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ค�าน�า

สืบเนื่องจาก แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 และแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้ด�าเนินการจัดท�า
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ฉบับใหม่ข้ึน ดังนั้นเพื่อให้การด�าเนินงานด้านการส่งเสริม 
การวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
ตามแผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยัสวนดุสติ พ.ศ. 2561-2564 ฉบับใหม่ สถาบันวจัิยและพัฒนาจงึได้ด�าเนนิการจดัท�าแผน
กลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
นโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

การด�าเนินการจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564  
ฉบับนี้ ได้มีการทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการวิจัยและ
นวัตกรรมทั้งในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย อาทิเช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 เป็นต้น โดยได้ผ่านการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่รบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เติมต่าง ๆ  อาทเิช่น บุคลากรประจ�าสถาบนัวจิยัและ
พัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย คณะ
อนุกรรมการด�าเนินงานเครือข่ายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารการวิจัย 
มหาวทิยาลัยสวนดสุติ เป็นต้น ทัง้นี ้เพือ่น�ามาปรบัปรงุแผนกลยทุธ์ด้านการวจิยัและนวตักรรมมหาวทิยาลยัสวนดสุติ 
พ.ศ. 2561-2564 ให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องตามความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

ท้ายนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ฉบับนี้ จะสามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
ของมหาวทิยาลยัให้มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล เกดิผลผลติทีเ่ป็นรปูธรรมสอดคล้องตามกรอบยทุธศาสตร์ชาต ิระยะ 
20 ปี พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ตลอดจนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต รวมถึง 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 และสามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปสู่เป้าหมาย 
การเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการสร้างองค์ความรูแ้ละนวตักรรมบนความเชีย่วชาญเฉพาะทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
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ควำมเป็นมำ
ในระยะท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมงานวิจัยและ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวทางของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 และ
แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 มาโดยตลอด โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญใน
การส่งเสริมการสร้างและพฒันาองค์ความรูแ้ละนวตักรรมตามความเช่ียวชาญของมหาวทิยาลยั เพือ่ให้บรกิารวชิาการ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกระบวนการส่งเสริม พัฒนา บริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่น�าไปสู่การ 
เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย เพื่อการต่อยอดและใช้ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 และแผนกลยุทธ์ด้านการ
วิจัยมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสติ พ.ศ. 2557-2560 ได้สิน้สดุระยะเวลาของแผนลงแล้วนัน้ ประกอบกบัมหาวทิยาลยั
ได้มีการจัดท�าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการส่งเสริม
การวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึง 
มีความทันสมัยสอดคล้องต่อบริบทต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ด�าเนินการ
จดัท�าแผนกลยทุธ์ด้านการวจิยัและนวตักรรมมหาวทิยาลยัสวนดุสติ พ.ศ. 2561-2564 ขึน้ เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการ 
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

การด�าเนินการเพื่อจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
ได้มกีารทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารท่ีเกีย่วข้องด้านแผนยทุธศาสตร์ และนโยบายการวจิยัและนวตักรรม
ทั้งในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย อาทิเช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่12 พ.ศ. 2560-2564 ยทุธศาสตร์การวจิยัและนวตักรรม 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 
และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 เป็นต้น รวมทั้งได้ผ่านกระบวนการการวิพากษ์และให้ข้อ
เสนอแนะโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น บุคลากร
ประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการผู้ประสานงาน
ด้านการวจัิย คณะอนุกรรมการด�าเนนิงานเครอืข่ายด้านการวจิยัของมหาวทิยาลัยสวนดสุติ และคณะกรรมการบริหาร
การวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นต้น เพื่อน�ามาปรับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ.ศ. 2561-2564 ให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องตามความต้องการของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถน�าไปสู่
การขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป

ส่วนน�ำ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อก�าหนดทิศทางในการบริหารจัดการและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีความ

ชัดเจน สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัยให้บรรลุไปสู่

เป้าหมายที่วางไว้
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนในกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564

1. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 
2561-2564 โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านแผน นโยบายการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในระดับชาติและระดับ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 นโยบายทิศทางการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยการน�าเครื่องมือ SWOT 
Analysis ก�าหนดจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค เพือ่เป็นข้อมลูในการก�าหนดยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และแนวทาง
ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายเชิงนโยบาย
ที่ปรากฏในแผนหรือยุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย

3. ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อยกร่างแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางในการบริหารจัดการและส่งเสริมงานวิจัย
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต”

4. ยกร่างแผนกลยทุธ์ด้านการวจิยัและนวัตกรรมมหาวทิยาลยัสวนดุสติ พ.ศ. 2561-2564 โดยการน�าข้อมลู
จากการระดมความคิดของบุคลากรประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนามาประมวลข้อมูล เพื่อยกร่างแผนกลยุทธ์ด้านการ
วิจยัและนวัตกรรมมหาวทิยาลยัสวนดุสติ พ.ศ. 2561-2564 ซึง่ประกอบไปด้วย ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยทุธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2561-2564 รวมถึงแนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 เป็นต้น

5. วิพากษ์ร่างแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 โดยการจัด
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ บุคลากรประจ�า
สถาบนัวจิยัและพฒันา ผูท้รงคณุวฒุภิายในและภายนอกมหาวทิยาลยั คณะอนกุรรมการผูป้ระสานงานด้านการวจิยั
มหาวิทยาลยัสวนดุสติ คณะอนกุรรมการด�าเนนิงานเครอืข่ายด้านการวจิยัของมหาวทิยาลยัสวนดสุติ เพือ่รบัฟังข้อคดิ
เหน็และข้อเสนอแนะในการน�ามาปรบัแผนกลยทุธ์ด้านการวจิยัและนวตักรรมมหาวทิยาลยัสวนดุสติ พ.ศ. 2561-2564 
เพื่อน�าไปปรับแผลกลยุทธ์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

6. เสนอร่างแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ต่อคณะ
กรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ



ส่วนที่ 2 ผลกำรด�ำเนินงำน
ตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ. 2557-2560
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สำระส�ำคัญของแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560

