


บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 23 
สิงหาคม 2549  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยแบ่งงานในส านักงานผู้อ านวยการ เป็น 
3 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานพัฒนา ประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย และงานสารสนเทศ  

สถาบันวิจัยแลพัฒนาได้ประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 เพ่ือสะท้อนคุณภาพ 
การด าเนินงาน โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองในครั้งประกอบด้วย ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและ  
งานสร้างสรรค์ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ใช้รอบเวลาตามปี พ.ศ. 2560 (1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2560) 
และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 – 31 พฤษภาคม  
2561) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
 ในปีการศึกษา 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบประเมิน
คุณภาพภายในของ สกอ. (3 ตัวบ่งชี้) ตามเกณฑ์การประเมินของแผนปฏิบัติ ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย (4 ตัวบ่งชี้)  และตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับคุณภาพหน่วยงาน (3 ตัวบ่งชี้)  
รวมทั้งสิ้น 10 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 3.46 ซึ่งมีผลการประเมินเป็นรายตัวบ่งชี้ เป็นดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้จากระบบประเมินคุณภาพภายใน ของ สกอ.  คะแนนเฉลี่ย 4.49 ประกอบด้วย 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

          ผลการประเมิน 5 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลการประเมิน 4.03 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ผลการประเมิน 4.45 
 ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 คะแนนเฉลี่ย 1.99
ประกอบด้วย 

   ตัวบ่งชี้ที่ 14 งานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  ผลการประเมิน 0 
    ตัวบ่งชี้ที่ 15 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมิน  0.96 

   ตัวบ่งชี้ที่ 16 สัดส่วนงานวจิัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/การเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษา/ 
การบริหารจัดการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลการประเมิน  4 

   ตัวบ่งชี้ที่ 17 สัดส่วนนักวิจยั รุ่นใหม่/รุ่นกลาง/รุ่นเก่า ผลการประเมิน 3 
ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับคุณภาพหน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 4.39 ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 กระบวนการจัดท าและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

       ผลการประเมิน 4 
             ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมิน 4.17 
      ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  ผลการประเมิน 5 
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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 2560 เพ่ือการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา และการบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสังคม
โดยรวม  

ส าหรับรายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้  สถาบันได้จัดท าขึ้นเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/
สถาบัน ตามตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย  ส่วนที่  1  :  ระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.   ส่วนที่  2  :  
ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ส่วนที่  3  :  ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพหน่วยงาน  โดยมุ่งหวังให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลจริง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล) 

   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรกฎาคม 2561 
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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
จนถึงปัจจุบัน 

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 งานพัฒนา ประเมินผล
และเผยแพร่งานวิจัย 

งานสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ า 

สถาบันวิจยัและพฒันา 

ผู้อ านวยสถาบันวจิัย 

และพัฒนา 

รองผู้อ านวยการ 

ฝุายวิจัย 
รองผู้อ านวยการ 

ฝุายแผนและงบประมาณ 
 

รองผู้อ านวยการ 
        ฝุายสารสนเทศ 
 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

หมวดบริหารทั่วไป 

หมวดวางแผนและ
งบประมาณ 

หมวดธุรการ 

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 รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย  สุวรรณบ ารุง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  พิมพา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ  วิไลพันธ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
7 รศ.ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
8 ผศ.สุรินทร์  สมณะ กรรมการ (ผู้แทนคณบดี) 
9 อาจารย์ชิโนรส  ละอองวรรณ กรรมการ (รองผู้อ านวยการ) 
10 อาจารย์ศิโรจน์  พิมาน กรรมการ (รองผู้อ านวยการ) 
11 นางสาวชุตินันต์  แซ่ตั้ง กรรมการ (ตัวแทนบุคลากร) 
12 นางสาวกัญญารัตน์  แสงสุวรรณ กรรมการ (ตัวแทนบุคลากร) 
13 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 
14 นางสาวกิ่งกมล  ชูแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

1.4.2 รายช่ือผู้บริหาร  
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
1 ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล วท.ม. (ฟิสิกส์)  ผู้อ านวยการ 
2 ผศ.ดร.สุกัญญา  ไหมเครือแก้ว ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)  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 

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) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4 นางสาวนัฐพร  ยิ่งไพเราะ รป.ม. (การจัดการส าหรับนักบริหาร) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5 นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่วิจัย 
6 นางสาววริศรา นนทฤทธิ์ รศ.ม.(รัฐศาสตร์) เจ้าหน้าที่วิจัย 
7 นางสาวชุตินันต์ แซ่ตั้ง คอ.ม.(เทคโนโลยีการเรียนรู้ฯ เจ้าหน้าที่วิจัย 
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1.6 จ านวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปี 2561 จ านวน 15,425,348 บาท 
จ าแนกเป็นเงินงบประมาณรายได้ จ านวน 3,389,000 บาท เงินกองทุนวิจัย จ านวน 6,558,048 และเงิน
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 5,478,300 บาท โดยจ าแนกตามแผนงาน/โครงการดังนี้ 

1) งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที ่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการบริหารจัดการงานวิจัย 863,000 
1.1 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย          73,000  
1.2 ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงานวิจัย         190,000  
1.3 สนับสนุนการติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงานวิจัยในส่วนของคณะ           600,000  
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประชุมวิชาการ และการแสดงนิทรรศการ
สร้างสรรค์ 

1,257,600 

2.1 งานประชุมวิชาการ "ราชภัฏสรุาษฎร์ธานีวิจัย"         880,000  
2.2 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)         287,600  
2.3 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย          90,000  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 129,000 
3.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนบทความวิจัย          30,000  
3.2 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย          99,000  
4 โครงการปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม 27,500 
5 โครงการพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 452,000 
5.1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจ าปี                 8,000  
5.2 ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน                97,000  
5.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย                16,000  
5.4 ไปราชการเพ่ือสร้างเครือข่าย              209,000  
5.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร                60,000  
5.6 ศึกษาดูงาน                57,000  

