


บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 
23 สิงหาคม 2549  มีหน้าที่สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งงานในส านักงาน
ผู้อ านวยการ เป็น 4 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงินบัญชีและพัสดุ  งานพัฒนา ประเมินผลและ
เผยแพร่งานวิจัย และงานข้อมูลสารสนเทศ  

สถาบันวิจัยแลพัฒนาได้ประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 เพ่ือสะท้อนคุณภาพ 
การด าเนินงาน โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองในครั้งประกอบด้วย ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)  ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ใช้รอบเวลาตามปี พ.ศ. 2557 (1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 
2557) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 
กรกฎาคม 2558) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
หน่วยงาน 
 ในปีการศึกษา 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
ประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. (3 ตัวบ่งชี้) ตามเกณฑ์การประเมินของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัย (3 ตัวบ่งชี้)  และตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
หน่วยงาน (2 ตัวบ่งชี้ ) รวมทั้งสิ้น 8 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 3.93 ซึ่งม ี
ผลการประเมินเป็นรายตัวบ่งชี้ เป็นดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้จากระบบประเมินคุณภาพภายใน ของ สกอ.  คะแนนเฉลี่ย 3.49 ประกอบด้วย 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ผลการประเมิน 5 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลการประเมิน 3.51 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ผลการประเมิน 1.95 
 ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 คะแนนเฉลี่ย 4.06 
ประกอบด้วย 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมิน 2.17 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 จ านวนโครงการวิจัยสถาบัน ผลการประเมิน 5 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ ผลการประเมิน 5 

ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับคุณภาพหน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 4.41  ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กระบวนการจัดท าและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ผลการประเมิน 5 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมิน 3.82  
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ค ำน ำ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 และมุ่งพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ประจักษ์ว่า
ระบบนี้ ช่วยผลักดันให้ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งท่ัวทั้งมหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  
ทั้งในระดับ สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557 เพ่ือการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา และการบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองตอ 

บต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม  

ส าหรับรายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้  สถาบันได้จัดท าขึ้นเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/
สถาบัน ตามตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย  ส่วนที่  1  :  ระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.   ส่วนที่  2  :  
ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ส่วนที่  3  :  ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพหน่วยงาน  โดยมุ่งหวังให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลจริง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงษ์) 

   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตุลาคม 2558 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 
  วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2516 จากนั้นได้มีพัฒนาการมาตามล าดับ จนกระทั่งใน 
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 
เป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดตั้งหน่วยงานเพ่ือการวิจัยขึ้นชื่อว่า 
“ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” เพ่ือรองรับการพัฒนางานด้านการวิจัย ในช่วงเวลาดังกล่าว ต่อมาใน พ.ศ.
2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ“ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” จึงมีฐานะเป็น 
“ส านักวิจัยและบริการวิชาการ” และต่อมาใน พ.ศ.2547 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งผลให้ส านักวิจัยและ
บริการการศึกษา มีฐานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จนถึงปจัจุบัน 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
 1.2.1 ปรัชญา 
  สร้างสรรค์ปัญญา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 1.2.2 วิสัยทัศน์ 
         เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และประกันคุณภาพงานวิจัย    เพื่อสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นความเป็นเลิศด้านระบบการบริหารจัดการวิจัย สร้างค่านิยมแห่งสังคมอุดม
ปัญญา ในอันที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 

 1.2.3 พันธกิจ 
         ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ สร้างความรู้ด้านคุณภาพงานวิจัย ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง  

ถึงปลายทาง เพ่ือให้ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีคุณภาพ และมาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับ ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกลมกลืนกับบริบท
ของท้องถิ่น และสามารถพัฒนาองค์ความรู้จากระดับท้องถิ่นสู่สากล 
 1.2.4 ยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
  1) พัฒนาระบบบริหารจัดงานวิจัย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยของนักวิจัย  
  2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคุณภาพงานวิจัย  
  3) สนับสนุนการท างานในลักษณะเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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1.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

งานบริหารทั่วไป งานการเงิน  
บัญชีและพัสด ุ

 

งานพัฒนา ประเมินผล
และเผยแพร่งานวิจัย 

งานข้อมูลสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ า 

สถาบันวิจยัและพฒันา 

ผู้อ านวยสถาบันวจิัย 

และพัฒนา 

รองผู้อ านวยการ 

ฝุายวิจัย 
รองผู้อ านวยการ 

ฝุายวางแผนและบริหาร 
 

รองผู้อ านวยการ 
       ฝุายะสารสนเทศ 
 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