มหาวิทยาลัยได้จัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด�าเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งน�าไปสู่การบรรลุปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1. ปรัชญาด้านการวิจัย
 มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์
2. วิสัยทัศน์ด้านการวิจัย
 มหาวทิยาลยัมศีกัยภาพด้านการบรหิารจดัการงานวจิยัโดยมุง่เน้นส่งเสรมิงานวจัิย บนพืน้ฐานความเป็นเลศิ
3.  พันธกิจด้านการวิจัย
 3.1 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร
 3.2 ส่งเสริมงานวิจัยด้านอัตลักษณ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสาธารณมติ
 3.3 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยการส่งเสริมและพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงาน 

  สร้างสรรค์
 3.4 ส่งเสริมการน�าไปใช้ประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้จากการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
 3.5 บริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
 4.1 การส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย
 4.2 การพัฒนางานวิจัยสู่การน�าไปใช้ประโยชน์
 4.3 การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ
5. เป้าประสงค์ด้านการวิจัย
 5.1 ศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย
 5.2 งานวิจัยบนพื้นฐานความเป็นเลิศ
 5.3 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับระดับชาติและนานาชาติ
 5.4 การบริการวิชาการด้านการวิจัยเพื่อก่อให้เกิดรายได้
 5.5 การน�าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
 5.6 การบรหิารจดัการงานวจิยัทีม่คีณุภาพตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)
 5.7 การบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.8 การสร้างเครือข่าย และการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560
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ภาพที่ 1 แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการงานวิจัยโดยมุ่งเน้นส่งเสริมงานวิจัย บนพื้นฐานความเป็นเลิศ

1. การส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่
 องค์ความรู้จากการวิจัย

2. การพัฒนางานวิจัยสู่การน�า
 ไปใช้ประโยชน์

3. การบริหารจัดการงานวิจัย
 ที่มีคุณภาพ

1.  พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร 
2.  ส่งเสริมงานวิจัยด้านอัตลักษณ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสาธารณมติ 
3.  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยการส่งเสริมและพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
4.  ส่งเสริมการน�าไปใช้ประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้จากการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5.  บริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ศักยภาพด้านการวิจัยของ 
 อาจารย์ นักวิจัย 
 งานวิจัยบนพื้นฐานความเป็นเลิศ 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
 ในระดับระดับชาติและนานาชาติ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
การวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย
ด้านอัตลักษณ์ ด้านการจัด 
การเรียนการสอน และด้าน
สาธารณมติ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
วิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

3. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ เพื่อการเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

 การบริการวิชาการเพื่อก่อ
 ให้เกิดรายได้ 
 การน�าองค์ความรู้จากการวิจัย
 ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
 สังคม

1. บริการวิชาการด้านการวิจัยบน
พื้นฐานความเป็นเลิศ

2. ส่งเสริมการน�าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมไปด�าเนินการจด
ทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทาง
ปัญญา

3. ส่งเสริมการน�าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม

4. ให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบ
การเพื่อก่อให้เกิดรายได้

 การบริหารจัดการงานวิจัยที่มี 
 คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ 
 การศึกษาเพื่อการด�าเนินงาน 
 ที่เป็นเลิศ (EdPEx)
 การบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การสร้างเครือข่าย และ 
 การยอมรับจากหน่วยงาน 
 ทั้งภายในและภายนอก

1. องค์กรที่มีคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการ โดยใช้เกณฑ์
คุณภาพ EdPEX 

2. พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

Support the University’s Identity by Research-based
“Think of Research Think of RDI”
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ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557–2560
 กับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
สร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ

และท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนา
อัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยบน
พื้นฐานความเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพและ
มีคุณลักษณะความ
เป็นสวนดุสิตที่ตอบ
สนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การสร้างและ

พัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมในด้านที่มี
ความเชี่ยวชาญ เพื่อ

ให้บริการวิชาการและ
ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 การประสาน

ประโยชน์และความ
ร่วมมือในการพัฒนา
ความรู้และนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก 

เพื่อการบริการ
วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 การรักษา

บุคลากรที่เป็นเลิศและ
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร เพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
ท่ี 6 การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยให้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อความอยู่รอดและ

เติบโตอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่

องค์ความรู้จากการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนางานวิจัยสู่การน�าไปใช้ประโยชน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์
ที่ 1

ศักยภาพด้าน
การวิจัยของ
อาจารย์และ

นักวิจัย

เป้าประสงค์
ที่ 6

การบริหาร
จัดการงานวิจัย
ที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เพื่อ

การด�าเนิน
งานที่เป็นเลิศ 

(EdPEx)

เป้าประสงค์
ที่ 2

งานวิจัยบน
พื้นฐานความ

เป็นเลิศ

เป้าประสงค์
ที่ 7

การบริหาร
จัดการงานวิจัย
โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เป้าประสงค์
ที่ 3

ผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ

นานาชาติ

เป้าประสงค์
ที่ 8

การสร้างเครือ
ข่ายและการ
ยอมรับจาก
หน่วยงานทั้ง
ภายในและ
ภายนอก

เป้าประสงค์
ที่ 4

การบริการ
วิชาการด้าน

วิจัย เพื่อก่อให้
เกิดรายได้

เป้าประสงค์
ที่ 5

การน�าองค์
ความรู้จาก

การวิจัยไปใช้
ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและ

สังคม
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ตัวชี้วัดและผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์
ด้ำนกำรวิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560

ในกระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 ได้มีการ
ก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญ (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการวัดความส�าเร็จและวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดในแผน
กลยุทธ์ โดยมีการก�าหนดเป็นค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 ท้ังนี้ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
ดังกล่าว ถูกก�าหนดโดยการตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยใช้ข้อมูลผลการด�าเนินงานในช่วง
ทีผ่่านมาและข้อก�าหนดจากเกณฑ์มาตรฐานทีเ่กีย่วข้องเป็นฐาน ทัง้นี ้มหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการทบทวนแผนกลยทุธ์ 
4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ขึ้น ภายใต้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนทิศทางการพัฒนาและจุดเน้น 
การด�าเนินงานส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (SDU Retreat ครั้งที่ 2) ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2557 และ
ได้ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลวัต ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 จ�าแนกออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลัก  
ดังตารางที่ 1 ได้แก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย โดยมีเป้าประสงค์ คือ 
มุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่โดดเด่นด้านการวิจัยในอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ อาหาร อุตสาหกรรม
การบริการ การศึกษาปฐมวัย การพยาบาลและสุขภาวะ นอกจากนี้ยังเน้นพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอน
และงานวิจัยเชิงสาธารณมติอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารจัดการด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดสรรงบประมาณ การจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก การสร้างและพัฒนาอาจารย์/ 
นักวิจัย ทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการวิจัย นักวิจัยระดับกลาง ตลอดจนนักวิจัยอาวุโส เพื่อ 
ให้มีศักยภาพด้านการวิจัยเพิ่มสูงขึ้น โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
การวิจัย ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 8 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยสู่การนําไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าประสงค์ คือ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม และการด�าเนินการจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สิน
ทางปัญญา ตลอดจนต่อยอดการพฒันาธรุกจิของผูป้ระกอบการ รวมทัง้น�าองค์ความรูจ้ากการวจัิยไปใช้ในการพฒันา
ท้องถิน่และสังคมเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม ได้แก่ ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย ด้านพาณชิย์ และการ
ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนางานวิจัยสู่การน�าไปใช้ประโยชน์ประกอบด้วย 4 
กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 การบรหิารจัดการงานวจิยัทีม่คีณุภาพ โดยมเีป้าประสงค์ คอื มกีารบรหิารจดัการ
งานวิจยัทีม่ปีระสทิธภิาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผูร้บับรกิารทุกระดบั มคีวามสามารถด�าเนนิงานโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนิน
งานที่เป็นเลิศเป็นแนวทางการด�าเนินงาน เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย

ตัวชี้วัด
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

 แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 50 52.07 60 51.22* 70 51.86** 80 51.94***

 12 13.56 14 11.45* 16 16.81 18 33.85

1. ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัยที่มี
 ประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้า
 โครงการวิจัยต่อจ�านวนอาจารย์/
 นักวิจัยทั้งหมด

2. ร้อยละของโครงการวิจัยด้าน
 อัตลักษณ์ต่อจ�านวนอาจารย์/
 นักวิจัยทั้งหมด

* ** *** กรณีตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
สืบเนื่องมาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก�าหนดนิยามให้การเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าวหมายถึง การเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่

ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อให้เกิดความท้าทายในการผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขอสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกเพิ่มมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวทางในการผลักดันในปีต่อมานั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพด้านการ
วจิยัแก่นกัวจัิย ในด้านการอบรมให้ความรูเ้กีย่วกับการเขยีนโครงการวจิยั การสนบัสนุนงบประมาณด้านการวจิยัด้วยงบบ�ารงุการศึกษาแก่นกัวจิยั
รุ่นใหม่ โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงคอยก�ากับดูแลให้ความช่วยเหลือ (Mentor) และการบังคับใช้นโยบายให้นักวิจัยเช่ียวชาญที่มีศักยภาพในการขอ 
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยด้วย เพื่อบ่มเพาะประสบการณ์ด้านการวิจัยและคอย 
เป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดความพร้อม และมีศักยภาพในการขอทุนและ 
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้วยตนเองต่อไป

* กรณีตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
สบืเนือ่งจากการท�าวจิยัในยคุปัจจบุนัเน้นการบรูณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชา หรือสหสาขาวชิา (Interdisciplinary Fields) ไม่ได้เจาะจง

ในสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เกิดการท�าวิจัยในลักษณะการบูรณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้
มหาวทิยาลยัมีความเข้มแข็งและเป็นผูน้�าด้านการวจิยัในสาขาอตัลกัษณ์ทัง้ 4 สาขา สถาบนัวจิยัและพฒันาจงึได้มกีารวางแผนการพฒันางานวิจยั
ตามศกัยภาพของอาจารย์ใน 4 สาขาอตัลกัษณ์ดงักล่าว โดยการวางแผนจดัท�ากจิกรรม Researcher Club เพือ่ให้ได้งานวจิยัทีต่รงตามอัตลกัษณ์ 
ซึ่งมีกระบวนการทั้งระดมความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นการวิจัย ให้ค�าปรึกษาอาจารย์/นักวิจัยที่ยังไม่เคยท�าวิจัย จากผู้เชี่ยวชาญท้ังภายในและ
ภายนอก และจัดท�าพิมพ์เขียว (Blueprint) งานวิจัยทางด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดแนวทางที่เป็นรูปธรรมส�าหรับนักวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยในการยื่นข้อเสนอโครงการให้ตรงกับความต้องการในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศต่อไป



แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม12

ตัวชี้วัด
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

 แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 150,000 171,799.18 170,000 133,170* 190,000 145,818.70** 210,000 188,805.36***

3. ร้อยละของโครงการวิจัยด้าน
 กระบวนการเรียนการสอนต่อ
 จ�านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด

6. ร้อยละของทุนวิจัยภายนอก
 ต่อทุนวิจัยทั้งหมด

4. ร้อยละของโครงการวิจัยด้าน 
 สาธารณมติต่อจ�านวนอาจารย์/
 นักวิจัยทั้งหมด

7. ร้อยละของงานวิจัยที่เผยแพร่
 งานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ
 ต่อจ�านวนอาจารย์/นักวิจัย
 ทั้งหมด

5. อัตราส่วนงบประมาณวิจัยต่อ
 จ�านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด

8. อันดับของค่าดัชนีอ้างอิงวารสาร 
 (Impact Factor) ของวารสาร
 วิจัย มสด

 16 21.07 19 19.32 22 32.65 25 50.68

 45 93.46 55 90.16 65 97.21 75 100

 12 18.93 14 15.45 16 39.30 18 46.67

 15 24.26 20 41.79 25 27.08 30 33.31

 1 ใน 15  1 ใน 15 1 ใน 15  1 ใน 15 1 ใน 10  1 ใน 10  1 ใน 10  1 ใน 10

* ** *** กรณีตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
 แม้มหาวิทยาลัยจะได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยเฉลี่ยต่อจ�านวนอาจารย์สูงกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. ก�าหนดไว้ค่อนข้างมาก  