5.7 
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

           5,000  

6 โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 321,000 
7 โครงการบริหารงานในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนระดับหน่วยงาน 338,900 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,389,000 
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2) เงินกองทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที ่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5,883,048 
1.1 จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 4,758,048 
1.2 รางวัลนักวิจัย 575,000 
1.3 สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 500,000 
2 โครงการเครือข่ายงานวิจัย 725,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,558,048 
 

3) งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที ่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการวิจัย จ านวน 53 โครงการ  3,889,600 
1.1  กลยุทธ์การตลาดในการสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผลิตภัณฑ์

สมุนไพรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 155,000  

1.2 กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านราคายางพาราและประสิทธิผลของ 
กลยุทธ์ที่ใช้: จากมุมมองของชุมนุมสหกรณ์ยางพาราและกระบวนการจ าลอง 

 120,000  

1.3 การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจสปาใน อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 120,000  

1.4 การผลิตไข่ขาวเค็มอบแห้งส าหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบ: กรณีศึกษาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เมอแรงค์จากไข่ขาวเค็มอบแห้ง 

 155,000  

1.5 การพัฒนาแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ ามันผสมเส้นใยมะพร้าว  100,000  
1.6 การพัฒนาโมเดลการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และการเผยแพร่ความรู้

ในการจัดการ โลจิสติกส์ที่ได้รับบนเว็บไซต์ กรณีศึกษาห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล
ในภาคใต้ตอนบน 

 155,000  

1.7  การลดความสูญเสียในกระบวนการผสมยางด้วยแนวคิดลีนซิกซ์ซิกม่า : 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางแท่ง 

 135,200  

1.8 ทุ่นเก็บน้ ามันปาล์มในบ่อน้ าเสียของโรงงานปาล์ม  120,000  
1.9 ผลของแคโรทีนอยด์จากน้ ามันปาล์มต่อสมรรถภาพและคุณภาพไข่เป็ด  100,000  
1.10 การจัดการทรัพยากรปุาจากสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาชุมชน  

บ้านวังไพร – นายอดทอง ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
101,500 

1.11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังข้าวกล้องหอมไชยาไขมันต่ า 106,500 
1.12 กระบวนการสร้างจิตส านึกในการบริโภคสีเขียวของนักท่องเที่ยวในชุมชนบางใบไม้ 

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
108,000 

1.13 การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยกระดับเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนตามนโยบายประชารัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาจังหวัด 

111,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สุราษฎร์ธานี 

1.14 การพัฒนาการรู้สะเต็มของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ผ่านการมีส่วนร่วมชุมชนผนวก
ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

120,000 

1.15 การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีและจังหวัดเชียงใหม่ 

111,000 

1.16 การพัฒนารูปแบบการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการณรงค์ปูองกันเอชไอวี 
ในนักศึกษาชายระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

98,000 

1.17 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอนกยักษ์เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ทาง เศรษฐกิจ 

321,000 

1.18 การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่สามน้ า บนฐาน
แนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

93,600 

1.19 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เก่ียวกับอาหารปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์ 98,500 
1.20 แนวทางการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ปะการัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 
120,000 

1.21 ประสิทธิผลของถังบ าบัดน้ าเสียโดยกระบวนการอิเล็กโตรลิซิสและพืชน้ าในการ
บ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

120,000 

1.22 ผลของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินต่อการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียโรคพืช 

120,000 

1.23 ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานบริการ (ข้ันเริ่มจ้าง) ที่สถาน
ประกอบการโรงแรมต้องการ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย เพ่ือปรับเข้าสู่การเป็น
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

111,000 

1.24 กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจการบินต้นทุนต่ าในประเทศ
ไทย 

76,400 

1.25 การผลิตเอทานอลจากกากกาแฟ โดย Saccharomyces cerevisiae 74,000 
1.26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักเหลียงแผ่นปรุงรส 45,000 
1.27 การศึกษาชีววิทยาของต้นหยาดน้ าค้าง (Drosera sp.)ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 94,000 
1.28 การจัดการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนห้วยทรายขาว 

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
91,000 

1.29 การตรวจวัดและการประเมินกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ ในตัวอย่างผิวดิน ใน
อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

107,000 

1.30 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนกลาง 102,000 
1.31 การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมล าต้นปาล์มน้ ามันกับมูลวัว 70,000 
1.32 การผลิตเครื่องดื่มส าเร็จรูปเพ่ือสุขภาพจากข้าวกล้องและการศึกษาในระบบล าไส้

มนุษย์ จ าลอง 
77,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.33 การพัฒนากระบวนการผลิตและการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียว

ผสมสมุนไพร: กรณีศึกษาขนมกรุบ 
84,500 

1.34 การพัฒนากังหันลมผลิตก าลังไฟฟูาจากมอเตอร์เหลือทิ้งขนาดก าลังการผลิต 
ไม่ต่ ากว่า 5,000 วัตต์ 

144,000 

1.35 การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเส้นทางชุมชน 2 วัฒนธรรม ต าบลพุมเรียง  
อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

69,000 

1.36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะละแมผงส าเร็จรูป 102,000 
1.37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปจากส้มจี๊ด 70,000 
1.38 การเพ่ิมประสิทธิผลการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในภาคใต้

ด้วยการประยุกต์ใช้รูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม 
91,500 

1.39 การยกระดับมาตรฐานที่พักแรมส าหรับการท่องเที่ยวในอ าเภอบ้านนาสารและ 
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

70,000 

1.40 การแยกและศึกษาลักษณะของแบคเทอริโอเฟจที่จ าเพาะต่อแบคทีเรีย วิบริโอ 
พาราฮีโมไลติคัส สายพันธุ์ก่อโรค 

89,000 

1.41 การส่งเสริมมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

101,500 

1.42 การสร้างชุดให้ความรู้กิจกรรมก าจัดขยะโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาส าหรับ
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธาน ี

