


บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

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

สถาบันวิจัยแลพัฒนาได้ประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 เพ่ือสะท้อนคุณภาพ  
การด าเนินงาน โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองในครั้งประกอบด้วย ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและ  
งานสร้างสรรค์ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)  ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ใช้รอบเวลาตามปี พ.ศ. 2558 (1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2558) 
และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 
2559) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
 ในปีการศึกษา 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบประเมิน
คุณภาพภายในของ สกอ. (3 ตัวบ่งชี้) ตามเกณฑ์การประเมินของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย (7 ตัวบ่งชี้)  และตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับคุณภาพหน่วยงาน (2 ตัวบ่งชี้) 
รวมทั้งสิ้น 12 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 3.81 ซึ่งมีผลการประเมินเป็นรายตัวบ่งชี้  
เป็นดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้จากระบบประเมินคุณภาพภายใน ของ สกอ.  คะแนนเฉลี่ย 4.04 ประกอบด้วย 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

         ผลการประเมิน 5 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลการประเมิน 3.80  
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ผลการประเมิน 3.33  
 ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 คะแนนเฉลี่ย 3.50 
ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 จ านวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ  
ผลการประเมิน 5 

    ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมิน 1.12  
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ ผลการประเมิน 5  

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 ร้อยละของงานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ผลการประเมิน 5 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.3 จ านวนงานวิจัยสถาบัน ผลการประเมิน 2.69  
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.4 จ านวนโครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความ ผลการประเมิน 0.70  

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5.2 จ านวนเครือข่ายงานวิจัยกลุ่มวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
  ผลการประเมิน 5 
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ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับคุณภาพหน่วยงานคะแนนเฉลี่ย 4.53  ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กระบวนการจัดท าและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

       ผลการประเมิน 5 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมิน 4.05  
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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 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  
ทั้งในระดับ  สถาบัน  ประจ าปีการศึกษา 255 8 เพื่อการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา และการบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสังคม
โดยรวม  

ส าหรับรายงานการประเมินตนเองขอ งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ปีการศึกษา 255 8 ฉบับนี้  สถาบัน ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ส านัก/
สถาบัน ตามตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย  ส่วนที่  1  :  ระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.   ส่วนที่  2  :  
ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ส่วนที่  3  :  ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพหน่วยงาน  โดยมุ่งหวังให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึง ข้อมูลจริง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล) 

   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตุลาคม 2559 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

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

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

 1.2.3 พันธกิจ  
         ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ สร้างความรู้ด้านคุณภาพงานวิจัย ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง  

ถึงปลายทาง เพื่อให้ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  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  
บัญชีและพัสดุ 

 

งานพัฒนา ประเมินผล
และเผยแพร่งานวิจัย 

งานข้อมูลสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ า 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้อ านวยสถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิจัย 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวางแผนและบริหาร 
 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายประกันและสารสนเทศ 
 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

หมวดบริหารทั่วไป 

หมวดวางแผนและ
งบประมาณ 

หมวดธุรการ 

หมวดการเงิน 

หมวดพัสด ุ

หมวดทุนวิจัย 

หมวดติดตามโครงการ 

วิจัยและการตรวจรับงานวิจัย 

หมวดส่งเสริมสนับสนุน 

เผยแพร่งานวิจัย 

หมวดข้อมูล
สารสนเทศ 
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1.4 รายช่ือคณะกรรมการประจ าสถาบัน และผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
 1.4.1  รายช่ือคณะกรรมการประจ าสถาบัน  
ที่ 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  

ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
1 ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล วท.ม. (ฟิสิกส์)  ผู้อ านวยการ 
2 ดร.สมศิริ  พยัคฆรักษ์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  รองผู้อ านวยการ 
3 อาจารย์ชิโนรส  ละอองวรรณ กศ.ม. (อุตสาหกรรม)  รองผู้อ านวยการ 
4 อาจารย์ศิโรจน์  พิมาน วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) รองผู้อ านวยการ 

 
1.5 จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากร จ านวน 7 คน ได้แก่ 

ที่ 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. 2559 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปี 255 9 จ านวน 1 4,650,999 บาท 
จ าแนกเป็นเงินงบประมาณรายได้ จ านวน 3,590,333 บาท เงินกองทุนวิจัย จ านวน 6,960,666  และเงิน
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 4,100,000 บาท โดยจ าแนกตามแผนงาน/โครงการดังนี้ 

1) งบประมาณรายได้ และเงินกองทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ที่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 9,243,966 
1.1 จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 4,260,666 
1.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 160,000 
1.3 จัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงานวิจัย 500,000 
1.4 รางวัลนักวิจัย 500,000 
1.5 ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย 1,500,000 
1.6 ประสานงานเครือข่ายวิจัย 123,300 
1.7 ส่งเสริมการจัดท าวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยข้อตกลงที่มหาวิทยาลัย