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดท่ีก�าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยกลับพบว่า ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ เนื่องจากเป้าหมายท่ีก�าหนด 
เอาไว้ค่อนข้างสงู ประกอบกับจ�านวนของบคุลากรทีท่�าวจิยัอย่างต่อเนือ่งมจี�านวนคงที ่ในขณะท่ีนกัวจิยัรุน่ใหม่ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิเพือ่ให้มศีกัยภาพ
ในการเป็นหวัหน้าโครงการวจิยัได้เองนัน้ กลบัมจี�านวนการเพิม่ขึน้ค่อนข้างน้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ส่งผลให้อตัราส่วนงบประมาณ
วิจัยต่อจ�านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมดไม่บรรลุไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ ทั้งนี้ การส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ดังกล่าว ต้องได้รับการส่งเสริมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะประสบการณ์ และสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากแหล่งทุนต่าง ๆ  ในการสนับสนุน
งบประมาณ ซึ่งคาดว่าหากสถาบันวิจัยและพัฒนายังคงวางแนวทางในการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมและขับเคล่ือนกิจกรรมการส่งเสริมได้อย่างต่อ
เนื่อง จะสามารถท�าให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณด้านการวิจัยเพิ่มสูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 (ต่อ)



แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม 13

ตัวชี้วัด
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

 แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. ร้อยละของรายได้จากการบริการ
 วิชาการด้านวิจัยต่อการจัดสรร
 งบประมาณด้านวิจัยของ
 มหาวิทยาลัย

4. จ�านวนชิ้นงานที่จดแจ้งลิขสิทธิ์

2. จ�านวนรายได้ต่อปีของธุรกิจ
 ที่ได้รับการบ่มเพาะ

3. จ�านวนชิ้นงานที่ยื่นจดทะเบียน
 สิทธิบัตร

5. ร้อยละของงานวิจัยที่น�าไปใช้
 ให้เกิดประโยชน์ต่อจ�านวนงาน
 วิจัยทั้งหมด

 100 193.76 120 171.61 140 560.21 160 273.65

 16 28 19 75 22 22 25 6*

 100 116 120 187 140 2* 160 6**

 350,000 1,041,515 400,000 2,228,336 450,000 4,364,050 500,000 1,094,581.43

 85 104.29 90 116.67 95 97.83 100 100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยสู่การนําไปใช้ประโยชน์

* กรณีตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
สืบเนื่องจากการจดทะเบียนสิทธิบัตร เป็นการด�าเนินการที่มีค่าใช้จ่าย เป็นงานที่มีรายละเอียดสูง และต้องใช้ระยะเวลาเพื่อด�าเนินการ

ตรวจสอบก่อนยื่นจด ทั้งนี้ เมื่อด�าเนินการยื่นจดไปแล้วพบว่า ทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทไม่ก่อให้เกิดการอนุญาตใช้สิทธิที่น�าไปสู่การสร้าง
รายได้และการต่อยอดในเชิงพาณิชย์แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ปรับกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติของทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีผู้ประสงค์จดแจ้ง โดยผ่านความเห็นจากคณะอนุกรรมการบริหารนวัตกรรมการวิจัย โดยทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตรต้องผ่านการพิจารณาถึงศักยภาพ โอกาส และความเป็นไปได้ในการน�าไปตอ่ยอดขยายผลเชิงพาณิชย์ก่อนการยื่นจดเพื่อลดค่าใช้จา่ยใน
การด�าเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพของการด�าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้ยอดของช้ินงานที่ได้รับการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร 
มีจ�านวนลดลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

* ** กรณีตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
สืบเนื่องมาจากผลงานวิจัยทุกผลงานน้ัน ในทางกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของผลงาน โดยได้รับ 

การคุ้มครองอยู่แล้ว ณ วันที่สร้างสรรค์และท�าการเผยแพร่ผลงานนั้น ประกอบกับสถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นไปที่การจดสิทธิบัตรที่สามารถ
น�าไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ จึงท�าให้ลดการด�าเนินการเร่ืองจดแจ้งลิขสิทธ์ิลง โดยจะด�าเนินการเช่นเดียวกับกรณีการจดสิทธิบัตร  
คือ ปรับกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผู ้ประสงค์จดแจ้งลิขสิทธ์ โดยผ่านความเห็นจากคณะอนุกรรมการ 
บริหารนวัตกรรมการวิจัย เพ่ือพิจารณาถึงศักยภาพ โอกาส และความเป็นไปได้ในการน�าไปต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินการดังกล่าว

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 (ต่อ)



แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม14

ตัวชี้วัด
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

 แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. ร้อยละความพึงพอใจและ
 ไม่พึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศของผู้รับบริการด้าน
 การวิจัย
 - พึงพอใจ ≥ 80 82.96 ≥ 80  84.84 ≥ 80 94 ≥ 80 94
  - ไม่พึงพอใจ ≤ 20 17.04 ≤ 20 15.16 ≤ 20 6 ≤ 20 7 

2. ร้อยละของจ�านวนผู้เข้าใช้บริการ 85 93.37 90 92.41 95 96.50 100 100
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ด้านการวิจัย

3. จ�านวนครั้งของการเข้าศึกษา เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
 ดูงานด้านการวิจัยทั้งหน่วยงาน
 ภายในและภายนอก

4. ร้อยละของความส�าเร็จในการ 80 84.80 85 90.20 90 91.80 95 96.20
 สื่อสารการด�าเนินการของ
 คณะกรรมการผู้ประสานงาน
 ด้านการวิจัย (ทูตวิจัย)

5. ผลการรายงานการประเมิน มี มี มี มี มี มี มี มี
 ตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
 การศึกษา เพื่อการด�าเนินงาน
 ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของ
 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 (ต่อ)



แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม 15

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ปีกำรศึกษำ 2554-2558

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดหลักการของ
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอกเพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ส�านักงานคณะ
กรรมการการอดุมศกึษาจงึได้พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนือ่ง มหาวิทยาลยัสวนดุสติในฐานะ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาได้ด�าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไกในการ
พฒันา ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และมคีณุภาพ
ตามมาตรฐานที่ก�าหนด โดยในช่วงปีการศึกษา 2554-2556 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด�าเนินการประเมินคุณภาพ 
การศกึษาภายใน โดยยดึคูม่อืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2553 เป็นหลกั 
ทั้งนี้ในองค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย มีจ�านวนตัวบ่งช้ีท้ังส้ิน 3 ตัวบ่งช้ี โดยสามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2554-2556 ดังตารางที่ 2