หมวดบริหารทั่วไป 

หมวดวางแผนและ
งบประมาณ 

หมวดธุรการ 

หมวดการเงิน 

หมวดพัสด ุ

หมวดทุนวิจัย 

หมวดติดตามโครงการ 

วิจัยและการตรวจรับงานวจิัย 

หมวดส่งเสรมิสนับสนุน 

เผยแพร่งานวิจยั 

หมวดข้อมูล
สารสนเทศ 
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1.4 รายช่ือคณะกรรมการประจ าสถาบัน และผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
 1.4.1  รายช่ือคณะกรรมการประจ าสถาบัน  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ 
2 รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
3 นายกฤตพล  ยังวนิชเศรษฐ กรรมการ 
4 รศ.ดร.ดุจเดือน  พันธุมนาวิน กรรมการ 
5 รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี กรรมการ 
6 นายเอกพจน์  ยอดพินิจ กรรมการ 
7 รศ.ดร.โอภาส  พิมพา กรรมการ 
8 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 

 
1.4.2 รายช่ือผู้บริหาร  

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
1 รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์ ปร.ด.(อินทรีย์เคมี) ผู้อ านวยการ 
2 ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง วท.ด.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์) 
รองผู้อ านวยการ 

3 ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล วท.ม.(ฟิสิกส์) รองผู้อ านวยการ 
4 อาจารย์ศิโรจน์  พิมาน วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) รองผู้อ านวยการ 

 
1.5 จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากร จ านวน 7 คน ได้แก่ 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
1 นางเพ็ญแก้ว  พิมาน บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) หัวหน้าส านักงานฯ 
2 นางสาวกัญญารัตน์  แสงสุวรรณ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3 นางสาวอรอุมา  น้ าตาลพอด บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
4 นางสาวนัฐพร  ยิ่งไพเราะ บธ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) นักวิชาการเงินและบัญชี 
5 นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่วิจัย 
6 นางสาววริศรา นนทฤทธิ์ ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) เจ้าหน้าที่วิจัย 
7 นางสาวชุตินันต์ แซ่ตั้ง คอ.ม.(เทคโนโลยีการเรียนรู้และ

สื่อสารมวลชน) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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1.6 จ านวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปี 2558 จ านวน 19,732,131 บาท 
จ าแนกเป็นเงินงบประมาณรายได้ จ านวน 12,442,826 บาท และเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 7,289,305
บาท โดยจ าแนกตามแผนงาน/โครงการดังนี้ 

1) งบรายได้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

ที ่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 10,139,600 
1.1 จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 6,000,000 
1.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 524,000 
1.3 จัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงานวิจัย 157,000 
1.4 รางวัลนักวิจัย 420,000 
1.5 ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย 1,564,000 
1.6 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 166,000 
1.7 ประสานงานเครือข่ายวิจัย 193,600 
1.8 การสังเคราะห์งานวิจัย 65,000 
1.9 ส่งเสริมการจัดท าวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยข้อตกลงที่มหาวิทยาลัย

ท าร่วมกับภาคีและเครือข่าย 
1,000,000 

1.10 การจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา 50,000 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานวิจัย 232,000 
2.1 ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน 97,000 
2.2 ประชุมคณะกรรมการการวิจัย 135,000 
3. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 191,000 
3.1 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบกลไกและติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 15,000 
3.2 วางแผนและประเมินผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 50,000 
3.3 การจัดการความรู้ 76,000 
3.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 50,000 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 132,000 
4.1 ไปราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุมสัมมนา 60,000 
4.2 ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานของบุคลากร 42,000 
4.3 ส่งเสริมสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 
30,000 

5. โครงการบริหารจัดการส านักงาน 503,944 
6. โครงการบริหารความเสี่ยง 1,244,282 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,442,826 
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2) งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2558 

ที ่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการวิจัย จ านวน 22 โครงการ   
1.1 การศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ ICT 

ส าหรับครูในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 41 

480,000 

1.2 ชุดเก็บเก่ียวพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟูาจากการหมุนในแนวรัศมีของเครื่องรีด
ยางด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริก 

300,000 

1.3 แรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

296,100 

1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัยกับความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยวอ าเภอเกาะสมุย 

350,000 

1.5 วัฒนธรรมหมากและการจัดการหมากของต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

353,800  

1.6 แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าปลากะพงขาวแบบมีส่วนร่วมของชาวประมง 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

299,750 

1.7 การพัฒนาศักยภาพการปูองกันอุทกภัยของภาคประชาชนบริเวณลุ่มน้ าตาปี
ตอนล่าง จ.สุราษฎร์ธานี 

250,000 

1.8 เครื่องบดสับทางปาล์มน้ ามันแบบเคลื่อนที่ 300,000 
1.9 การเลี้ยงชันโรงในพ้ืนที่ปุา 557,765 
1.10 การขยายพันธุ์ฟักข้าวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ 300,000 
1.11 การประเมินการดูดซึมได้ (Oral Bioaccessibility) ของแร่ธาตุปริมาณน้อยใน

