศูนยหัวหิน  มีระบบและกลไกในดานการวิจัยท่ีชัดเจน โดยยึดระบบกลไกการพัฒนางานวิจัย 
และงานสรางสรรคตามมหาวิทยาลัยฯ  และปรับระบบกลไกของศูนยฯ ใหสอดคลองกับบริบทของศูนยฯ 
ซ่ึงปรากฏอยูในแผนกลยุทธในดานการวิจัย  ป  2552 - 2556  (ศห. 4.1-1.1) และไดดําเนินการตามระบบท่ี
วางไวโดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย และงานสรางสรรคของศูนยฯ  (ศห. 4.1-1.2)  มี    
การจัดทําคูมือการวิจัย (ศห. 4.1-1.3) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน   มีการจัดทําระบบหรือ
แนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนางานวิจัย และงานสรางสรรคใหไดตามแผนกลยุทธในดานการวิจัยของ
ศูนยฯ  (ศห. 4.1-1.4)  โดยกระบวนการการมีสวนรวม   

2.  ศูนยหัวหิน  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย หรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน    
ในหลายรูปแบบ เชน รูปแบบการถายทอดความรูจากงานวิจัย โดยอาจารยไดนําความรู  และประสบการณ  
จากผลงานวิจัย ท่ีสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา มาถายทอดองคความรูใหมท่ีคนพบใหกับนักศึกษา และนํา    
มาประยุกตใชใหเกิดประโยชน เชน รายวิชาการจัดการตัวแทนธุรกิจทองเท่ียว (ศห. 4.1 -2.1) และวิชาการ
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว (ศห. 4.1-2.2)  รูปแบบการสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมใน  
การกระบวนการวิจัยของศูนยฯ เชน การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูประกอบการกลุมธุรกิจในอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ศห. 4.1-2.3)   การเก็บขอมูลแบบสอบถามจากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวตางประเทศท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ศห. 4.1-2.4)  และสงเสริมใหนักศึกษา
เขารวมการสัมมนาท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในระดับชาติของกระทรวงพาณิชย (ศห. 4.1-2.5)  

3.   ศูนยหัวหิน  มีการพัฒนาศักยภาพในดานการวิจัย หรืองานสรางสรรคใหแกบุคลากรของศูนยฯ      
โดยไดกําหนดนโยบาย   ยุทธศาสตร ในการดําเนินงานไวในแผนกลยุทธ  ป 2552-2556 (ศห. 4.1 -3.1) ไว 
อยางชัดเจน และไดนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในปการศึกษา 2553 การพัฒนาบุคลากรดาน
การวิจัย เชน การจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยโดยบุคลากรของศูนยฯ เพ่ือเปนการพัฒนาความรูความ 
สามารถและประสบการณดานการวิจัยจากประสบการณจริง (ศห. 4.1-3.2) การจัดตั้งคณะท่ีปรึกษาท่ีมีความรู



และประสบการณในดานการวิจัยเพ่ือใหคําแนะนําแกนักวิจัยรุนใหมของศูนยฯ  (ศห. 4.1-3.3)  การจัดเสวนา
ของบุคลากรภายในศูนยฯ เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนการเรียนรู  ความรู ประสบการณ และแนวคิดในการทําวิจัย
ใหประสบผลสําเร็จและเปนประโยชนตอสังคม (ศห. 4.1 -3.4) และใหความรูทางดานจรรยาบรรณการวิจัย
ใหแกอาจารยประจํา โดยไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณนักวิจัย ใหกับอาจารยเพ่ือท่ีจะไดปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  
(ศห. 4.1 -3.5) 

4. การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค ของศูนยหัวหิน  มี   2  รูปแบบ  คือ        
1). การจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือไวเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ         
(ศห.4.1 -4.1  และ  ศห. 4.1 -4.2)    2).  จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยจากแหลงทุนเงินทุนวิจัยจาก
ภายนอก และจัดสรรใหบุคลากรของศูนยฯ  ซ่ึงศูนยหัวหินไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากองคกรภาครัฐ   
ในป 2553 จํานวน  2   เรื่อง  เปนเงินจํานวน  4,920,560 บาท  (ศห. 4.1 -4.3 และ ศห. 4.1 -4.4) 