84,500 

1.43 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของเครือข่าย
หนังตะลุงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

91,500 

1.44 ความสัมพันธ์ของศิลปะกับการเมืองในทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ :  
การวิพากษ์หน้าที่ของศิลปะและการเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

89,000 

1.45 เครือข่ายความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมไทยทรงด าในภาคใต้ 91,500 
1.46 ตัวแบบคณิตศาสตร์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกากับมาตรการควบคุม 73,000 
1.47 แนวทางการพัฒนาบ่อน้ าพุร้อนคลองฉนวนสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 102,000 
1.48 แนวทางการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตกอย่างยั่งยืน :

น้ าตกธารทิพย์ (น้ าตก 357) อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
70,000 

1.49 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 

76,600 

1.50 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลสิ่งเร้าด้านโภชนาการต่อการปรับตัวด้านโภชนาการ
ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

77,000 

1.51 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

102,000 

1.52 รูปแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 77,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.53 อิทธิพลกลุ่มเพ่ือนของนักดื่มหน้าใหม่ที่มีต่อตัวแบบคณิตศาสตร์การระบาด 

โรคติดสุรา 
86,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  5,478,300 
 

1.7 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะของกรรมการ ผลการปรับปรุงพัฒนา 
1. ควรมีการจัดระบบสารสนเทศที่รวบรวม
บทคัดย่องานวิจัย/งานวิจัยตีพิมพ์ให้สามารถ 
Download ไว้ เพื่อให้ผู้สนใจหรือนักวิจัย น าไป
อ้างอิงได้ (Citation) ได ้

     มหาวิทยาลัยได้ว่าจ้างผู้รับจ้างด าเนินการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในส่วนที่
เกี่ยวกับกับงานวิจัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้ านการวิจัย  ซึ่ งขณะนี้ อยู่ ระหว่ า ง
ด าเนินการ 

2. ควรจัดตั้งคณะกรรมการที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและท า 
Website หรือสารสนเทศท่ีเผยแพร่ผลงานจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานที่จะน าไปใช้เชิง
พาณิชย์ได้ 

     มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการด าเนินการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561  (ตามค าสั่งที่ 
1899/2561 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561) โดยขณะนี้
อยู่ในระหว่างการด าเนินการยกร่าง 

3. ในช่วงที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
อ านวยความสะดวกและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิ์ที่เป็นผลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ควรพิจารณาว่าผลงานวิจัยชั้นใดควรด าเนินการ
คุ้มครองสิทธิและประสานนักวิจัยเพื่อให้ด าเนินการ 

    สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มอบหมายรอง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาดูแลเรื่องการ
คุ้มครองสิทธิ์ที่เป็นผลงานวิจัย 

4. ในการจัดสรรงบประมาณวิจัย ควรค านึงถึง
จ านวนอาจารย์ประจ าและเกณฑ์เงินสนับสนุนการ
ท าวิจัย 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของเงินกองทุน
วิจัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ให้แก่คณะ โดยได้
ค านงึถึงจ านวนอาจารย์ ในสังกัดของแต่ละคณะ 

 
 
 
 



บทท่ี 2 
ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง 

 
ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีการศึกษา 2560 ตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ตัวบ่งชี้จากระบบประกันคุณภาพภายใน
ของ สกอ. 2) ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 3) ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพหน่วยงาน มีผลการด าเนินงานและคะแนนการประเมินตนเอง ปรากฏผลดังนี้  
  
2.1 ตัวบ่งชี้จากระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้จากระบบประกันคุณภาพภายใน
ของ สกอ. ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบด าเนินการจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2560 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี   :  รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ 
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
บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ท่ี ส า ม า ร ถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย โดยสามารถสืบค้นได้ท่ี 
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(http://rmis.sru.ac.th/r_project/)   
โดยฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถสืบค้นงานวิจัยของ
นักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ท่ีด าเนินงานแล้วเสร็จ โดยสามารถสืบค้นจาก 
ปีงบประมาณท่ีท าสัญญา ชื่อโครงการวิจัย คณะ 
ท่ีสังกัด ผู้วิจัย และ แหล่งทุน ซึ่งฐานข้อมูลจะแสดง
รายละเอียดของงานวิจัยในส่วนของ  
ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย ปีท่ีรับทุน และ
วงเงินในด าเนินงานวิจัย  
      และสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ร่วมกับศูนย์
คอมพิวเตอร์จัดท า TOR  เพื่อประกอบการจัดจ้าง

Res-2.1-01 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
หน่วยงานเอกชนพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน 
การวิจัย โดยจะเริ่มด าเนินการจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
(1) ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย 
(2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
(3) สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
เชน่ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
(4) กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
เช่น การจัดประชุมวิชาการ  
การจัดแสดงงานสร้างสรรค ์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์ 
รับเชิญ (visiting professor) 

มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
    1. มีการขับเคลื่อนหน่วยวิจัยได้จัดต้ังหน่วยวิจัย 
จ านวน 1 หน่วย คือหน่วยวิจัยพลังงานทดแทน
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชน (Renewable Energy 
Environment Research for Local 
Community Unit ; REERCU) สังกัด คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยมี สิบเอกชัยนุ
สนธ์ เกษตรพงศ์ศาล เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย และ
มี ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ใ ช้ ก า ร ท ด ล อ ง ท า ง ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     2 .  มหาวิ ทยาลั ยมี ก า รก าหนดแผนการ
ด า เนิน งานยุทธศาสตร์  ของหน่ วยงานเพื่ อ
เตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยก าหนดงาน
เป็นรูปธรรมมีแหล่งสืบค้นงานวิจัยแก่บุคลากรเพื่อ
เป็นข้อมูลและแนวทางในการด าเนินงานวิจัย ท่ี
จัดเก็บเป็นเอกสาร และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
ของสถาบัน  
    3. ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัย เช่น 
website ของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีมี
แหล่ งข้อมูล เชื่ อมโยงกับแหล่ งค้ นคว้ า  Thai 
Research ฐานข้อมูลวิจัยไทย และได้ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. )  
เพื่ อ เตรียมจัดระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ โดยได้ด าเนินการจัดโครงการอบรม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ ตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย
ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบั ติการ  
เมื่อวันท่ี 10-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง SC101  
ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
    ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้ด าเนิน
กิจกรรมวิชาการ ท่ีส่ ง เสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ในแต่ละส่วน ดังน้ี 