สาหร่ายขนนก (Caulerparacemosa var. corynephora) ที่ได้จากบริเวณ
ชายฝั่ง จังหวัดตรัง  

380,000 

1.12 การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ าย่อยต้นจากกับน้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามัน
ปาล์ม 

300,000 

1.13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ น้ าส้มสายชูหมัก และเครื่องดื่มน้ าส้มสายชูเพ่ือสุขภาพ
จากลองกอง 

300,000 

1.14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา 300,000 
1.15 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีโน

ลิก ในผักบางชนิดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
299,350 

1.16 การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนและสถาน
ประกอบการ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

320,000 

http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=178796
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=178796
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=178796
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=178786
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=178786
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=174300
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=174300
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=178827
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=178827
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177109
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177109
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177583
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177583
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=176248
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=176248
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=176441
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=176544
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177595
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177868
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177868
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177868
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=176884
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=176884
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177659
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177659
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177203
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177464
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177464
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=176955
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=176955
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ที ่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.17 การสังเคราะห์ การตรวจสอบคุณลักษณะ และการเร่งปฏิกิริยาของไฮบริดซิลิกา/

พอลิเมอร์ที่มีรูพรุนขนาดกลางส าหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอลกอฮอล์ 
300,000 

1.18 ต้นแบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟูาแนวแกนตั้งแบบเฟืองแพลนเนตตารี่ชนิด
แม่เหล็กผกผันกับขดลวด 

313,800 

1.19 รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในภาคใต้ 

300,740 

1.20 การพอกไข่เค็มไชยาด้วยกากชาเพ่ือทดแทนดินจอมปลวกบางส่วน 300,000 
1.21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังแผ่นทอดกรอบ 300,000 
1.22 การศึกษาสมบัติแผ่นฉนวนความร้อนจากเส้นใยทะลายปาล์มผสมต้นธูปฤาษี 388,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  7,289,305 
 

1.7 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะของกรรมการ ผลการปรับปรุงพัฒนา 
1. มีการประเมินผลการด าเนินงานไม่ครอบคลุมทุก
ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ 

ได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานให้ครอบคลุม
ทุกตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 

2. ควรสรุปรายวิชาที่บูรณาการกระบวนการวิจัย
กับการเรียนการสอนให้เป็นข้อมูลที่สะดวกต่อการ
น าไปใช้ 

ได้ด าเนินการสรุปงานวิจัยที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน เพ่ือให้เป็นข้อมูลที่สะดวกต่อการน าไปใช้ 

3. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถ
สืบค้นงานวิจัยฉบับเต็ม บทคัดย่อ หรือรายละเอียด
อ่ืนได้ โดยเผยแพร่ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

ได้ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้สามารถ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการ
ตัดสินใจ 

 
 

 
 

http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177355
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177355
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=176913
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=176913
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177322
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177322
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=176636
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=177201
http://nrpm.nrct.go.th/Report/Report_PrintEvaluationResult.aspx?ProjectID=176265


บทท่ี 2 
ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง 

 
ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีการศึกษา 2557 ตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ตัวบ่งชี้จากระบบประกันคุณภาพภายใน
ของ สกอ. 2) ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 3) ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพหน่วยงาน มีผลการด าเนินงานและคะแนนการประเมินตนเอง ปรากฏผลดังนี้  
  
2.1 ตัวบ่งชี้จากระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้จากระบบประกันคุณภาพภายในของ
สกอ. ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบด าเนินการจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี ้2.1 :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2557 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันและสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางเพ็ญแก้ว  พิมาน 
เกณฑ์การประเมิน :    

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
  
ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชนใ์นการ
บริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการจัดท าระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

Res-2.1-01 
  

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
   - หอ้งปฏิบัติการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์หรือหน่วย
วิจัยหรืองานสร้างสรรคห์รือ
ศูนยเ์ครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการเปิด
ศูนย์บริการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยแก่นักวิจัย
และผู้สนใจท่ัวไปท่ีส านักงานของสถาบัน ซึ่งส่วน
ใหญ่เรื่องที่ได้รับการปรึกษา ได้แก่ การท าสัญญา 
แหล่งทุน การเขียนเค้าโครงงานวิจัย ขั้นตอนการ
ใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  
      มีแหล่งสืบค้นงานวิจัยแก่บุคลากรเพื่อเป็น
ข้อมูลและแนวทางในการด าเนินงานวิจัยท่ีจัดเก็บ
เป็นเอกสาร และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ

Res-2.1-02 
Res-2.1-03 
Res-2.1-04 
Res-2.1-05 
Res-2.1-06 
Res-2.1-07 
Res-2.1-08 
Res-2.1-09 
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   - หอ้งสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   - สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์เช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
หอ้งปฏิบัติการวิจัย 
   - กิจกรรมวิชาการท่ี
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เช่น การจดั
ประชุมวิชาการการจัดแสดง
งานสร้างสรรค ์การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รบัเชิญ 
(visiting professor) 

สถาบัน  
      สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการวิจัย เช่น website ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาท่ีมีแหล่งข้อมูลเชื่อมโยงกับแหล่ง
ค้นคว้า Thai Research ฐานข้อมูลวิจัยไทย 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2557 นับเป็น
ครั้งท่ี 10 ภายใต้เรื่อง งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน จัดเมื่อวันท่ี 20 – 21 
พฤศจิกายน 2557  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ในงาน การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2557 Thailand Research Expo 2014 วันท่ี  
7–11  สิงหาคม 2557 ณ  ศูนยป์ระชุมบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท
เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ  เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัยในงาน มหกรรมวิจัยสวนภูมิภาค 
ประจ าปี 2558 วันท่ี 26-28 มนีาคม 2558  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่  น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม
วิชาการ และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 3 วันท่ี 20-22 
พฤษภาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ตลอดจนเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย วันท่ี 7 – 8 
พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

 
  

3. จัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามแผนปฏิบัติ
การงบประมาณแผ่นดินและแผนปฏิบัติเงินรายได้  
โดยมีประกาศเรื่องการจัดสรรทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้  และในปีงบประมาณ 
2558 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก เป็นเงินท้ังสิ้น 
17,486,316 บาท โดยเป็นทุนคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 9,509,148.20 บาท คณะ
พยาบาลศาสตร์ จ านวน 198,915 บาท คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์จ านวน 1,228,060 

Res-2.1-10 
Res-2.1-11 
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บาท คณะครุศาสตร์ จ านวน 3,666,572 บาท 
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1,634,520 บาท 
คณะนิติศาสตร์ จ านวน 270,000 บาท และ
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 961,100 โดยมี
ผู้ท าวิจัยจ านวน 133 คน 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคใ์นการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคใ์นการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ โดย
มหาวิทยาลัยได้มีประกาศหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ และมีประกาศการสนับสนุนรางวัล
ส าหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ ซ่ึงในปีการศึกษา 2557 สถาบันวิจัย
และพัฒนาได้คัดเลือกผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติและตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
จ านวน 121 ผลงาน 

Res-2.1-12 
Res-2.1-13 
Res-2.1-14 
 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรคด์ีเด่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย โดยในปีการศึกษา 2557 ได้จัด
โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย ดังนี้ 
- จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนา
นักวิจัย (Training for the trainers) (แม่ไก่) วันท่ี 
22 – 26 ธันวาคม 2557 
- จัดอบรมการเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์ 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 
- พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2558 
- อบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่ 1) วันที่ 25 – 
29 พฤษภาคม 2558 
- อบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่ 2) วันที่ 15 – 

Res-2.1-15 
Res-2.1-16 
Res-2.1-17 
Res-2.1-18 
Res-2.1-19 
Res-2.1-20 
Res-2.1-21 
Res-2.1-22 
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19 มิถุนายน 2558 
- อบรม พัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือขอทุนมุ่งเป้า วันที่ 
23 กรกฏาคม 2558 
- อบรม เรื่อง เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยฯ วันที่ 
29 กรกฏาคม 2558 
 และ ได้มีประกาศยกย่องผลงานวิจัยเด่น ปี 2557 
ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนเพื่อรับรางวัลในการจัดประชุม
วิชาการราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช คือ ผลงานวิจัย เรื่อง การ
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ร าข้าวสาลีใน
อาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตและ 
คุณภาพไข่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ  บุญล้ า 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือ
ช่วยในการคุม้ครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปให้ประโยชน์ 
และด าเนินการท่ีก าหนด โดยในปีการศึกษา 
2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการขอจดอนุ
สิทธิบัตร จ านวน 2 ชิ้นงาน คือ เรื่อง นวัตกรรม
การบริหารสมองโดยการประยุกต์ท่าร าระบ า 
ศรีวิชยั โดย อ.ธวัชชัย  ทีปะปาล และ เรื่อง 
โยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธ์ุหอมไชยา โดย อ.กฤต
ภาส  จินาภาค 

Res-2.1-23 
 

 
ผลการประเมินตนเอง  :        

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ  5 บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–2.1–01 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย 
Res–2.1–02 ประมวลภาพการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย 
Res–2.1–03 แหล่งสืบค้นงานวิจัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ และห้องสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
Res–2.1–04 ภาพเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
Res–2.1–05 สรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 
Res–2.1–06 สรุปผลการน าเสนอผลงานวิจัย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand 