 4.21 5.00 2.49 3.61 4.55 5.00 3.05 3.95 4.90 5.00 3.91 4.44

องค์ประกอบที่ 4  ผลประเมิน  ดี  ผลประเมิน  ดี  ผลประเมิน  ดี

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2554–2556

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

 คะแนนประเมินเฉลี่ย 2554 คะแนนประเมินเฉลี่ย 2555 คะแนนประเมินเฉลี่ย 2556

 I P O เฉลี่ย I P O เฉลี่ย I P O เฉลี่ย

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2557 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด�าเนินการทบทวนองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหม่ เพื่อ่ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
โดยก�าหนดให้มกีารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 3 ระดบั คอื ระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั ทัง้นี้ 
ในองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557–2558  
ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557–2558

องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 4.17 4.72 ดีมาก 5.00 5.00 4.21 4.74 ดีมาก

คะแนนประเมินเฉลี่ย 2557 คะแนนประเมินเฉลี่ย 2558

 I P O คะแนน ผลประเมิน  I P O คะแนน ผลประเมิน
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ปีกำรศึกษำ 2554–2556

ในส่วนของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกนั้น เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มี
การตดิตามและตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา โดยค�านงึถงึความมุง่หมาย หลกัการ และ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซ่ึงประเมินโดยส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
โดยก�าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ 
การประเมนิครัง้สดุท้าย ซึง่ในด้านที ่2 ได้แก่ งานวจิยัและงานสร้างสรรค์จดัเป็นกลุม่ตวับ่งช้ีพ้ืนฐานท่ีได้รบัการประเมนิ
ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2554–2556 ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2554–2556

1. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 2. ด้านงานวิจัยและ 11.73 3.91 9.14 3.05 11.73 3.91
  งานสร้างสรรค์ 

 ผลประเมิน เฉลี่ย ผลประเมิน เฉลี่ย ผลประเมิน เฉลี่ย
 กลุ่มตัวบ่งชี้ ด้านของคุณภาพ

 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556



ส่วนที่ 3 กำรประเมินสภำพแวดล้อม
และศักยภำพของมหำวิทยำลัย
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้มีการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สนองต่อวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ว่า 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง” หรือคติพจน์ประจ�าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์

ของประเทศ เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี 
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม จึงก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทาง
การพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีกรอบแนวทางที่ส�าคัญ คือ
 1.1 เสรมิสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิ

ทรงเป็นประมุข
 1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง 

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
 1.3 การรกัษาความมัน่คงภายในและความสงบเรยีบร้อยภายใน ตลอดจนการบรหิารจดัการความมัน่คง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล
 1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
 1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก�าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
 1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 1.7 การปรับกระบวนการท�างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีกรอบแนวทางที่ส�าคัญ คือ
 2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า

กำรประเมินสภำพแวดล้อม
และศักยภำพของมหำวิทยำลัย



แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม20

 2.2  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 2.3 การพัฒนาผูป้ระกอบการและเศรษฐกจิชุมชน พฒันาทักษะผูป้ระกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล

 2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ

 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา

 2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีกรอบแนวทางที่ส�าคัญ คือ
 3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
 3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
 3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
 3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสงัคม มกีรอบแนวทางท่ีส�าคญั คอื
 4.1 สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม
 4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
 4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตในสังคมสูงวัย
 4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน
 4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม มกีรอบแนวทางท่ีส�าคญั คอื
 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ
 5.2 วางระบบบริหารจัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน�้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ
 5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยทุธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั มีกรอบแนวทางท่ีส�าคญั คอื
 6.1  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
 6.2  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
 6.3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 6.4  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 6.5  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล
 6.6  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
 6.7  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 มุ่งเน้น 

การพัฒนาที่น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพื้นฐานในการก�ากับทิศทาง การพัฒนา
ประเทศให้เตบิโตอย่างมดีลุยภาพ ค�านงึถงึการวางรากฐานการพฒันาในระยะยาว คนในชาตจิะต้องได้รบัการพฒันา
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร มีจิตส�านึก ค�านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส�าคัญ รวมถึง 
ให้มีความส�าคัญกับการพัฒนากลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
พ.ศ. 2560-2564 ทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ กลไกการท�างานท่ีมีหน้าท่ีผลักดันประเด็นการพัฒนา
ส�าคัญต่าง ๆ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
ได้ในอนาคต โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับนี ้ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ 10 ยทุธศาสตร์ 
ได้แก่ (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม 
(3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
(6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (9) การพัฒนา 
ภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ (10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา โดยทุกยุทธศาสตร์เกี่ยวข้อง
และสัมพันธ์กับการพัฒนาบนพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมท้ังสิ้น ท้ังนี้มียุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านการวิจัย
โดยตรง คือยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา อาศยัการเพิม่ประสทิธภิาพจากปัจจยัความ

ได้เปรยีบด้านแรงงาน ทรพัยากรธรรมชาต ิและการน�าเข้าเทคโนโลยสี�าเรจ็รปูจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท�าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซ่ึงมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับ
ประเทศผูเ้ป็นเจ้าของเทคโนโลย ีอกีทัง้การลงทนุด้านการวจิยัและพฒันายงัไม่เพยีงพอทีจ่ะขับเคลือ่นประเทศสูส่งัคม
นวัตกรรมได้

การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิม
ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้
เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น�าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม
เพื่อลดความเหลื่อมล�้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลย ีอาท ิส่งเสรมิผูป้ระกอบการให้มบีทบาทหลกัด้านนวตักรรมเทคโนโลย ีและร่วมก�าหนดทศิทางการพฒันา
นวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่
หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจใน
เทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และ 
เป้าหมายประเทศไทย 4.0 นั้น สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรม จึงได้จัดท�า “ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ. 2560-2579” ขึ้น เพื่อ
ที่จะพัฒนาเป็นแนวโน้มที่ส�าคัญในอนาคต รวมทั้งได้พิจารณาความไม่แน่นอน (Uncertainties) ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงแบบพลกิโฉมฉบัพลนั (Disruptive Change) โดยจ�าเป็นต้องพจิารณา
ถึงโอกาส เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าต่าง ๆ ให้กับประเทศ และพิจารณาถึงความท้าทายข้างหน้า เพื่อสร้างขีดความ
สามารถในการรองรับ รวมทั้งการต่อยอดการวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
แก้ปัญหาสังคม และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นก�าลังอ�านาจแห่งชาติ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วภายใน 