 
 
Res-2.1-02 เอกสารการ
จัดต้ังหน่วยวิจัย  
Res-2.1-03 ข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
Res-2.1-04 แหล่งสืบค้น
งานวิจัย อาคารกาญจนา
ภิเษกอนุสรณ์ และห้องสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธาน ี
Res-2.1-05 ภาพเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 Self Assessment Report : 2560 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งท่ี 13 วันท่ี 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร
เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
2 .  เ ข้ า ร่ ว มน า เ สนอผลง านวิ จั ย ร ะ ดับชา ติ  
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand 
Research Expo 2017) วันท่ี 17- 21 สิงหาคม 
2560 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอก
ค อ น เ ว น ชั่ น เ ซ น เ ต อ ร์  เ ซ น ท รั ล เ วิ ล ด์
กรุงเทพมหานคร 

Res-2.1-06 สรุปผลการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 13 
 
Res-2.1-07 สรุปผลการ
น าเสนอผลงานวิจัย 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2560 (Thailand Research 
Expo 2017 

3. จัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

     มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 
2 ของเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย เพื่อสมทบเป็น
เงินกองทุนวิจัย เพื่อเป็นทุนวิจัย โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้จัดสรรให้แก่คณะในอัตราร้อยละ 30 
ของจ านวนอาจารย์ในสังกัด คูณ จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยท่ีก าหนดให้ตามเกณฑ์ 

โดยมหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 157 โครงการ 
งบประมาณ  23,050,597 บา ท  แ บ่ ง เ ป็ น ค ณ ะ
ต่างๆ ดังนี ้

(1) คณะครุศาสตร์ จ านวน 6,635,978 บาท 
(2) คณะนิติศาสตร์ จ านวน 455,500 บาท 
(3) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 795,500 บาท 
(4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 

2,088,505 บาท 
(5) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 2,545,895 

บาท 
(6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 

9,735,419 บาท 
(7) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว จ านวน 

793,800 บาท 

Res-2.1-08แผนปฏิบัติ
การงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
RES-2.1-09 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การ
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 
 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน 
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือ

     มหาวิทยาลัยได้มีประกาศหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนและเดินทางไปน า เสนอ โดยแบ่ง 

Res-2.1-10 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิจัยหรืองาน



 12 Self Assessment Report : 2560 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
นานาชาติ  ตามทวีป ดังนี้ 

1)  ทวีปเอเชียและโอเซียเนีย  สนับสนุน 
ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท  

2) ทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา และยุโรป 
สนับสนุนในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 

ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0  ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
ได้วางเป้าหมายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพื่อไปเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย จ านวน 21 เรื่อง 
จ านวน 700,000 บาท ได้ด าเนินการสนับสนุน 
จ านวน 28 เรื่อง เป็นเงินท้ังสิ้น 1,074,896 บาท 
ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ รายละเอียดดังนี ้ 

1) ประเทศในทวีปเอเชียและโอเซียเนีย  
จ านวน 16 เรื่อง เป็นเงิน 474,896 บาท 

2) ประเทศในทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา และ
ยุโรป จ านวน 12 เรื่อง เป็นเงิน 600,000 บาท 

ส่วนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารต่างๆ  
ให้รางวัล ดังนี้ 
     1) วารสารระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 รางวัลบทความละ 7,500 
บาท  
     2) วารสารระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 รางวัลบทความละ 
10,000 บาท  
    3) วารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
รางวัลบทความละ 20,000 บาท  

ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้วางเป้าหมาย
สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับบทความท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 35 เรื่อง จ านวน 500,000 
บาท ได้ด าเนินการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ไ ด้รับคัด เลือกให้ ตีพิมพ์ ในวารสาร วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 78 บทความ เงิน
ท่ีให้การสนับสนุนเป็นจ านวนท้ังสิ้น 1,065,000 
บาท รายละเอียดดังนี้  

1)  วารสารท่ีจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 
จ านวน 26 บทความ เป็นเงิน  195,000 บาท 

2)  วารสารท่ีจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 
จ านวน 34 บทความ เป็นเงิน 340,000 บาท 

สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
Res -2.1-11 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง รางวัล
ส าหรับบทความวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ ์
Res -2.1-12 สรุปรายชื่อ
บทความท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 
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       3) วารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
จ านวน 18 บทความ เป็นเงิน 530,000 บาท 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

     มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย และประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น โดยในปี
การศึกษา 2560 ได้ด าเนินการ ดังน้ี 

1) โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  
เรื่อง "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 
4.0 Plus" ครั้งท่ี 5 วันท่ี 19 - 20 กรกฎาคม 2560  
ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้สอน
ปริญญาตรีมีประสบการณ์สอนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จ านวน 140 คน จากมหาวิทยาลัย
ท่ัวภาคใต้ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าเทคนิคและ
ทักษะท่ีได้ไปพัฒนาการท างานวิจัยท้ังเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ 

2) โครงการอบรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภัยห้องปฏิบั ติการ ตามโครงการ
มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ วันท่ี 10 - 11 สิงหาคม 2560  
ณ ห้อง SC101 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ท่ี
ดูแลห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จ านวน 53 คน 
จากมหาวิทยาลัยท่ัวภาคใต้ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ
เข้าใจในการยกระดับพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ให้ได้รับรองมาตรฐาน และเรียนรู้การใช้งาน
โปรแกรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