Research Expo 2014) 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–2.1–07 สรุปผลการน าเสนอผลงานวิจัย มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2558 
Res–2.1–08 สรุปผลการน าเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 
Res–2.1–09 สรุปผลการน าเสนอผลงานวิจัย การจัดประชุมวิชาการราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 4 

 
Res–2.1–10 แผนปฏิบัติการงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 
Res–2.1–11 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 

และเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
Res–2.1–12 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการ

น าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Res–2.1–13 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รางวัลส าหรับบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
Res–2.1–14 สรุปรายชื่อบทความที่ได้รับการเผยแพร่ ประจ าปี พ.ศ. 2557 
Res–2.1–15 สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) 
Res–2.1–16 สรุปผลการจัดโครงการเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์ 
Res–2.1–17 สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนท้องถิ่น 
Res–2.1–18 สรุปผลการจัดโครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่ 1) 
Res–2.1–19 สรุปผลการจัดโครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่ 2) 
Res–2.1–20 สรุปผลการจัดโครงการอบรมพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนมุ่งเป้า 
Res–2.1–21 สรุปผลการจัดโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยฯ 
Res–2.1–22 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2557 

  
ตัวบ่งชี้ 2.2 :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวกิ่งกมล  ชูแก้ว 
เกณฑ์การประเมิน  :  สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน  

        (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน)  
ของทุกคณะและหน่วยวิจัยในสถาบัน 

การค านวณคะแนนในระดับคณะ :   
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น     
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น    
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น     
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  
 

=  
 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

       คะแนนที่ได้ = 
 

หมายเหตุ 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่ 

จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาก

การตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่ง
เงินตามสัดส่วนผู้รวมวิจัยของแต่ละคณะ 

  4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามให้สัญญารับทุน
โดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ด าเนินการ 
 
 
 
 
 

  จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
               จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

    จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : (1) คณะครุศาสตร์  
รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน 1,644,000 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน 2,022,573 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) 72 
จ านวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 3 

 

การค านวณ : 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 1,644,000 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) 2,022,573 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3 )= 
(1)+(2) 

3,666,573 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษา) (4) 72 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 50,924.63 
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 
[(5)/25,000] X 5 

10.18 

 

ข้อมูลการด าเนินงาน : (2) คณะนิติศาสตร์  
รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน 17,000 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน 10,000 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) 31 
จ านวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 4 

 

การค านวณ : 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 170,000 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) 100,000 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสร้างสรรคภ์ายในและภายนอกสถาบัน (3) =(1)+(2) 270,000 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษา) (4) 31 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 8,709.67 
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 
[(5)/25,000] X 5 

1.74 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : (3) คณะพยาบาลศาสตร์  
รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน 198,915 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) 31 
จ านวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 15 

 
 

การค านวณ : 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 198,915 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) 0 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) =(1)+(2) 198,915 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษา) (4) 31 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = 
(3)/(4) 

6,416.61 

แปลงค่าเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าเปน็คะแนนเต็ม 5 [(5)/50,000] X 5 0.64 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : (4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน 928,060 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน 300,000 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) 84 
จ านวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 12 

 

การค านวณ : 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 928,060 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) 300,000 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) =(1)+(2) 1,228,060 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษา) (4) 84 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 14,619.76 
แปลงค่าเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าเปน็คะแนนเต็ม 5 [(5)/25,000] X 5 2.92 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : (5) คณะวิทยาการจัดการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน 1,194,520 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน 440,000 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) 76 
จ านวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 12 

 
 

การค านวณ : 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 1,194,520 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) 440,000 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) =(1)+(2) 1,634,520 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษา) (4) 76 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 21,506.84 
แปลงค่าเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าเปน็คะแนนเต็ม 5 [(5)/25,000] X 5 4.30 

 

ข้อมูลการด าเนินงาน : (6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน 7,195,405 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน 2,313,743 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) 137 
จ านวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 27 

 

การค านวณ : 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 7,195,405 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) 2,313,743.20 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) =
(1)+(2) 

9,509,148.20 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษา) (4) 137 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = 
(3)/(4) 

69,409.84 

แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 
[(5)/60,000] X 5 

5.78 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : (7) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  
รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน 646,100 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน 315,000 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) 23 
จ านวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 2 

 

การค านวณ : 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 646,100 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) 315,000 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) =(1)+(2) 961,100 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษา) (4) 23 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 41,786.96 
แปลงค่าเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าเปน็คะแนนเต็ม 5 [(5)/25,000] X 5 8.36 

 

การค านวณ : สรุปผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย 
รายการข้อมูลพื้นฐาน คะแนน 