ท าร่วมกับภาคีและเครือข่าย 
1,000,000 

1.8 สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

1,200,000 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานวิจัย 948,000 
2.1 ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน 97,000 
2.2 ประชุมคณะกรรมการการวิจัย 15,000 
2.3 การจัดการความรู้ 76,000 
2.4 ไปราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุมสัมมนา 60,000 
2.5 บริหารจัดการส านักงาน 700,000 
3. โครงการบริหารความเสี่ยง 359,033 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,550,999 
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2) งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ที่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการวิจัย จ านวน 12 โครงการ   
1.1 การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการหลักการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา  
235,000 

1.2 การศึกษาการท าแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ ามันผสมเส้นใยเปลือกข้าวโพด  420,000 
1.3 ทัศนคติและความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง        

อ่าวบ้านดอน ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
310,000 

1.4 การคัดเลือกสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้ที่มีสมบัติยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์แซนทีน  
ออกซิเดส ซึ่งเป็นสาเหตุโรคเกาต์ 

310,000 

1.5 การสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ าแบบป้อนกลับพลังงานไฟฟ้าส าหรับ
กังหันลมผลิตก าลังไฟฟ้าขนาดเล็ก 

550,000 

1.6 การคัดเลือกแบคทีเรียจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มเพ่ือผลิตน้ ามันเซลล์เดียว 310,000 
1.7 การพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในอ าเภอเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
300,000 

1.8 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งด้วยภูมิปัญญาประมง
พ้ืนบ้านบริเวณอ่าวบ้านดอน : กรณีศึกษา อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

410,000 

1.9 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนบนฐานวิถีชีวิตชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ย       
ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 

340,000 

1.10 ประสิทธิภาพการให้บริการการขนส่งนักท่องเที่ยว ของรถโดยสารประจ าทาง 
กรณีศึกษาอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

310,000 

1.11 ประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

295,000 

1.12 ระบบการออมระยะยาวเพื่อความมั่นคงทางการเงินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

310,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  4,100,000 
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1.7 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะของกรรมการ ผลการปรับปรุงพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมด้านทุนวิจัย และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องทุนวิจัยผ่าน Website  
ของมหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เพ่ิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย  
หลายช่องทาง เช่น Website ของสถาบัน  
Facebook และ กลุ่มไลน์ 

2. จัดหาแหล่งตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์และ
บุคลากร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทาง Website ของสถาบัน 

3. ควรส่งเสริมงานวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มากข้ึน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน 

4. ควรก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการวางแผนงบประมาณ
เพ่ือให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5. ควรส ารวจความพึงพอใจต่อเนื่อง จนเป็นงาน
ปกติ มากกว่างานวิจัยสถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส ารวจความพึงพอใจเป็น
งานปกติ 

 
 
 

 
 

 
 



บทท่ี 2 
ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง 

 
ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีการศึกษา 2558 ตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ตัวบ่งชี้จากระบบประกันคุณภาพภายใน
ของ สกอ. 2) ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 3) ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพหน่วยงาน มีผลการด าเนินงานและคะแนนการประเมินตนเอง ปรากฏผลดังนี้  
  
2.1 ตัวบ่งช้ีจากระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้จากระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสกอ. ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบด าเนินการจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลดังนี้ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2558 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  รองผู้อ านวยการฝุายสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล  :  นางเพ็ญแก้ว พิมาน 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

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 รายการหลักฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

       มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย  โดยสามารถ
สืบค้นได้ท่ี เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(www.Research.sru.ac.th/r_project/)   
โดยฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถสืบค้นงานวิจัยของ
นักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ท่ีด าเนินงานแล้วเสร็จ โดยสามารถสืบค้นจาก 
ปีงบประมาณท่ีท าสัญญา ชื่อโครงการวิจัย คณะ  
ท่ีสังกัด ผู้วิจัย และ แหล่งทุน ซึ่งฐานข้อมูลจะแสดง
รายละเอียดของงานวิจัยในส่วนของ ชื่โครงการวิจัย 
ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย ปีท่ีรับทุน และวงเงินใน
ด าเนินงานวิจัย 
 
 

Res-2.1-01 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย 
  

http://www.research.sru.ac.th/
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปน้ี 
(1) ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย 
(2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
(3) สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
เช่ น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 
(4) กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
เช่น การจัดประชุมวิชาการ  
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  
การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์ 
รับเชิญ (visiting professor) 

     มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
     1. ได้ด าเนินการเปิดศูนย์บริการให้ค าปรึกษา
ด้านการวิจัยแก่นักวิจัยและผู้สนใจท่ัวไปท่ี
ส านักงานของสถาบัน ซึ่งส่วนใหญ่เรื่องที่ได้รับการ
ปรึกษา ได้แก่ การท าสัญญา แหล่งทุนการเขียนเค้า
โครงงานวิจัย ขั้นตอนการใช้ระบบบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (NRMS)  
     2. มีแหล่งสืบค้นงานวิจัยแก่บุคลากรเพื่อเป็น
ข้อมูลและแนวทางในการด าเนินงานวิจัย ท่ีจัดเก็บ
เป็นเอกสาร และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ
สถาบัน  
    3. ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวก ในการวิจัย  เช่น 
website ของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีมี
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยงกับแหล่งค้นคว้า Thai 
Research ฐานข้อมูลวิจัยไทย 
    ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยได้ด าเนิน
กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ในแต่ละส่วน ดังน้ี 

1. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ด าเนินการ
เป็นครั้งท่ี 11 ภายใต้เรื่อง  บูรณาการงานวิจัยสู่
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม จัดเมื่อวันท่ี 29-30 
ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

   2. เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ   
ในงาน  มหกรรมแสดงผลงานวิจัยแห่งชาติ  2558 
Thailand Research Expo 2015 วันท่ี  16-20  
สิงหาคม  2558 ณ  ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัล
เวิลด์กรุงเทพฯ    

 
 
Res-2.1-02 ประมวลภาพ
การให้ค าปรึกษาด้านการ
วิจัย 
 
 
 
Res-2.1-03 แหล่งสืบค้น
งานวิจัย อาคารกาญจนา
ภิเษกอนุสรณ์ และห้องสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธาน ี
Res-2.1-04 ภาพเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
Res-2.1-05 สรุปผลการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งท่ี 11  
 
Res-2.1-06 สรุปผลการ
น าเสนอผลงานวิจัย 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2558 (Thailand Research 
Expo 2015 

3.  จัดสรรงบประมาณ ของ
สถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

     มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณ จาก
เงินกองทุนวิจัย เพื่อเป็นทุนวิจัย ให้แก่คณะในอัตรา
ร้อยละ 30 ของจ านวนอาจารย์ในสังกัด x จ านวน
เงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีก าหนดให้ตามเกณฑ์ 

ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับ เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงินท้ังสิ้น 
19,966,550  บาท แบ่งเป็นคณะต่างๆ ดังน้ี 

Res-2.1-07 แผนปฏิบัติ
การงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
RES-2.1-08 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การ
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน และเงิน
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
(1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 

7,454,182  บาท  
(2) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 351,590 บาท  
(3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 

1,270,300 บาท  
(4) คณะครุศาสตร์ จ านวน 4,665,968 บาท  
(5) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 5,235,584 บาท  
(6) คณะนิติศาสตร์ จ านวน 574,826 บาท  
(7) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 414,100 บาท  

รายได้  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
 
 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน  
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

     มหาวิทยาลัยได้มีประกาศหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยหรือ  
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
หรือนานาชาติ  โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนและเดินทางไปน าเสนอ โดยแบ่ง  
ตามทวีป ดังน้ี 

1) ทวีปเอเชียและโอเซียเนีย  สนับสนุน  
ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท  

2) ทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา และยุโรป  
สนับสนุนในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย  
ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัย จ านวน 19 เรื่อง เป็นเงิน
ท้ังสิ้น 903,299.91 บาท รายละเอียดดังนี้  

1) ประเทศในทวีปเอเชียและโอเซียเนีย  
จ านวน 8 เรื่อง เป็นเงิน 293,299.91  บาท 

2) ประเทศในทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา และ
ยุโรป จ านวน 11 เรื่อง เป็นเงิน 610,000 บาท 

ส่วนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารต่างๆ  
ให้รางวัล ดังนี้ 
     1) วารสารระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ 2 รางวัลบทความ
ละ 10,000 บาท  
    2) วารสารระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ 
ในฐานข้อมูล SJR Q3-4 รางวัลบทความละ 
20,000 บาท  
    3) วารสารระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ 
ในฐานข้อมูล SJR Q1-2 , Scopus และ ISI  
รางวัลบทความละ 30,000 บาท 

Res-2.1-09 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
Res -2.1-10 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง รางวัล
ส าหรับบทความวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ ์
Res -2.1-11 สรุปรายชื่อ
บทความท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ผลงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 53 
บทความ เงินท่ีให้การสนับสนุนเป็นจ านวนท้ังสิ้น 
887,500 บาท รายละเอียดดังนี้  

1)  วารสารท่ีจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI  
จ านวน 32 บทความ เป็นเงิน 317,500 บาท 

2)  วารสารท่ีจัดอยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3-4  
จ านวน 6 บทความ เป็นเงิน 120,000 บาท 

3)  วารสารท่ีจัดอยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1-2 , 
Scopus และ ISI จ านวน 15 บทความ เป็นเงิน 
450,000 บาท 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย  มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

     มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย และประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น โดยในปี
การศึกษา 2558 ได้ด าเนินการ ดังน้ี 

1) ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่รุ่น 
วช.ภูมิภาค วันท่ี 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 

2) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ” 
(ลูกไก่) รุ่นท่ี 3 วันท่ี 4–8 มกราคม 2559 

3) การประชุมชี้แจงโครงการ “ทุนสร้าง
สถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ” วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 
2559 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัย
สถาบัน วันท่ี 31 มีนาคม 2559 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
ข้อเสนอวิจัยให้ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยมุ่งเปูา 2560 
และงบประมาณแผ่นดิน 2561 วันท่ี 27 พฤษภาคม 
2559 

6) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ” 
(ลูกไก่) รุ่นท่ี 4  วันท่ี 6-10 มิถุนายน 2559 

7) โครงการประชุม เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัย
ภายใต้โครงการความร่วมมือ สกว.-มรส. ระยะท่ี 2  
วันท่ี 16 มิถุนายน 2559 

8) แถลงข่าวโครงการวิจัยการศึกษาภูมิปัญญา
วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
วันท่ี 25 มิถุนายน 2559 

Res-2.1-12 สรุปผลการจัด
โครงการอบรมสร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่ (ลูกไก่ รุ่น วช.
ภูมิภาค) 
Res-2.1-13 สรุปผลการจัด
โครงการอบรมสร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่ (ลูกไก่ 3) 
Res-2.1-14 สรุปผลการจัด
โครงการประชุมชี้แจงทุน
สร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่น
ใหม่ 
Res-2.1-15 สรุปผลการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การวิจัยสถาบัน 
Res-2.1-16 สรุปผลการจัด
โครงการอบรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ
วิจัยให้ได้รับทุนสนับสนุน
วิจัยมุ่งเปูา 2560 และ
งบประมาณแผ่นดิน 2561 
Res-2.1-17 สรุปผลการจัด
โครงการอบรมสร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่ (ลูกไก่ 4) 
Res-2.1-18 สรุปผลการจัด
ประชุม เรื่อง การพัฒนา
โจทย์วิจัยภายใต้โครงการ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความร่วมมือ สกว.-มรส. 
ระยะท่ี 2 
Res-2.1-19 สรุปผลการจัด
แถลงข่าวโครงการวิจัย
การศึกษาภูมิปัญญา
วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วย  
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าคู่มือการจดสิทธิบัตรและ
ช่วยเหลือด าเนินการจดสิทธิบัตรให้นักวิจัย จ านวน 
5 ชิ้นงาน คือ  

1) กังหันลมผลิตกระแสไฟฟูาแนวแกนต้ังโดย
เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบเฟืองแพลนเนตตารี่ชนิด
แม่เหล็กผกผันขดลวด  โดย ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตร
พงศ์ศาล 

2) เครื่องก าเนิดพลังงานไฟฟูาซิงโครนัสชนิด
แม่เหล็กถาวรแบบโรเตอร์หมุนสวนกับขดลวด  โดย 
ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล 

3) อุโมงค์ลมร้อนส าหรับเก็ยเกี่ยวพลังงานกล 
และพลังงานความร้อนของวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกพอ
ลิเมอร์ โดย ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล 

4) พัฒนาเรือไฟฟูาโซลาร์เซลล์ส าหรับเก็บ
ผักตบชวา โดย นายวิมล พรหมแช่ม 

5) พัฒนาเรือไฟฟูาโซลาร์เซลล์ส าหรับ ส่งน้ า 
โดย นายวิมล พรหมแช่ม 

RES-2.1-20 เอกสารการจด
อนุสิทธิบัตร 
 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ 2559 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  รองผู้อ านวยการฝุายวางแผนและบริการ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล  :  นางสาววริศรา นนทฤทธิ์ 
เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
     เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น     

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น    

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น     

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 
 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 
 
 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน  =   

 

 
หมายเหต ุ

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตาม ปีการศึกษา  และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 
ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
               จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะในสถาบัน 
จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
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3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้รวมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามให้
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย  แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
รายการข้อมูลพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะครุศาสตร์ 5.00 
คะแนนประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะนิติศาสตร์ 4.11 
คะแนนประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 1.12 
คะแนนประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.39 
คะแนนประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ 5.00 
คะแนนประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 3.07 
คะแนนประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.93 

คะแนนประเมินเฉล่ียของทุกคณะ 3.80 
 

การค านวณ : คณะครุศาสตร์ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1)      555,000.00  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2)   4,110,967.60  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) = (1)+(2)  4,665,967.60  
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4) 76.5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 60,993.04 
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/25,000] X 5 12.20 

 