3) ม ห ก ร ร ม ง า น วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ  2 5 6 0 
(Thailand Research Expo 2017) วันท่ี 17- 21 
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์  เซนทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร โดยร่วมจัดบูทนิทรรศการ เรื่อง 
เรือเก็บผักตบชวา ซึ่ ง เป็นงานวิจัยท่ีได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก วช. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 14 คน  

4) โครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การสัง เคราะห์องค์ความรู้ฯ  วัน ท่ี  28 
สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

 
 
 

Res-2.1-13 สรุปผลการจัด
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "เส้นทางลัด
สู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย
ในยุค 4.0 Plus" ครั้งท่ี 5 
 
 
 
 
 
Res-2.1-14 สรุปผลการจัด
โครงการอบรมพฒันาระบบ
บริหารจัดการความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
Res-2.1-15 สรุปผลการจัด 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2560 (Thailand Research 
Expo 2017) 
 
 
 
 
Res-2.1-16 สรุปผลการเข้า
ร่วมโครงการประชุม
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิจัย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และภาคีเครือข่าย ซึ่งมี
ผู้ เข้าร่วม จ านวน 10 คน ผู้ เข้าร่วมอบรมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสังเคราะห์องค์ความรู้ฯ 
จากงานวิจัย 

5) โครงการอบรมพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม
วันท่ี 21 กันยายน 2560 ณ ห้อง G805 ชั้น 8 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิต
วิทยาลัย) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์นักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยท่ีสนใจส่งข้อเสนอการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 
จ านวน 47 คน จากคณะต่างๆ ผู้เข้าร่วมอบรม 
มีความเข้าใจข้อก าหนดในการขอรับทุนวิจัย และ
แนวทางการท างานวิจัยเชิงนวัตกรรมและการน า
นวัตกรรมไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป 

6) ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 13 วันท่ี 14 – 15 
ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย ท่ีสนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จ านวน 600 คน และมีบทความวิจัย
ร่วมน าเสนอภาคบรรยาย จ านวน 43 บทความ 
แบบโปสเตอร์ จ านวน 66 บทความ และบทความ
ระดับนานาชาติ จ านวน 37 บทความ รวม 146 
บทความ 

7) โครงการจัดการความรู้  เรื่อง การบูรณา
การงานวิจัย งานบริการวิชาการและงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน/แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันท่ี  
4-6  มกราคม  2561 ณ ขนอมคาบาน่า บีช  
รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและบุคลากรสาย
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา กองบริหาร

การสังเคราะห์องค์ความรู้ฯ  
 
 
 
 
 
 
Res-2.1-17 สรุปผลการจัด
โครงการอบรมพฒันา
งานวิจัยสู่นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
Res-2.1-18 สรุปผลการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Res-2.1-19 สรุปผลการจัด
โครงการจัดการความรู ้ 
เรื่อง การบูรณาการงานวิจัย 
งานบริการวิชาการและงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิชาการ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และตัวแทน
คณะท่ีดูแลงานวิจัยงานบริการวิจัย และงานศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งมีผู้ เข้าร่วม  จ านวน 33 คน 
ผู้ เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในการบูรณาการ
งานวิจัยงานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม สามารถน าไปพัฒนา ปรับปรุงงานท่ี
รับผิดชอบได้ 

8) โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) วันท่ี 12 
กุ มภาพันธ์  2561  ณ ห้องประชุมพุทธทาส  
หอพุทธทาสธรรม โฆษณ์  ส านั ก ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จ านวน 84 
คนจาก 4 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเจตคติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 

9) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 
(ลูก ไก่ )  รุ่ น ท่ี  7 วั น ท่ี  12 -16 มี นาคม  2561  
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก 
อนุสรณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้สอน
ปริญญาตรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 66 คน  
จากมหาวิทยาลัยท่ัวภาคใต้ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
น าเทคนิคและทักษะท่ีได้ไปพัฒนาการท างานวิจัย
ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ พร้อมท้ังสามารถ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวช. ประเภททุน
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ 

ในงาน "15 ปี สรรค์สร้างสู่เส้นทางนวัตกรรม 
(DSDW Innovation)” เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางสังคม ภายใต้แนวคิด iSmart ใน 4 มิติ คือ  
มุ่งสร้างข้าราชการ 4.0 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระดับมาตรฐานสากล พัฒนาเครือข่ายประชารัฐ  
ในระดับอาเซียน และ สร้างนวัตกรรมบริการทาง
สังคมรองรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 
2560 นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
รับโล่รางวัลแก่ข้าราชการ หน่วยงาน และองค์กร  
ท่ีสร้างคุณความดีและประโยชน์แก่สังคมจนเป็นท่ี
ประจักษ์ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

 
 
 
 
 
 
 
Res-2.1-20 สรุปผลการจัด
โครงการอบรมเสรมิสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 
 
 
 
 
 
Res-2.1-21 สรุปผลการจัด
โครงการฝึกอบรม “สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
รุ่นท่ี 7  
 
 
 
 
 
 
Res-2.1-22 ประกาศผลการ
คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
มั่นคงของมนุษย์ โดยมีพลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิง
แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)  

มีนักวิจัยได้รับรางวัลหน่วยงานนวัตกรรมทาง
สังคมดีเด่น คือ ผศ.โสภณ บุญล้ า อาจารย์ประจ า
สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากโครงการพลั ง เป็ดพัฒนาชุมชนสู่ วิ ถี การ
พึ่งตนเองด้วยโครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถี
การพึ่งตนเอง มรส.ร่วมกับนิคมสร้างตนเองขุน
ทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 13 วันท่ี 14 – 15 
ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มี
การประกาศให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น จ านวน 3 คน 
ได้แก่  

1. ผศ.โสภณ บุญล้ า นักวิจัยดีเด่น ด้านส่งเสริม
อาชีพและรายได้  

2. อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ นักวิจัยดีเด่น 
ด้านส่งเสริมสุขภาวะชุมชน  