20 ปี ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าประสงค์
การวิจยัและนวตักรรมท�าให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของห่วงโซ่การผลติ และการบรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่สงูในตลาด

โลก และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม รวมท้ังเป็นเจ้าของเทคโนโลยีในสาขาท่ีส�าคัญต่อการพัฒนา 
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมของประเทศไทย โดยสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ได้จรงิ และเพิม่ขีดความสามารถ
ของภาคการผลติและบรกิาร สามารถใช้แก้ปัญหาและเกดิผลกระทบต่อการพฒันาคณุภาพชวีติสงัคม และสิง่แวดล้อม 
ตลอดจนสร้างขีดความสามารถทางความรูด้้านวชิาการ เทคโนโลยฐีาน และสร้างนวตักรรมทางสงัคมให้เป็นรากฐาน
ของประเทศ ส�าหรับการเติบโตในระยะยาว

ยุทธศาสตร์
วเิคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลกท่ีท�าให้ประเทศไทยจ�าเป็นทีจ่ะต้องปรบัเปลีย่นทศิทางในการขบั

เคลื่อนประเทศ และปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบัน ผนวกกับการวิเคราะห์ถึงสถานภาพของระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่มีทั้งจุดแข็งที่เป็นโอกาสและความท้าทายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่ก�าหนด จึงก�าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์ จ�านวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ (2) เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล  
(3) ระบบโลจิสติกส์ (4) การบริการมูลค่าสูง และ (5) พลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ประเด็น
ยทุธศาสตร์ ได้แก่ (1) สงัคมสงูวยัและสงัคมไทย ในศตวรรษที ่21 (2) คนไทยในศตวรรษที ่21 (3) สขุภาพและคณุภาพ
ชีวิต (4) การบริหารจัดการน�้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และ (5) การกระจายความเจริญ
และเมืองน่าอยู่

ยทุธศาสตร์ที ่3 การวิจัยและนวตักรรมเพือ่การสร้างองค์ความรูพ้ืน้ฐานของประเทศ ประกอบด้วย 3 ประเดน็
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) องค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน (2) องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
และ (3) การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประกอบ
ด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (2) บุคลากรและเครือข่ายการ
วิจัยและนวัตกรรม (3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (4) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (5) ระบบแรงจูงใจ (6) โครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ และ (7) โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอด
อุตสาหกรรมการเกษตรและสุขภาพ
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แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564
มหาวทิยาลยัสวนดสุติได้จดัท�าแผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยั เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานและการ พฒันา

มหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2564 โดยมีการก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ 
ซ่ึงการด�าเนนิงานด้านวจิยัของมหาวทิยาลยัมคีวามสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยัสวนดสุติ พ.ศ. 2561-2564 
ในประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม ประกอบด้วยกลยุทธ์ จ�านวน 4 กลยุทธ์ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยบนพื้นฐานอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
 1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามศักยภาพและความเช่ียวชาญด้านการวิจัย เพื่อจัด

กิจกรรมในการพัฒนาตามความเหมาะสม
 1.2 กลั่นกรองจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 1.3 จัดหา สนับสนุน ทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการด�าเนินการวิจัย เช่น สถานท่ี อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ

สารสนเทศ ฯลฯ
 1.4 ส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

ศาสตร์สาขา ทั้งในสาขาอัตลักษณ์และสาขาอื่นตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะเพื่อการน�าไปต่อยอดทางวิชาการ
 2.1 ส่งเสริมการท�างานวิจัยเชิงลึกที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถน�าไปต่อยอดทางวิชาการได้
 2.2 ส่งเสรมิการเผยแพร่องค์ความรูเ้ชงิลึกจากการวิจยัสู่สาธารณะ เพือ่การน�าไปต่อยอดทางวิชาการใน

การประชมุวชิาการระดับชาตหิรอืนานาชาต ิและการตพีมิพ์ในวารสารวจิยัหรอืวารสารวชิาการ ระดบัชาติหรอืนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 น�าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปขยายผลต่อยอดเชิงพาณิชย์
 3.1 ส่งเสริมการท�างานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคธุรกิจ/

อุตสาหกรรม สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
 3.2 สร้างสรรค์องค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการค้นคว้างานวิจัย หรือ 

การสร้างสรรค์ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 3.3 บ่มเพาะนวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและศักยภาพในการน�าไปสู่การต่อยอดเชิง 

พาณิชย์ได้จริง
 3.4 สร้างมูลค่าและรายได้จากนวัตกรรมงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ท่ี 4 น�าองค์ความรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรมจากงานวจิยั ไปถ่ายทอดสูม่หาวทิยาลยั ชุมชนและสงัคม
 4.1 ส่งเสริมการท�างานวจัิยเพือ่สร้างองค์ความรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรม ทีต่อบสนองต่อการแก้ปัญหา/

พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
 4.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ท่ีตอบสนองต่อการแก้

ปัญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
การด�าเนนิการพฒันางานวจิยัและนวตักรรมทีม่คีณุภาพของมหาวทิยาลยัอยูภ่ายใต้ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม” โดยมีตัวชี้วัด 
เป้าหมาย เป็นการบรูณาการงานวจิยักบัระบบการจดัการเรยีนการสอน หรอื อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั หรอื ความ
ต้องการของสังคม การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ�าเป็นต่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก การบริหารจัดการงานวิจัย
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการให้ค�าปรึกษาด้านงานวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่งาน
วิจัย และนวัตกรรม และการส่งเสริมการน�านวัตกรรมจากงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า



ใชประโยชนในการ
พัฒนาสวนดุสิต

การนำความรูไปใช
พัฒนามหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

สรางมูลคาเพิ่ม
สรางความเขมแข็งในการ

อยูรอดไดอยางยั่งยืน

ทรัพยสินทางปญญา
(IP) และการใช

ประโยชน (Licensing)