1. คะแนนการประเมิน คณะครุศาสตร์ (10.18) 5 
2. คะแนนการประเมิน คณะนติิศาสตร์ (1.74) 1.74 
3. คะแนนการประเมิน คณะพยาบาลศาสตร์ (0.64) 0.64 
4. คะแนนการประเมิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2.92) 2.92 
5. คะแนนการประเมิน คณะวทิยาการจัดการ (4.30) 4.30 
6. คะแนนการประเมิน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5.78) 5 
7. คะแนนการประเมิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว (8.36) 5 

ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกคณะ 4.84 3.51 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.51 3.51 บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Res–2.2–01 สรุปรายชื่อโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตัวบ่งชี้ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมลู :  ปีพุทธศักราช 2557 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวกิ่งกมล  ชูแก้ว 
เกณฑ์การประเมิน  :  สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุน 

       งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะ 
       และหน่วยวจิัยในสถาบัน 

การค านวณคะแนนในระดับคณะ : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

เป็น คะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
      เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
    คะแนนที่ได้ =  

 
 
 
 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
                  จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

X 100 

     ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
    ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                                         ที่ก าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาต ิ

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่ละสถาบนั
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นบัแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 

0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวชิาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCIกลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่  ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณา วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ้งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร 
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้ับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวชิาการ 

 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/ นานาชาติ 

 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์กรประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) 
  1. คณะครุศาสตร์ 75 - 

  2. คณะนิติศาสตร์ 35 - 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 46 - 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 96 - 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 88 - 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 164 - 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 25 - 

จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
  1. คณะครุศาสตร์ 3 - 

  2. คณะนิติศาสตร์ 4 - 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 15 - 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 - 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 12 - 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 - 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 2 - 

จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(0.20) 
  1. คณะครุศาสตร์ 9 1.80 
  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0.20 
  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 0.80 
  5. คณะวิทยาการจัดการ 12 2.40 
  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 3.60 
  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 2 0.40 
จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่ละสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
(0.40) 
  1. คณะครุศาสตร์ 9 3.60 

  2. คณะนิติศาสตร์ 1 0.40 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 0.80 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 12 6.40 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 1.60 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 1 0.40 

จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) 
  1. คณะครุศาสตร์ 0 0.00 

  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0.00 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 

จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 
  1. คณะครุศาสตร์ 3 1.80 

  2. คณะนิติศาสตร์ 2 1.20 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 3.00 
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  5. คณะวิทยาการจัดการ 2 1.20 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 

จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวา
สสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ้งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 
  1. คณะครุศาสตร์ 0 0.00 

  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0.80 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 6.40 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 

จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 
  1. คณะครุศาสตร์ 2 2.00 

  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 1.00 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 1.00 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 14.00 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 

จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) 
  1. คณะครุศาสตร์ 0 0.00 

  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 
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  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 

จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สงัคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 
  1. คณะครุศาสตร์ 0 0.00 

  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 

จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ (1.00) 
  1. คณะครุศาสตร์ 0 0.00 

  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 

จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน (1.00)  
  1. คณะครุศาสตร์ 0 0.00 

  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 

จ านวนต าราหรือหนังสือที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 
  1. คณะครุศาสตร์ 0 0.00 

  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1.00 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 
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  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 

จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับ 
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  1. คณะครุศาสตร์ 0 0.00 

  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
(0.20)  
  1. คณะครุศาสตร์ 0 0.00 

  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) 
  1. คณะครุศาสตร์ 0 0.00 

  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0.00 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (0.60) 
  1. คณะครุศาสตร์ 0 0.00 

  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 
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  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 
  1. คณะครุศาสตร์ 0 0.00 

  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 

จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 
  1. คณะครุศาสตร์ 0 0.00 

  2. คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 

  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 3.00 

  5. คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 

  7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0 0.00 
 

การค านวณ : (1) คณะครุศาสตร์ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 9.20 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 75 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

12.27 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/30] X 5 

3.07 
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การค านวณ : (2) คณะนิติศาสตร์ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 1.60 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 35 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

4.57 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/30] X 5 

1.14 

 

การค านวณ : (3) คณะพยาบาลศาสตร์ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 2.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 46 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

4.35 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/30] X 5 

0.72 

การค านวณ : (4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 9.60 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 96 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

10.00 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/30] X 5 

2.50 

การค านวณ : (5) คณะวิทยาการจัดการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 10.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 88 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

11.36 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/30] X 5 

2.84 
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การค านวณ : (6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 25.60 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 164 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

15.61 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/30] X 5 

2.60 

 

การค านวณ : (7) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 0.80 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 25 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

3.20 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/30] X 5 

0.80 

 

การค านวณ : สรุปผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย 
รายการข้อมูลพื้นฐาน คะแนน 