3. อาจารย์วิมล พรหมแช่ม นักวิจัยดีเด่น  
ด้านพลังงานทางเลือก 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วย 
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนางานวิจัยโดยรวมของมหาวิทยาลัย มีการ
ผลักดัน ส่งเสริม ให้นักวิจัยท างานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ โดยจะมี
กรรมการพิจารณา คัดเลือก คัดกรอง งานวิจัยท่ี
จะต้องยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยได้
จัดท าคู่มือการจดสิทธิบัตรและ ในปีการศึกษา 
2560 ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จ านวน 1 
ชิ้น คือ โยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา โดยมี 
อาจารย์กฤตภาส จินาภาค เป็นผู้ประดิษฐ์ 

RES-2.1-23 อนุสิทธิบัตร 
 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ 2561 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี   :  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ 
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 านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ =  
 

 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 
 
 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน  =   

 

 
หมายเหต ุ

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 
ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
               จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

   จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะในสถาบนั 
จ านวนคณะทัง้หมดในสถาบัน 
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3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้รวมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามให้
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,938,300 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 503,500 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,806,300 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,799,119 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 292,000 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7,713,378 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 114 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 38 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 266 
จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 43 

 
การค านวณ : 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 3,938,300 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) 5,797,119 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) =(1)+(2) 9,735,419 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4) 114 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 85,398.41 
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/60,000] X 5 (5.00) 7.12 
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การค านวณ : 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 503,500 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) 292,000 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) =(1)+(2) 795,500 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4) 38 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 20,934.21 
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/50,000] X 5 2.09 

 
การค านวณ : 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1) 4,806,300 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2) 7,713,378 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) =(1)+(2) 12,519,678 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4) 266 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4) 47,066.46 
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/25,000] X 5 (5.00) 9.41 

 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 คะแนน 4.03 คะแนน 4.03 คะแนน  
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
RES–2.2–01 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะครุศาสตร์ 
RES–2.2–02 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะนิติศาสตร์ 
RES–2.2–03 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ 
RES–2.2–04 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
RES–2.2–05 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
RES–2.2–06 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
RES–2.2–07 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีปฏิทิน 2560 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี   :  รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ 
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 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป 

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  =   
 
 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
                  จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

X 100 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                                         ที่ก าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ 
จ านวนคณะทัง้หมดในสถาบัน 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาต ิ

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วัน นบัแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 

0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวชิาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCIกลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณา     วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสถาบนัอนุมัติและจดัท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดับ
นานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร 
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้ับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวชิาการ 

 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/ นานาชาติ 

 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์กรประกอบไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 

รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ)   
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 114 - 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 38 - 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 266 - 
จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39 - 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 4 - 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 43 - 
จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(0.20) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 2.6 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 1 0.2 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 5.6 
จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่ละสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (0.40) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 2.8 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 7 2.8 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 12 
จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 3.6 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 37 22.2 
จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวา
สสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ้งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 12.8 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 10 8 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 12 
จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 8 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 5 5 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 5 
จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สงัคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ (1.00) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน (1.00) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวนต าราหรือหนังสือที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 5 
จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online (0.20)  
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ(0.60) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
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การค านวณ : 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 30.80 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 153 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

20.13 

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

3.36 

 
การค านวณ : 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 16.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 42 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

38.10 

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

6.35 

 
การค านวณ : 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 61.80 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 309 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

20.00 

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

5.00 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3.51 คะแนน 4.45 คะแนน 4.45  คะแนน  
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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 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
RES–2.3–05 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก คณะวิทยาการจัดการ 
RES–2.3–06 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
RES–2.3–07 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก วิทยาลัยนานาชาติการ

ท่องเที่ยว 
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2.2 ตัวบ่งชีจ้ากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบด าเนินการจ านวน 4 ตัวบ่งชี้  
มีผลดังนี้ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 14 งานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวกิ่งกมล  ชูแก้ว 
ค่าเป้าหมาย : 2 ชิ้นงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 ชิ้นงาน 2 ชิ้นงาน 

 
ผลการด าเนินงาน :   

มหาวิทยาลัย มีระบบการด าเนินงานในการคุ้มครองสิทธิ์ของานวิจัย โดยได้จัดท าคู่มือการจด
สิทธิบัตร ซึ่งจะระบุถึงรายละเอียดของงานที่สามารถขอยื่นจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรได้ขั้นตอนการจัดท าข้อมูล 
และการด าเนินการ ซึ่งในการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญานั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นผู้น าข้อมูลที่
นักวิจัยได้จัดท าตามฟอร์มข้อมูลไปยื่นต่อส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาให้ และในปีการศึกษา 2561 ได้มี
งานวิจัยที่เสนอขอยื่นจดทรัพย์ทางปัญญา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการเตรียมข้อมูลเพ่ือเสนอพิจารณา
อนุมัติขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน  1 ชิ้น คือ เรื่อง การผลิตหลังคายางธรรมชาติผสมวัสดุ
เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม โดย สิบเอกชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

2 ชิ้นงาน 0 ชิ้นงาน 0  
 

 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–13–01 ฟอร์มข้อมูลไปยื่นต่อส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา 
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ตัวช้ีวัดที่ 19   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวกิ่งกมล  ชูแก้ว 
ค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละ 25 
 
การค านวณ 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

= 
ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

x100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 16  ร้อยละ 18 ร้อยละ 20 ร้อยละ 22 ร้อยละ 25 

 
ผลการด าเนินงาน :   

รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

จ านวนงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

คิดเป็นร้อยละ 

คณะครุศาสตร ์ 79 10 12.66 
คณะนิติศาสตร์ 32.5 3 9.23 
คณะพยาบาลศาสตร์ 43 5 11.63 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 89 10 11.24 
คณะวิทยาการจัดการ 81.5 18 22.09 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 154 30 19.48 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 26 2 7.69 