เพิ่มคุณภาพชีวิต/
เศรษฐกิจ/ประชาชน/

ชุมชนหรือทองถิ่น

หลักการ/แนวทางในการ
กำหนดยุทธศาสตร

ของหนวยงาน

บทความวิจัย/
บทความวิชาการ/

หนังสือ/ตำรา

การนำนวัตกรรม
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑใหม

ไปสูการผลิตในเชิง
พาณิชย

การนำความรูไปใช
พัฒนา/แกไขปญหา
ชุมชน สังคม ทองถิ่น

การนำความรูไปใช
ในกระบวนการกำหนด
นโยบายหรือทางเลือก

เชิงนโยบาย

การนำองคความรูไปใช
ประโยชนดานวิชาการ/

การเรียนการสอน

ใชประโยชนดาน
พาณิชย

ใชประโยชนดาน
สาธารณะ

ใชประโยชนดาน
นโยบาย

ใชประโยชนดาน
วิชาการ

ผลการวิจัย
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ทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนวทางพฒันามหาวิทยาลยัสวนดสุติ พ.ศ. 2559–2563 ทีเ่น้นการสร้างความเข้มแขง็ในการอยูร่อดได้อย่าง

ยั่งยืน โดยเฉพาะในสาขาที่ก�าหนดไว้เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ 
พยาบาลและสุขภาวะ) ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัย โดยเฉพาะสาขาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเกิดนวัตกรรม องค์ความรู้ จนสามารถเสริมความโดดเด่น
และความเข้มแข็งของอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยให้เกิดความเข้มแข็งในการอยู่รอดอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

เมื่อพิจารณาจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 และนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560–2564 มีเป้าหมายสอดคล้องและมุ่งสนองต่อแนวทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 พบว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาบนพื้นฐาน 
การวจิยัและนวตักรรม มผีลงานวจิยัทีมี่คณุภาพ มกีารน�าองค์ความรูแ้ละนวตักรรมจากงานวจิยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้จริงในด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาท้ัง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ดังนั้น การวิจัยในปัจจุบัน
ไม่ได้เน้นเพียงแค่การท�าวิจัยที่มีผลผลิตออกมาเป็นรายงานการวิจัยหรือบทความตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น แต่เน้นการ
ท�าวิจัยเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

การด�าเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เน้นการส่งเสริมการน�างานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน 5 มติิ ตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยัทีใ่ห้นกัวจิยัได้เสนอแผนและแนวทางในการวเิคราะห์
ผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นหลังจากการด�าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 3

 

ภาพที่ 3 เป้าหมายของการด�าเนินงานการน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสวนดุสิต

จากภาพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มุ่งเน้นการน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมท้ัง 5 ด้าน ตาม
นโยบายระดบัชาติ โดยแบ่งเป็นการน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวทิยาลยัสวนดสุติ การใช้ประโยชน์ด้านพาณชิย์ 
การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย และการใช้ประโยชน์ด้านวชิาการ ตามลกัษณะทีเ่หมาะ
สมของงานวิจัยแต่ละประเภท
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ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีกลไกในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง  
ดังภาพที่ 4 โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความเช่ียวชาญของอัตลักษณ์/ความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลเพื่อไปสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ก�าหนดเป็นโจทย์การวิจัยแก่นักวิจัย
ด�าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพที่ 4 กลไกในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง โดยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาโจทย์การวิจัยให้ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเป็นกลไกขับเคลื่อนในการพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล จึงก�าหนดอัตลักษณ์/
สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถพัฒนาให้เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ภาพอนาคตงานวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี จะพบว่าในกลุ่ม
สาขาที่เป็นอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย จะมีความสอดคล้องในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญ  
ดังภาพที่ 6

จากรูปแบบการบรหิารจดัการทีเ่น้นการบรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั หน่วยงาน
ภายนอก ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางวิชาการ พัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่า มหาวิทยาลัย
สวนดสิุตจงึได้ก�าหนดแนวทางการพฒันางานวจิยั เพือ่มุง่สูน่วตักรรมทีน่�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ โดยจากการวเิคราะห์
ประเด็นการวิจัยเพื่ออนาคตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านการศึกษาข้อมูลจากผลงานวิจัย และการจัด

ภาพที่ 6 ภาพแสดงความเชื่อมโยงผลงานวิจัยใน 4 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและกลุ่มความเชี่ยวชาญที่สามารถ 
 พัฒนาสู่อัตลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี
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ประชาพิจารณ์อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ประเด็น
ทีเ่ป็นตามความต้องการในอนาคตของประเทศ ความช�านาญการ และความมชีือ่เสยีงของมหาวทิยาลยัถูกแบ่งได้ออก
มาเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มงานวิจัยที่มุ่งสู่นวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่
 1.1 อาหาร
  เป้าประสงค์
  นวัตกรรมอาหารตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
  แนวทางการพัฒนา
  1.1.1 การพัฒนาต�ารับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Functional Food) ส�าหรับผู้ที่ต้องการพิเศษ 

เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง นักกีฬา ฯลฯ
  1.1.2 การพัฒนาต�ารับอาหารเพื่อผู้สูงอายุ
  1.1.3 การพัฒนาต�ารับอาหารส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  1.1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
  1.1.5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  1.1.6 แนวทางอื่น ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์
 1.2 การศึกษาปฐมวัย
  เป้าประสงค์
  นวัตกรรมการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กทุกกลุ่ม (Education for All) ในระดับปฐมวัยท่ีส่งเสริม

พัฒนาการตามช่วงวัย
  แนวทางการพัฒนา
  1.2.1 การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันสื่อ
  1.2.2 นวตักรรมการจดัการศกึษาทีมุ่ง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมให้กบัระบบการศกึษาไทย 4.0 (เช่น 

จิตพฤติกรรม)
  1.2.3 การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับการท�างานของสมอง 
  1.2.4 การพฒันาครูเพือ่พฒันาทกัษะการท�างานของสมองด้านการจดัการ (Executive Function: 

EF) ของเด็กและเยาวชน
  1.2.5 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาส�าหรับท้องถิ่น (การพัฒนาเครือข่าย การบริหารจัดการ  

ผู้ดูแลเด็ก)
  1.2.6 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วม
  1.2.7 การพัฒนานักศึกษาครูเป็นครูคุณภาพสูง (High Quality Teacher) และคุณภาพเป็นเลิศ 

(Premium Quality Teacher)
  1.2.8 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาส�าหรับเด็กพิเศษ/เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  1.2.9 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
  1.2.10 นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตตปัญญา
  1.2.11 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีส�าหรับเด็กปฐมวัย/เยาวชน 4.0
  1.2.12 การพัฒนาวิทยาศาสตร์สมอง (Brain Science)/ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้คิด 