 
การค านวณ : คณะนิติศาสตร์ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1)        225,000  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2)        349,826  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) = (1)+(2)  574,826  
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4) 28 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 20,529.50 
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/25,000] X 5 4.11 
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การค านวณ : คณะพยาบาลศาสตร์ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 351,590 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) - 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) = (1)+(2) 351,590 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4) 31.5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 11,161.59 
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/50,000] X 5 1.12 

 
การค านวณ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 947,500 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) 322,800 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) = (1)+(2) 1,270,300 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4) 75 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 16,937.33 
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/25,000] X 5 3.39 

 
การค านวณ : คณะวิทยาการจัดการ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 2,237,500 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) 2,998,084 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) = (1)+(2) 5,235,584 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4) 77 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 67,994.60 
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/25,000] X 5 13.60 

 
การค านวณ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 414,100 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) - 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) = (1)+(2) 414,100 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4) 27 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 15,337.04 
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/25,000] X 5 3.07 
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การค านวณ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 4,511,200 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) 2,942,982 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) = (1)+(2) 7,454,182.40 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4) 126 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 59,160.18 
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/60,000] X 5 4.93 

 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 คะแนน 3.80 คะแนน 3.80 คะแนน  
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
RES–2.2–01 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะครุศาสตร์ 
RES–2.2–02 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะนิติศาสตร์ 
RES–2.2–03 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะพยาบาลศาสตร์ 
RES–2.2–04 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
RES–2.2–05 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะวิทยาการจัดการ 
RES–2.2–06 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
RES–2.2–07 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3   :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีปฏิทิน 2558 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  รองผู้อ านวยการฝุายระบบสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล  :  นางสาวนัฐพร ยิ่งไพเราะ 
เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
     เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตาม

สูตร 
 
 
 

 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
    คะแนนที่ได้ =  
 
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน  =   
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

X 100 

     ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
    ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                                         ที่ก าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ 
จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา     
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/ นานาชาติ 

 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์กรประกอบไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
รายการข้อมูลพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์ 3.25 
คะแนนประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์ 2.26 
คะแนนประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ 1.35 
คะแนนประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.00 
คะแนนประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า คณะวิทยาการจัดการ 3.60 
คะแนนประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 4.52 
คะแนนประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.32 

คะแนนประเมินเฉล่ียของทุกคณะ 3.33 
การค านวณ : คณะครุศาสตร ์

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 10.20 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 78.5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

12.99 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/20] X 5 

3.25 

การค านวณ : คณะนิติศาสตร ์
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 2.80 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 31 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

9.03 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/20] X 5 

2.26 

 
การค านวณ : คณะพยาบาลศาสตร์ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 3.20 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 39.5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

8.10 

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

1.35 
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การค านวณ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 18.40 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 88 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

20.91 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/20] X 5 

5.23 

 
การค านวณ : คณะวิทยาการจัดการ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 12.80 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 89 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

14.38 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/20] X 5 

3.60 

 
การค านวณ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 5.60 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 31 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

18.60 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/20] X 5 

4.52 

 
การค านวณ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 31.60 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 158.5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

19.94 

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

3.32 
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ผลการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 คะแนน 3.33 คะแนน 3.33  คะแนน  
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
RES–2.3–01 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก คณะครุศาสตร์ 
RES–2.3–02 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก คณะนิติศาสตร์ 
RES–2.3–03 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก คณะพยาบาลศาสตร์ 
RES–2.3–04 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
RES–2.3–05 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก คณะวิทยาการจัดการ 
RES–2.3–06 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
RES–2.3–07 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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2.2 ตัวบ่งช้ีจากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบด าเนินการจ านวน 10 ตัวบ่งชี้  
มีผลดังนี้ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1 จ านวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  รองผู้อ านวยการฝุายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวกิ่งกมล  ชูแก้ว 
เกณฑ์การประเมิน :  14 คน เท่ากับคะแนน 3.51   
 
วิธีการค านวณ  :   

 ผลรวมของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับ 
ในเวทีวิจัยระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 
X  3.51 

 14  
 
ผลการด าเนินงาน :   

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คณะครุศาสตร์ 2 7 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 10 
คณะวิทยาการจัดการ 2 2 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 2 0 
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 0 
คณะนิติศาสตร์ 2 0 
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 

ส านักงานอธิการบดี 0 0 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 

ส านักศิลปวัฒนธรรม 0 0 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 

รวม 14 22 
 

ผลการด าเนินงาน :   
 22  

X  3.51 
 14  

   

   = 5.52  คะแนน 
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ผลการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

14 คน 22 คน 5  
 

รายการหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–1.2.1–01 รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.2 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  รองผู้อ านวยการฝุายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวกิ่งกมล  ชูแก้ว 
เกณฑ์การประเมิน :  ร้อยละ 25 เท่ากับคะแนน 3.51   
 