รวม 505 78 13.43 
 
การค านวณ : สรุปผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย 

รายการข้อมูลพื้นฐาน คะแนน 
จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์จากทุกคณะ (1) 78 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (2) 505 
ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
(3) = [(1)/(2)] X 100 

13.43 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 13.43 0.97  
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รายการหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Res–17–01 แบบรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 20 สัดส่วนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/ การเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษา/ 

การบริหารจัดการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาววริศรา นนทฤทธิ์ 
ค่าเป้าหมาย  :   ร้อยละ 35 : 30 : 20 : 10 : 5 
การค านวณ 

สัดส่วนงานวิจยั = 
จ านวนงานวิจัยแต่ละด้านท่ีก าหนด  

x 100 
จ านวนงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท้ังหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
สัดส่วนต่ ากว่า 

ค่าเป้าหมายเฉลี่ย  
ร้อยละ 5 

สัดส่วนต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายเฉลี่ย  

ร้อยละ 4 

สัดส่วนต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายเฉลี่ย  

ร้อยละ 3 

สัดส่วนต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายเฉลี่ย  

ร้อยละ 2 

35 : 30 : 20  
: 10 : 5 

 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
จ านวน
งานวิจัย
ทั้งหมด 

เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

การเรียน
การสอน 

การพัฒนา
นักศึกษา 

การบริหาร
จัดการ 

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

คณะครุศาสตร์ 23 3 11 4 0 5 
คณะนิติศาสตร์ 10 8 1 0 0 1 
คณะพยาบาลศาสตร์ 13 6 5 2 0 0 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 9 4 4 0 4 
คณะวิทยาการจัดการ 20 16 3 0 0 1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56 22 32 2 0 0 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 11 7 3 1 0 0 
วิจัยสถาบัน 45 0 5 10 30 0 

รวม 199 71 64 23 30 11 
คิดเป็นร้อยละ 100 35.68 32.16 11.56 15.08 5.53 
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ผลการประเมินตนเอง :  
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ  

35 : 30 : 20 : 10 : 5 
ร้อยละ  

35.68 : 32.16 : 11.56 : 
15.08 : 5.53 
ส่วนต่าง 1.69 

4  

 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–18–01 สรุปรายชื่องานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ตัวช้ีวัดที่  21 สัดส่วนนักวิจัย รุ่นใหม่/รุ่นกลาง/รุ่นเก่า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางเพ็ญแก้ว  พิมาน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
สัดส่วนต่ ากว่า 

ค่าเป้าหมายเฉลี่ย  
ร้อยละ 5 

สัดส่วนต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายเฉลี่ย  

ร้อยละ 4 

สัดส่วนต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายเฉลี่ย  

ร้อยละ 3 

สัดส่วนต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายเฉลี่ย  

ร้อยละ 2 

60 : 35 : 5  
 

 
ผลการด าเนินงาน :   

หน่วยงาน 
จ านวน
อาจารย์
ทั้งหมด 

จ านวน
นักวิจัยรุ่น

ใหม่ 

จ านวน
นักวิจัยรุ่น

กลาง 

จ านวนนักวิจัย 
รุ่นเก่า 

คณะครุศาสตร์ 76 37 37 2 
คณะนิติศาสตร์ 33 14 19 0 
คณะพยาบาลศาสตร์ 42 28 14 0 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 92 71 19 2 
คณะวิทยาการจัดการ 81 33 41 7 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 153 67 68 18 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 27 18 7 2 

รวม 504 268 205 31 
คิดเป็นร้อยละ 100 53.17 40.67 6.15 
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ผลการประเมินตนเอง :       
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

60 : 35 : 5  53.17 : 40.67 : 6.15 
ส่วนต่าง 2.28 

3  

 
รายการหลักฐาน  : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–38–01 รายชื่ออาจารย์นักวิจัยแต่ละรุ่น 
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2.3 ตัวบ่งชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับคุณภาพหน่วยงาน            
ทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบด าเนินการจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 :  กระบวนการจัดท าและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ 
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 โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในส านัก และ
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านัก 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญา หรือปณิธาน และ
พระราชบัญญัติสถาบัน   

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับ
ปรัชญา และปณิธานของสถาบัน ตลอดจนการ
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 โดยมีค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์  คณะกรรมการฯ ได้
ท าการวิเคราะห์ตามกรอบแผนอุดมศึกษามาระยะยาว 
15 ปี ฉบับท่ี 2  และแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 มาเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ อัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ท้ังนี้ มีการประชุมปฏิบติัการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร บุคลากร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และนักวิจัย 

Res-1–01 
Res-1–02 
Res-1–03 
Res-1–04 
 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายในส านัก 

มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่หน่วยงาน
ภายใน โดยมีการประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี เพื่อ
ชี้แจงและมอบหมายงานตามแผนกลยุทธ์ และเผยแพร่
เอกสาร ไปยังเจ้าหน้าท่ีรับทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติ 

Res-1–05 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบตามพันธกิจ 

มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ในพันธกิจด้านการวิจัย โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการการประจ าปี

Res-1–06 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ของส านัก งบประมาณ พ.ศ. 2561 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้  

มีการบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี โดยก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายไว้ในแผน
กลยุทธ์  และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในทุกโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับหน่วยงาน 

Res-1–07 
 

5. มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ
ตามพันธกิจของส านัก 

มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในพันธกิจ
ด้านการวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครบถ้วนตาม
แผนพันธกิจ และตามภาระหน้าท่ี 

Res-1–08 
 

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

มีการติดตามผลการประเมินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา โดยการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้เป็นรายไตรมาส และรายงานผล
ด าเนินการต่อผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

Res-1–09 
 

7. มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือ
พิจารณา  

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ
พิจารณา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทุกโครงการและรายงาน
ผลการประเมินการด าเนินงาน และท าการสรุปตามตัว
บ่งชี้แผนกลยุทธ์ในระดับสถาบัน 

Res-1–10 
 

8. มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าส านัก 
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ า 