5.  ศูนยหัวหิน  ไดมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย  ไดแก การแตงตั่งคณะท่ีปรึกษางานวิจัยของ
ศูนยหัวหิน เพ่ือใหคําปรึกษาและคําแนะนําดานการวิจัยของศูนยฯ (ศห. 4.1 -5.1)  มีหองสมุดและแหลงคน 
ควาขอมูลเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาวิจัย  โดยใชฐานขอมูลจาก
มหาวิทยาลัยฯ  (ศห. 4.1 -5.2) และมีกิจกรรมสงเสริมงานวิจัย ไดแก การจัดเสวนาในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับ 
งานวิจัย  และการจัดแสดงผลงานการวิจัย  (ศห. 4.1-5.3) 

6.  ศูนยหัวหิน   มีการประเมินติดตามผลการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพในดานการวิจัย หรืองาน
สรางสรรค และการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  โดยมีการประเมินผลการดําเนิน 
งานดานวิจัย (ศห. 4.1 -6.1)  และนําเสนอผลการประเมินเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน              
ในเดือน พฤษภาคม  2554 (ศห. 4.1 -6.2) เพ่ือนําขอเสนอแนะจากท่ีประชุมไปใชในการปรับปรุงพัฒนางาน
ดานวิจัยของศูนยฯ  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

7.  ศูนยหัวหิน  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจในดานการวิจัย หรืองาน
สรางสรรคของศูนยฯ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธในดานวิจัย  ป  2552  - 2556 
และไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการป  2554  (ศห. 4.1-7.1)  
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ. 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
4.1 ขอ 8   ขอ 5 

 

 
 
 
 



ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 
 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย  
ปการศึกษา2553 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2553 

การบรรลุ
เปาหมาย 

4.1 ขอ - 6    ขอ 
(  4  คะแนน) 

7   ขอ 
(  4  คะแนน ) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
 

ศห. 4.1 -1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค ศูนยหัวหิน 
ศห. 4.1 -1.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ศูนยหัวหิน 
ศห. 4.1 -1.3 คูมือวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน 
ศห. 4.1 -1.4 แผนกลยุทธดานวิจัย ป 2552-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน 
ศห. 4.1 -2.1 มคอ.3 วิชาการจัดการตัวแทนธุรกิจทองเท่ียว 
ศห. 4.1 -2.2 รายงานผลการจัดสัมมนาวิชาการสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
ศห. 4.1 -2.3 รายช่ือนักศึกษาท่ีชวยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณกลุมผูประกอบการ ในอุตสาหกรรม

ทองเท่ียวและบริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ศห. 4.1 -2.4 รายช่ือนักศึกษาท่ีชวยเก็บขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยและ

ชาวตางประเทศ  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ศห. 4.1 -2.5 นักศึกษาท่ีเขารวมการสัมมนา โครงการสัมมนาและจัดแสดงผลงานกองทุน FTA กระทรวง

พาณิชย   
ศห. 4.1 -3.1 แผนกลยุทธในดานวิจัย  ป 2552-2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน 
ศห. 4.1 -3.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกลุม

อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ศห. 4.1 -3.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาการวิจัย  ศูนยหัวหิน 
ศห. 4.1 -3.4 ผลการดําเนินงานโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย 

ศูนยหัวหิน 
ศห. 4.1 -3.5 คูมือจรรยาบรรณนักวิจัย 
ศห. 4.1 -4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เรื่องหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการรับทุนอุดหนุนการ

วิจัย  พ.ศ. 2551 
ศห. 4.1 -4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เรื่องอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2551 
ศห. 4.1 -4.3 หนังสืออนุมัติทุนวิจั ย โครงการวิจัยเรื่องความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝายทาง

การเมืองของพระสงฆในสังคมไทย 



ศห. 4.1 -4.4 สัญญาท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมทองเท่ียว
และบริการ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ศห. 4.1 -5.2 ภาพถายหองสมุด เว็บไซต ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยหัวหิน 
ศห. 4.1 -5.3 การจัดสัมมนาท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย 
ศห. 4.1 -6.1 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานในดานการวิจัย 
ศห. 4.1 -6.2 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรหิารของศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤษภาคม  2554 
ศห. 4.1.-7.1 รายงานการประชุมเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธในการวิจัยของคณะกรรมการฯ ศูนยหัวหิน 
  