วิธีการค านวณ  

 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด 
 
ผลการด าเนินงาน :   

รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  516 
 คณะครุศาสตร ์ 74 
 คณะนิติศาสตร์ 32 
 คณะพยาบาลศาสตร์ 46 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 89 
 คณะวิทยาการจัดการ 87 
 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 25 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 163 
จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์จากทุกคณะ 41 
 คณะครุศาสตร ์ 4 
 คณะนิติศาสตร์ 6 
 คณะพยาบาลศาสตร์ 2 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 
 คณะวิทยาการจัดการ 10 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว  4 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 
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การค านวณ : สรุปผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย 
รายการข้อมูลพื้นฐาน คะแนน 

จ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์จากทุกคณะ (1) 41 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (2) 516 
ร้อยละของจ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

7.95 

แปลงค่าร้อยละของจ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
เป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/25] X 3.51 

1.12 

 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 7.95 1.12  

 

 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–1.2.2–01 แบบรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  รองผู้อ านวยการฝุายวางแผนและบริหาร 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางเพ็ญแก้ว  พิมาน 
เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :   

เกณฑ์การให้คะแนน : การด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

ได้ก าหนดประเด็นและเปูาหมายในการการจัดโครงการ
จัดการความรู้ โดยการให้ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ การจัดท าข้อเสนอการวิจัยเพื่อให้การ
จัดท าข้อเสนอการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ และได้รับอนุมัติทุน
มากขึ้น 
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เกณฑ์การให้คะแนน : การด าเนินงาน 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

ได้ก าหนดกลุ่มเปูาหมายเป็นนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยงบประมาณแผ่นดิน ผู้มีประสบการประเมินผล
ข้อเสนอโครงการวิจัย และนักวิจัยผู้สนใจส่งข้อเสนอการ
วิจัยเพื่อขอรับทุน 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit  
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปส่งบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

ได้รวบรวมผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน  
3 ปีย้อนหลัง โดยสรุปข้อดีข้อด้อยของข้อเสนอการวิจัยที่
ได้ส่งขอรับทุนงบประมาณแผ่นดินทั้งท่ีอนุมัติและไม่อนุมัติ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งความรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์ อักษร  (expliicit   
knoledge)   

ได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กัน สรุปเป็นผลการด าเนิน
โครงการจัดการความรู้ เผยแพร่ไปยังนักวิจัย เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
และหมวดเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
เป็นลายลักษณ์อักษร(expliicit knoledge) 
และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวในการ
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ได้น าเอาผลการที่ได้จากโครงการจัดการความรู้มาปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการวิจัย เพ่ือใช้ในจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และหมวดเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
ผลการประเมินตนเอง :       

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 5  5 ข้อ  5  

 
รายการหลักฐาน  : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–1.5.2–01 โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การขอทุนอุดหนุนการวิจัย 
Res–1.5.2–02 โครงการจัดการความรู้เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่  2.2.1   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  รองผู้อ านวยการฝุายระบบสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวนัฐพร ยิ่งไพเราะ 
เกณฑ์การประเมิน :  ร้อยละ 12 เท่ากับคะแนน 3.51   

 

ซ้ ากับตัวบ่งชี้ ของสกอ. ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 
ตัวบ่งช้ีที่  2.2.2  ร้อยละของงานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  รองผู้อ านวยการฝุายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาววริศรา นนทฤทธิ์ 
เกณฑ์การประเมิน :  ร้อยละ 15 เท่ากับคะแนน 3.51   
 

วิธีการค านวณ  :   
 ผลรวมของงานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  

X  100 
 จ านวนงานวิจัยทั้งหมด  

 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ 15 0 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 1 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 9 
คณะวิทยาการจัดการ 15 10 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 20 0 
คณะพยาบาลศาสตร์ 25 0 
คณะนิติศาสตร์ 50 1 
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 

ส านักงานอธิการบดี 0 0 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 

ส านักศิลปวัฒนธรรม 0 0 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 

รวม 160 21 
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การค านวณ : สรุปผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย 
รายการข้อมูลพื้นฐาน คะแนน 

จ านวนงานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจากทุกคณะ (1) 21 
จ านวนผลงานวิจัยท้ังหมด (2) 87 
ร้อยละของจ านวนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัยท้ังหมด 
(3) = [(1)/(2)] X 100 

24.14 

แปลงค่าร้อยละของจ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
เป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/15] X 3.51 

5.65 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 24.14 5  

 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–2.2.2–01 สรุปรายชื่องานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ตัวบ่งช้ีที่  2.2.3  จ านวนงานวิจัยสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  รองผู้อ านวยการฝุายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาววริศรา  นนทฤทธิ์ 
เกณฑ์การประเมิน : 30 เรื่อง เท่ากับคะแนน 3.51   
 