มีการน าผลการพิจารณา ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ไป
ปรับปรุงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
2561 

Res-1–11 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
8 ข้อ 7 ข้อ 4  
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รายการหลักฐาน  : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Res–1–01 แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2561 
Res–1–02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
Res–1–03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
Res–1–04 โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์การวิจัย 
Res–1–05 สรุปการมอบหมายงานตามแผนกลยุทธ์ 
Res–1–06 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
Res–1–07 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
Res–1–08 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
Res–1–09 รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส 
Res–1–10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
Res–1–10 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 :  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2560 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวชุตินันต์ แซ่ตั้ง 
เกณฑ์การประเมิน :   

 ผลรวมคะแนนการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  
 จ านวนผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจ  

 
ผลการด าเนินงาน :   4.17 
 

ผลการประเมินตนเอง :  
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.51 4.17 4.17  
 

รายการหลักฐาน  : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Res–2–01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3          :  ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2560 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี :  รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวชุตินันต์ แซ่ตั้ง 
เกณฑ์การประเมิน         

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :                                                                                                                                  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
1. มกีารก าหนดโครงสร้าง
การบริหารงานภายใน
หน่วยงาน มีก าหนดภารกิจ
ของหน่วยงานตามโครงสร้าง
อย่างชัดเจน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน 
การแบ่งงาน /อัตราก าลัง  โดยในส านักงานผู้อ านวยการมี
งานจ านวน 3 งาน  มีบุคลากรตามโครงสร้างทั้งหมด 13 
คน มีบุคลากรปฏิบัติงานจริง จ านวน 7 คน มีอัตราว่าง 
จ านวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) งานบริหารท่ัวไป   
2) งานพัฒนา ประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย 
3) งานข้อมูลสารสนเทศ 
และได้ก าหนดรายละเอียดภาระงานของหน่วยงานตาม 

โครงสร้างอย่างชัดเจน 

Res-3–01 
 
 
 
 
 
 
 
Res-3–02 
 

2. มกีารจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
ครอบคลุมทุกภารกิจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท้ัง 3 งานอย่างชัดเจน และครอบคลุมทุกภารกิจ 

Res-3–03 
 

3. มกีารแจกจ่ายและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงาน
ภายในส านัก/สถาบันที่
เกี่ยวข้องทราบ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแจกจ่ายและประชาสัมพันธ์
ให้ทุกงานภายในหน่วยงานได้ใช้คู่มือท่ีจัดท าขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการท างานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน 

Res-3–04 
 

4. มกีารปฏิบัติงานตามคู่มือ
และปรับปรุงให้ทันสมัย
เหมาะสมกับการ 
เปลี่ยนแปลง 

เจ้าหน้าทีข่องสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคนได้ปฏิบัติงาน
ตามคู่มือและปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง 

Res-3–05 
 

5. มงีานวิจัยสถาบันที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ในปีการศึกษา 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มอบหมาย
ใหบุ้คลากรมีงานวิจัยสถาบัน จ านวน 1 เรื่อง คือ   
แนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการ
งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนางเพ็ญแก้ว  
พิมาน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

Res-3–06 
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ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5  

 
รายการหลักฐาน  : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–3–01 โครงสร้างการแบ่งงาน/อัตราก าลัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
Res–3–02 รายละเอียดภาระงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
Res–3–03 คู่มือการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
Res–3–04 บันทึกจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
Res–3–05 หลักฐานการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
Res–3–06 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการ

งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยนางเพ็ญแก้ว  พิมาน  
 



บทที่ 3 
 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 

 

3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 
 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปีการศึกษา 2560 สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
   = บรรลุ 
   = ไม่บรรลุ 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ส่วนที่ 1 : ตัวบ่งชี้จากระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ 2.1 6 ข้อ - 6 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ 2.2 3.51 - 4.03  4.03 
ตัวบ่งชี้ 2.3 3.51 - 4.45  4.45 

คะแนนเฉล่ียของส่วนที่  1 
 

4.49 

ส่วนที่ 2 : ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตัวบ่งชี้ 14 2 ชิ้นงาน - 0 ชิ้นงาน  0 
ตัวบ่งชี้ 15 ร้อยละ 25 - ร้อยละ 13.43  0.96 
ตัวบ่งชี้ 16 ร้อยละ 

35:30:20:10:5 
- ร้อยละ 

35.68 : 32.16 
: 11.56 : 

15.08 : 5.53 
ส่วนต่าง 1.69 

 4 

ตัวบ่งชี้ 17 ร้อยละ 
60 : 35 : 5 

- ร้อยละ  
53.17 : 40.67 

: 6.15 
ส่วนต่าง 2.28 

 3 

คะแนนเฉล่ียของส่วนที่  2 1.99 
ส่วนที่ 3 : ตัวบ่งชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ 1 8 ข้อ - 7 ข้อ  4 
ตัวบ่งชี้ 2 ร้อยละ 3.51 - ร้อยละ 4.17  4.17 
ตัวบ่งชี้ 2 5 ข้อ - 5 ข้อ  5 

คะแนนเฉล่ียของส่วนที่  3 4.39 
คะแนนเฉล่ียรวมทุกส่วน 3.46 
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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  

2. มีการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจ ให้นักวิจัย โดยมีเงินรางวัลให้แก่นักวิจัยที ่
ผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. มีการพัฒนานักวิจัย และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานวิจัย โดยสนับสนุน 
งบประมาณในการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมให้มีการขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในกลุ่มสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 
2. ควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน 
 

ส่วนที่ 2 :  ตัวบ่งช้ีจากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มุ่งเน้นการท างานวิจัยเพ่ือพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ส านักงานกองสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

1. ควรมีการส่งเสริมให้นักวิจัยน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
2. ควรมีการส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักวิจัยในเรื่องการจดทรัพย์สินทางปัญญา 

 
ส่วนที่ 3 :  ตัวบ่งช้ีเพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ควรน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานอย่าง 

ต่อเนื่อง 