เสริมจุดแข็ง 
 

ศูนยหัวหิน  มีระบบและกลไกในดานการวิจัยท่ีชัดเจนและไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก  เปนจํานวนมาก 

 

แนวทางการพัฒนา 
 

                   ศูนยหัวหิน  ยังขาดระบบการกระตุนและสรางแรงจูงใจท่ีชัดเจน  เพ่ือใหบุคคลากรสายวิชาการ
ไดสรางผลงานวิจัยใหเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว   ควรจัดทําระบบเพ่ือสรางแรงจูงใจ และกระตุน
ใหบุคลากรในสายวิชาการ  ผลิตผลงานวิจัยใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ที ่ 4.2      :      ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้  :     กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจาก ขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน   1 คะแนน   2 คะแนน   3 คะแนน   4 คะแนน   5 
มีการดําเนินการ 

1   ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ 

3   ขอ 
มีการดําเนินการ 

4   ขอ 
มีการดําเนินการ 

5   ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

 

ในปการศึกษา  2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จํานวน  5   ขอ  ดังนี ้

 
 

1.  ศูนยหัวหิน มีระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตท่ีิชัดเจน โดยยึดระบบกลไก   สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคตลอดจนการสนับสนุนใหบุคลากรเผยแพรงานวิจัย  หรืองานสรางสรรค
ดังกลาว เพ่ือตีพิมพในวารสารท้ังระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ   และปรับระบบกลไกของ
ตัวเองใหสอดคลองกับบริบทของศูนยหัวหิน  จะปรากฏอยูในแผนกลยุทธในดานการวิจัย  ป  2552 - 2556            
(ศห. 4.2 -1.1) และไดดําเนินการตามระบบท่ีวางไว  โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและ
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค (ศห. 4.2 -1.2)  โดยมีกรอบการดําเนิน   การสนับสนุนของศูนยใน
หลายดาน เชน พ่ีเล้ียงนักวิจัยในการเขียนรายงานการวิจัยสําหรับเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  สนับสนุนการ



ตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารยท่ีนําเสนอในวารสารระดับนานาชาต ิ สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมนําเสนอผลงาน (ศห. 4.2 -1.3)  จากการดําเนินงานในป  2552-2553 ศูนยฯ  มี
งานวิจัยท่ีต ีพิมพเผยแพร  ในระดับชาติ จํานวน  1  เรื่อง (ศห. 4.2 -1.4) 

2.   ศูนยหัวหิน  มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะห  สังเคราะหความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยฯ  และปรับระบบกลไกของศูนยฯ ใหสอดคลองกับบริบทของศูนยฯ 
ซ่ึงปรากฏอยูในแผนกลยุทธในดานวิจัย   ป  2552-2556  (ศห. 4.2 -2.1) และไดดําเนินการตามระบบท่ีไดวาง
ไว  โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ (ศห. 4.2 -2.2)  ศูนยหัวหิน  ไดรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ไดเผยแพรในเว็บไซตของศูนยฯ http://hauhin.dusit.ac.th/              
(ศห. 4.2 -2.3)  รวมท้ังจัดทําแผนเปนหนังสือเพ่ือเผยแพรใชเปนขอมูลในการใหความรูท่ีนาสนใจใหแก
สาธารณชน  (ศห. 4.2 -.2.4) 

3.   ศูนยหัวหิน  มีการประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู
ท้ังภายในศูนยการศึกษาและภายนอก  ในหลายรูปแบบ  เชน  ฐานขอมูลวิจัย  เว็บไซตศูนย  http://huahin. 
dusit.ac.th  (ศห. 4.2 -3.1)   ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือโทรทัศน หนังสือ บทความตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับชาต ิ (ศห. 4.2 -3.3)  