วิธีการค านวณ  :   
 ผลรวมของงานวจิัยสถาบัน  

X  3.51 
 30  

 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ 1 0 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 0 
คณะวิทยาการจัดการ 0 1 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 1 0 
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 2 
คณะนิติศาสตร์ 4 1 
บัณฑิตวิทยาลัย 1 3 
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หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานอธิการบดี 6 5 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 3 
ส านักศิลปวัฒนธรรม 0 0 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 3 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1 

รวม 30 23 
 
ผลการด าเนินงาน :   

 23  
X  3.51 

 30  
   
   = 2.69  คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
30 เรื่อง 23 เรื่อง 2.69  

 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–2.2.3–01 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ตัวบ่งช้ีที่  2.2.4  จ านวนโครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  รองผู้อ านวยการฝุายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวกิ่งกมล  ชูแก้ว 
เกณฑ์การประเมิน :  15 โครงการ เท่ากับคะแนน 3.51   
 
วิธีการค านวณ  :   

 ผลรวมของโครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความ  
X  3.51 

 15  
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ผลการด าเนินงาน :   
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ 1 0 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 1 
คณะวิทยาการจัดการ 1 1 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 2 0 
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 
คณะนิติศาสตร์ 1 0 
บัณฑิตวิทยาลัย 1 0 
ส านักงานอธิการบดี 0 0 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 
ส านักศิลปวัฒนธรรม 0 0 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 0 

รวม 15 3 
 
ผลการด าเนินงาน :   

 3  
X  3.51 

 15  
   

   = 0.70  คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

15 โครงการ 3 โครงการ 0.70  
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–2.2.4–01 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  
Res–2.2.4–02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย เพ่ือการเผยแพร่ผลงาน 

ในวารสารวิชาการซึ่งอยู่ในฐาน TCI  
Res–2.2.4–03 โครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
 
 
 



 29 Self Assessment Report : 2558 

 

ตัวบ่งช้ีที่  2.2.5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  รองผู้อ านวยการฝุายวางแผนและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาววริศรา  นนทฤทธิ์ 
เกณฑ์การประเมิน     :  ด้านวิทยาศาสตร์  60,000 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000 ด้านสังคมศาสตร์ 30,000 

ซ้ ากับตัวบ่งชี้ ของสกอ. ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.4.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ (*7) 
 ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับตัวชี้วัดที่  1.5.2 

 
ตัวบ่งช้ีที่  2.5.2 จ านวนเครือข่ายงานวิจัย กลุ่มวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  รองผู้อ านวยการฝุายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวกิ่งกมล  ชูแก้ว 
เกณฑ์การประเมิน :  10 เครือข่าย เท่ากับคะแนน 3.51   
 

วิธีการค านวณ  :   
 ผลรวมของเครือข่ายงานวิจัย  

กลุ่มวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

X  3.51 
 10  

 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์ 1 0 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 
คณะวิทยาการจัดการ 1 0 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 2 0 
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 0 
คณะนิติศาสตร์ 2 0 
บัณฑิตวิทยาลัย 2 0 
ส านักงานอธิการบดี 0 0 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 

ส านักศิลปวัฒนธรรม 0 0 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 42 
รวม 15 49 
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ผลการด าเนินงาน :   
 49  

X  3.51 
 10  

   

   = 17.20  คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง :  
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

10 เครือข่าย 49 เครือข่าย 5  
 

 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–2.5.2–01 สรุปรายชื่อเครือข่ายงานวิจัย กลุ่มวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
2.3 ตัวบ่งช้ีเพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับคุณภาพหน่วยงาน            
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบด าเนินการจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลดังนี้ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 :  กระบวนการจัดท าและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  รองผู้อ านวยการฝุายวางแผนและบริหาร 
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 
และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านัก 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญา และปณิธานของ
สถาบัน ตลอดจนการสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 โดยมี
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์  คณะ

Res-3.1–01 
Res-3.1–02 
Res-3.1–03 
Res-3.1–04 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ปรัชญา หรือปณิธาน และ
พระราชบัญญัติสถาบัน   

กรรมการฯ ได้ท าการวิเคราะห์ตามกรอบแผนอุดมศึกษา
มาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2  และแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 มาเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ อัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ 
มีการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหาร บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัย 

2. มีการถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
ส านัก 

มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่หน่วยงาน
ภายใน โดยมีการประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี เพื่อ
ชี้แจงและมอบหมายงานตามแผนกลยุทธ์ และเผยแพร่
เอกสาร  
ไปยังเจ้าหน้าที่รับทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติ 

Res-3.1–05 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบตามพันธกิจ 
ของส านัก 

มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ในพันธกิจด้านการวิจัย โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