1. คะแนนการประเมิน คณะครุศาสตร์ 3.07 
2. คะแนนการประเมิน คณะนติิศาสตร์ 1.14 
3. คะแนนการประเมิน คณะพยาบาลศาสตร์ 0.72 
4. คะแนนการประเมิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.50 
5. คะแนนการประเมิน คณะวทิยาการจัดการ 2.84 
6. คะแนนการประเมิน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.60 
7. คะแนนการประเมิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 0.80 

ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกคณะ 1.95 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.51 1.95 1.95 ไม่บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Res–2.3–01 สรุปรายชื่อผลงานทางวิชาการ ประจ าปีพุทธศักราช 2557 
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2.2 ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบด าเนินการจ านวน 3 ตัวบ่งชี้  
มีผลดังนี้ 
 
ตัวบ่งช้ี 2.2 :  งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวกิ่งกมล  ชูแก้ว 
เกณฑ์การประเมิน :  ร้อยละ 15 เท่ากับคะแนน 3.51   
 
วิธีการค านวณ  :    

 ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์  
X100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด  
 
ผลการด าเนินงาน :   

รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 529 
 คณะครุศาสตร ์ 75 
 คณะนิติศาสตร์ 35 
 คณะพยาบาลศาสตร์ 46 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 96 
 คณะวิทยาการจัดการ 88 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 164 
 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 25 
จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์จากทุกคณะ 49 
 คณะครุศาสตร ์ 4 
 คณะนิติศาสตร์ 0 
 คณะพยาบาลศาสตร์ 2 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 
 คณะวิทยาการจัดการ 13 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว  4 
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การค านวณ : สรุปผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย 
รายการข้อมูลพื้นฐาน คะแนน 

จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์จากทุกคณะ (1) 49 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (2) 529 
ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

9.26 

แปลงค่าร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด  
เป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/15] X 3.51 

2.17 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.51 2.17 2.17 ไม่บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Res–2.2–01 แบบรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวบ่งชี้ 4.4 :  จ านวนโครงการวิจัยสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาววริศรา  นนทฤทธิ์ 
เกณฑ์การประเมิน : 15 โครงการ เท่ากับคะแนน 3.51   
วิธีการค านวณ  :   

 ผลรวมของงานวิจัยสถาบัน  
X  3.51 

 15   
 

ผลการด าเนินงาน :   
 29  

X  3.51 
 15   

   

   = 6.79  คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง :  
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

15 โครงการ 29 โครงการ 5 บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Res–4.4–01 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตัวบ่งชี้ 4.5 :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ 2558   
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางเพ็ญแก้ว  พิมาน 
เกณฑ์การประเมิน : จ านวน 1 ประเด็น เท่ากับคะแนน 3.51   
ผลการด าเนินงาน :  จ านวน 2 ประเด็น เท่ากับคะแนน 7.02 
 

ผลการประเมินตนเอง :       
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
1 ประเด็น 2 ประเด็น 5 บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–4.5–01 โครงการจัดการความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัย 
Res–4.5–02 โครงการจัดการความรู้เรื่องการน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 

 
2.3 ตัวบ่งชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับคุณภาพหน่วยงาน            
ทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบด าเนินการจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ 3.1 :  กระบวนการจัดท าและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวนัฐพร  ยิ่งไพเราะ   
เกณฑ์การประเมิน :    

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8  ข้อ 
  
ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการประจ า 
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในส านัก 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าแผนกลยุทธ์ท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการประจ า
สถาบันวจิัยและพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ

Res-3.1–01 
Res-3.1–02 
Res-3.1–03 
Res-3.1–04 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านัก 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญา หรือปณิธาน และ
พระราชบัญญัติสถาบัน   

พัฒนา โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญา และ
ปณิธานของสถาบัน ตลอดจนการสอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 และแผนพัฒนาการศกึษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 โดยมีค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์  คณะ
กรรมการฯ ได้ท าการวิเคราะห์ตามกรอบแผน
อุดมศึกษามาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2  และ
แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
11 มาเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ 
และจุดเน้นของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท้ังนี้ มี
การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และนักวิจัย 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
ส านัก 

มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่
หน่วยงานภายใน โดยมีการประชุมผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงและมอบหมายงาน
ตามแผนกลยุทธ์ และเผยแพร่เอกสาร  
ไปยังเจ้าหน้าท่ีรับทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติ 

Res-3.1–05 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบตามพันธกิจ 
ของส านัก 

มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี ในพันธกิจด้านการวิจัย 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

Res-3.1–06 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้  

มีการบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดย
ก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายไว้ในแผนกล
ยุทธ์  และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในทุก
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีระดับหน่วยงาน 