4.   ศูนยหัวหิน  มีการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  ตลอดถึงชุมชนและบุคคลท่ัวไปโดยการจัดทําฐานขอมูลในดานการ
วิจัยเพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาไดศึกษา  คนควา ตลอดจนการสงผลงานวิจัยไป
ยังกลุมเปาหมาย  (ศห. 4.2 -4.1)  เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาและการศึกษาแกผูท่ีสนใจ   

5.   ศูนยหัวหิน  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิงานวิจัยและงานสรางสรรค  ท่ีจะ-
นําไปใชประโยชนและสงวนสิทธ์ิตอผูท่ีนําไปเผยแพรในทางมิชอบ  โดยยึดระบบของมหาวิทยาลัยฯ           
จะปรากฏอยูในแผนกลยุทธดานวิจัย   ป  2552-2556   (ศห. 4.2 -5.1) และไดดําเนินการตามระบบท่ีวางไว    
โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ (ศห. 4.2 -5.2) เพ่ือกํากับดูแล และประสานงานกับมหาวิทยาลัยฯ ในดาน
การใหความรู และใหคําปรึกษา  ชวยรางคํารองและยื่นจดสิทธิบัตร  และประสานงานการอนุญาตใหใช
สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพ่ือใชประโยชนในเชิงพาณิชย รวมท้ังการสงเสริมความรูความเขาใจใหแก
บุคลากรของศูนยฯ  เกี่ยวกับการคุมครองสิทธ์ิในงานวิจัยและงานสรางสรรค (ศห. 4.2 -5.3) 

 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ  สกอ. 
 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
4.2 ขอ 5   ขอ 5 

 
 
 



ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 
 

ตัวบงชี ้ 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 แผนกลยุทธการวิจัย ศูนยหัวหิน 
ศห. 4.2 -1.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย และงานสรางสรรค 
ศห. 4.2 -1.3 สรุปกรอบการดําเนินงานสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย และงานสรางสรรค 
ศห. 4.2 -1.4 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ   
ศห. 4.2 -2.1 ระบบและกลไกในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะหความรู จากงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
ศห. 4.2 -2.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานและ

สรางสรรค 
ศห. 4.2 -2.3 ฐานขอมูลวิจัยในเว็บไซตศูนยหัวหิน   http://hauhin.dusit.ac.th 
ศห. 4.2 -2.4 หนังสือเผยแพรผลงานวิจัย  ศูนยหัวหิน 
ศห. 4.2 -3.1 ฐานขอมูลวิจัยใน เว็บไซตศูนยหัวหิน   http://hauhin.dusit.ac.th 
ศห. 4.2 -3.2 เอกสารการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ  ของศูนยหัวหิน 
ศห. 4.2 -4.1 หนังสือรับรองการใชประโยชนจากการวิจัย 
ศห. 4.2 -5.1 ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีจะนําไปใชประโยชน 
ศห. 4.2 -5.2 ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีจะนําไปใชประโยชน 
ศห. 4.2 -5.3 สรุปการใหความรูการคุมครองสิทธ์ิงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีจะนําไปใชประโยชน 
  
  
  

  
  

 
 



ตัวบงชี้ที ่  4.3       :      เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย   
ประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้    :    ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน  :  
 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข   และ ค 2   จําแนกเปน   3   กลุมสาขาวิชา 
1.1  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 = 60,000  บาทขึ้นไปตอคน 

1.2  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 = 50,000  บาทขึ้นไปตอคน 

1.3  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 = 25,000  บาทขึ้นไปตอคน 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา      
                จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ    =    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก    

                                                                       จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
                    คะแนนท่ีได                              =           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก        5 

                                                        จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา  =  คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน   =  คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 

 
 
 



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 สัญญาจางโครงการวิจัยความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝายทางการเมืองของพระสงฆใน
สังคมไทยปจจุบัน 

ศห. 4.3 -1.1 สัญญาจางท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
บริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ศห. 4.3 -1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกลุม
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ศห. 4.3 -1.1 จํานวนและรายช่ืออาจารยประจําศูนยหัวหิน 
 

เสริมจุดแข็ง    ศูนยหัวหิน  ไดรับงบประมาณการวิจัยจากภายนอกจํานวนยอดเงินสูงมาก  เม่ือเฉล่ียตอ 
จําน จํานวนอาจารยประจําของศูนยฯ 
 