Res-3.1–06 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และค่าเปูาหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้  

มีการบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และ
ค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
โดยก าหนดตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายไว้ในแผนกลยุทธ์  
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในทุกโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับหน่วยงาน 

Res-3.1–07 
 

5. มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ
ตามพันธกิจของส านัก 

มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในพันธกิจ
ด้านการวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครบถ้วนตามแผนพันธกิจ 
และตามภาระหน้าท่ี 

Res-3.1–08 
 

6. มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

มีการติดตามผลการประเมินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา โดยการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้เป็นราย 
ไตรมาส และรายงานผลด าเนินการต่อผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

Res-3.1–09 
 

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

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณา 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทุกโครงการและรายงานผล
การประเมินการด าเนินงาน และท าการสรุปตามตัวบ่งชี้
แผนกลยุทธ์ในระดับสถาบัน 

Res-3.1–10 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
8. มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ า
ส านัก ไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ า 

มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปปรับปรุงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 

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. 2559 
Res–3.1–07 ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
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. 2559 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2 :  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2558 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  รองผู้อ านวยการฝุายระบบสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวชุตินันต์ แซ่ตั้ง 
เกณฑ์การประเมิน :   

 ผลรวมคะแนนการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  
 จ านวนผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจ  

 
ผลการด าเนินงาน :   4.05 
 
ผลการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.51 4.05 4.05 บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–3.2–01 รายงานผลการวิจัย เรื่อง คุณภาพการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 



บทที่ 3 
 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 

 
3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 
 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปีการศึกษา 2558สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

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 - 3.80  3.80 
ตัวบ่งชี้ 2.3 3.51 - 3.33 × 3.33 

คะแนนเฉล่ียของส่วนที่  1 
 

4.04 

ส่วนที่ 2 : ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตัวบ่งชี้ 1.2.1 14 คน - 22 คน  5 
ตัวบ่งชี้ 1.2.2 ร้อยละ 25 - ร้อยละ 7.95 × 1.12 
ตัวบ่งชี้ 1.5.2 ระดับ 5 - 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ 2.2.1 (ซ้้ากับตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3) 
ตัวบ่งชี้ 2.2.2 ร้อยละ 15 - ร้อยละ 24.14  5 
ตัวบ่งชี้ 2.2.3 30 เรื่อง - 23 เรื่อง × 2.69 
ตัวบ่งชี้ 2.2.4 15 โครงการ - 3 โครงการ × 0.70 
ตัวบ่งชี้ 2.2.5 (ซ้้ากับตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2) 
ตัวบ่งชี้ 2.4.2 (ซ้้ากับตัวบ่งชี้ แผนปฏิบัติราชการ 1.5.2) 
ตัวบ่งชี้ 2.5.2 10 เครือข่าย - 49 เครือข่าย  5 

คะแนนเฉล่ียของส่วนที่  2 3.50 
ส่วนที่ 3 : ตัวบ่งชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ 1 8 ข้อ - 8 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ 2 3.51 - 4.05  4.05 

คะแนนเฉล่ียของส่วนที่  3 4.53 
คะแนนเฉล่ียรวมทุกส่วน 3.81 
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3.2 แนวทางการพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้ ท้าให้ สถาบันวิจัย
และพัฒนาได้เห็นจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรปรับปรุง โดยแยกตามองค์ประกอบ
คุณภาพดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 :  ตัวบ่งช้ีจากระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาทักษะนักวิจัย ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมประชุมของนักวิจัยอย่าง 
ต่อเนื่องโดยในปีต่อไปควรพัฒนาทักษะนักวิจัยในครอบคลุมทุกด้าน 

2. มีการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจ ให้นักวิจัย โดยมีเงินรางวัลให้แก่นักวิจัยที่ 
ผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. มีการพัฒนานักวิจัย และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการน้าเสนอผลงานวิจัย โดยสนับสนุน 
งบประมาณในการน้าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1. ควรมีการก้าหนดภาระงานตามพันธกิจ รวมทั้งพันธกิจด้านการวิจัย เพ่ือสะท้อนจุดเน้น 

ของมหาวิทยาลัย 
2. ควรจัดท้าฐานข้อมูลของงานวิจัยให้เป็นระบบที่ชัดเจน สามารถน้าไปใช้ในการตัดสินใจ 

ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 

ส่วนที่ 2 :  ตัวบ่งช้ีจากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยน้างานวิจัยที่ด้าเนินการแล้วเสร็จไปใช้เพื่อให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่น 
2. ควรเพิ่มโครงการพัฒนานักวิจัยในด้านการเขียนบทความวิจัย 

 
ส่วนที่ 3 :  ตัวบ่งช้ีเพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1. ควรน้าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการด้าเนินงานของหน่วยงานอย่าง 

ต่อเนื่อง 