Res-3.1–07 
 

5. มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ
ตามพันธกิจของส านัก 

มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีใน
พันธกิจด้านการวิจัย โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีครบถ้วนตามแผนพันธกิจ และตาม
ภาระหน้าท่ี 

Res-3.1–08 
 

6. มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

มีการติดตามผลการประเมินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 

Res-3.1–09 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 

ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา โดย
การสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้เป็นราย 
ไตรมาส และรายงานผลด าเนินการต่อ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7. มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส านัก
เพ่ือพิจารณา  

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อพิจารณา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ทุกโครงการและรายงานผลการประเมิน
การด าเนินงาน และท าการสรุปตามตัวบ่งชี้แผน
กลยุทธ์ในระดับสถาบัน 

Res-3.1–10 
 

8. มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ า
ส านัก ไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ า 

มีการน าผลการพิจารณา ข้อคดิเห็น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้น าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ไปปรับปรุงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2558 

Res-3.1–11 
 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
8 ข้อ 8 ข้อ 5 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน  : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Res–3.1–01 แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2561 
Res–3.1–02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
Res–3.1–03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
Res–3.1–04 โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์การวิจัย 
Res–3.1–05 สรุปการมอบหมายงานตามแผนกลยุทธ์ 
Res–3.1–06 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
Res–3.1–07 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
Res–3.1–08 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
Res–3.1–09 รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส 
Res–3.1–10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
Res–3.1–10 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตัวบ่งชี้ 3.2 :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2557   
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันและสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาววริศรา  นนทฤทธิ์ 
เกณฑ์การประเมิน :   

 ผลรวมคะแนนการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  
 จ านวนผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจ  

 
ผลการด าเนินงาน :   3.82 
ผลการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.51 3.82 3.82 บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–3.2–01 รายงานผลการวิจัย เรื่อง คุณภาพการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี โดย นางสาววริศรา  นนทฤทธิ์ 
 



บทที่ 3 
 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 

 
3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 
 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปีการศึกษา 2557 สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

   = บรรลุ 
    × = ไม่บรรลุ 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ส่วนที่ 1 : ตัวบ่งชี้จากระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ 2.1 6 ข้อ - 6 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ 2.2 3.51 - 3.51  3.51 
ตัวบ่งชี้ 2.3 3.51 - 1.95 × 1.95 

คะแนนเฉล่ียของส่วนที่  1 3.49 
ส่วนที่ 2 : ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2558 

ตัวบ่งชี้ 2.2 3.51 - 2.17 × 2.17 
ตัวบ่งชี้ 4.4 15 เรื่อง - 29 เรื่อง  5 
ตัวบ่งชี้ 4.5 1 ประเด็น - 2 ประเด็น  5 

คะแนนเฉล่ียของส่วนที่  2 4.06 
ส่วนที่ 3 : ตัวบ่งชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ 3.1 8 ข้อ - 8 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ 3.2 3.51 - 3.82  3.82 

คะแนนเฉล่ียของส่วนที่  3 4.41 
คะแนนเฉล่ียรวมทุกส่วน 3.93 
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3.2 แนวทางการพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้ ท าให้สถาบันวิจัย
และพัฒนาได้เห็นจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรปรับปรุง โดยแยกตามองค์ประกอบ
คุณภาพดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 :  ตัวบ่งชี้จากระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาทักษะนักวิจัย ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมประชุมของนักวิจัยอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยในปีต่อไปควรพัฒนาทักษะนักวิจัยในครอบคลุมทุกด้าน 

2. มีการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจ ให้นักวิจัย โดยมีเงินรางวัลให้แก่นักวิจัยที ่
ผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. มีการพัฒนานักวิจัย และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานวิจัย โดยสนับสนุน 
งบประมาณในการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1. ควรจัดหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 
2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่มีน้อย ควรส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ 

คณาจารย์ท าวิจัยและเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น 
3. ควรมีการก าหนดภาระงานตามพันธกิจ รวมทั้งพันธกิจด้านการวิจัย เพ่ือสะท้อนจุดเน้น 

ของมหาวิทยาลัย 
4. ควรจัดท าฐานข้อมูลของงานวิจัยให้เป็นระบบที่ชัดเจน สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 

ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
5. ควรให้ความช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน านักวิจัยตั้งแต่เริ่มเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  

เพ่ือให้แน่ใจว่าหัวข้อวิจัยมีคุณภาพในระดับที่จะสามารถตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 
 

ส่วนที่ 2 :  ตัวบ่งช้ีจากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการด าเนินการจัดท าวิจัยสถาบัน ซึ่งท าให้ทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
วิจัยของนักวิจัย 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1. งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ควร มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนในการ 

ท าวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 
2. ควรมีการด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

 

ส่วนที่ 3 :  ตัวบ่งช้ีเพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

1.  ควรน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน 