(Neuron Science and Cognitive Behavior) ของเด็กและเยาวชน
  1.2.13 แนวทางอื่น ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์
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 1.3 อุตสาหกรรมบริการ
  เป้าประสงค์
  นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมบริการมูลค่าสูงที่เน้นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
 	 แนวทางการพัฒนา
  1.3.1 นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมบริการเชิงสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุและผู้มีรายได้
  1.3.2 นวัตกรรมการจัดการด้านการท่องเท่ียวเชิงอาหารบนรากฐานการสร้างคุณค่าและ

ประสบการณ์
  1.3.3 การพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่ โดยใช้หลกัในการด�ารงชวีติการ

อยู่ดีกินดี อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา Community Based Tourism
  1.3.4 การพัฒนาศักยภาพแรงงานและทักษะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  1.3.5 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการ
  1.3.6 การพัฒนาแนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียว

อย่างมีส่วนร่วม
  1.3.7 การน�าองค์ความรู้มาใช้ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
  1.3.8 นวตักรรมจากการบรูณาการองค์ความรูด้้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และศลิปวฒันธรรม
  1.3.9 การพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบอุตสาหกรรม

บริการ
  1.3.10 การพัฒนาอัลกอริทึม (Algorithm) เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ
  1.3.11 แนวทางอื่น ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์

 1.4 การพยาบาลและสุขภาวะ
 	 เป้าประสงค์
  นวัตกรรมการจัดการการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
  แนวทางการพัฒนา
  1.4.1 นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดการรู้เท่าทันสุขภาพ
  1.4.2 การส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการ
  1.4.3 การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ
  1.4.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
  1.4.5 การส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
  1.4.6 นวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพการจัดการเรียนรู ้ของผู ้สูงอายุด้านการพัฒนา

วิทยาศาสตร์สมอง (Brain Science)/ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้คิด (Neuro Science and Cognitive 
Behavior) ของเด็กและเยาวชน

  1.4.7 แนวทางอื่น ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์

2. กลุ่มงานวิจัยที่มู่งสู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้มีความเป็นเลิศ ได้แก่
 2.1 การจัดการการเกษตร
  เป้าประสงค์
  นวัตกรรมการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ตามแนวทางเกษตรปลอดภัย
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  แนวทางการพัฒนา
  2.1.1 การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ในพื้นที่จ�าเพาะ)
  2.1.2 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
  2.1.3 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว
  2.1.4 การจัดการตามแนวทางเกษตรปลอดภัย
  2.1.5  การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตร 4.0
  2.1.6  นวตักรรมในการบรหิารจดัการการผลติและมาตรฐานสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี/เกษตรปลอดภัย
  2.1.7  การพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพื่อการเกษตรสมัยใหม่
  2.1.8  นวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรในชุมชน
  2.1.9  นวัตกรรมการประกอบการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
  2.1.10  การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านเกษตร พลังงานชีวภาพ และอุตสาหกรรมชีวภาพ
  2.1.11  นวัตกรรมการสังเคราะห์วัสดุระดับนาโนเพื่อการเกษตร
  2.1.12  เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อการผลิตสินค้าเกษตร
  2.1.13  แนวทางอื่น ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์
 2.2 การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์
  นวัตกรรมการจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy)
  แนวทางการพัฒนา
  2.2.1 การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้สูงวัยสู่สังคมไทยในศตวรรษที่ 21
  2.2.2  นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
  2.2.3  นวัตกรรมการบริหารจัดการน�้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
  2.2.4  นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน�้าภาคการเกษตรและชุมชน
  2.2.5  การพฒันาเทคโนโลยวีสัดเุพือ่การพฒันาผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและใช้ทรพัยากร

อย่างคุ้มค่า
  2.2.6  การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อผลิตพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด
  2.2.7  การพัฒนาการจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
  2.2.8 การพฒันาศกัยภาพและสร้างภูมิคุ้มกนัทางจิตตปัญญาของคนในชุมชนเพือ่ความย่ังยืนของชุมชน
  2.2.9 การพัฒนาเพื่อลดช่องว่างความเลื่อมล�้าทางสังคม
  2.2.10 นวัตกรรมการจัดการระบบนิเวศ (ECO System)/กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ 
  2.2.11 แนวทางอื่น ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์
 2.3 วิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง
  เป้าประสงค์
  นวัตกรรมเครื่องส�าอางจากสมุนไพรไทยส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 	 แนวทางการพัฒนา
  2.3.1 เครื่องส�าอางที่ผลิตจากสมุนไพรไทยช่วยในการชะลอวัย
  2.3.2 เครื่องส�าอางที่ผลิตจากสมุนไพรไทยส�าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (เช่น กลุ่มผู้เป็นโรค

ภูมิแพ้)
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  2.3.3 การพัฒนานาโนเทคโนโลยีส�าหรับเครื่องส�าอางจากวัตถุดิบธรรมชาติ
  2.3.4 แนวทางอื่น ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์
กล่าวโดยสรปุ มหาวทิยาลยัสวนดุสติน�ากรอบทศิทางตามกรอบยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ. 
2560-2579 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 รวมถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในอนาคต มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 
2561–2564



ส่วนที่ 4 แผนกลยุทธ์
ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
พ.ศ. 2561-2564
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ปรัชญา
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบนความเชี่ยวชาญเฉพาะที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม และ

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถช่วยพัฒนา

มหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการเผยแพร่องค์ความรู ้จากงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยใน

มหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ
3. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เชิงพาณิชย์ 

และการใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
เป้าประสงค์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม 

และการต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์
1. พฒันาระบบบรหิารวจิยับนพืน้ฐานอตัลกัษณ์และความเชีย่วชาญของมหาวทิยาลยั เพือ่ให้สอดคล้องกบั

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
2. ผลติและเผยแพร่องค์ความรูจ้ากงานวจิยัและนวตักรรมสูส่าธารณะ เพือ่การน�าไปใช้ประโยชน์เชงิวชิาการ

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย 

น�าไปใช้ขยายผลเชิงพาณิชย์ แก้ปัญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม

แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564



ปรัชญา
มหาวิทยาลัยแหงการสรางองคความรู

และนวัตกรรมบนความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่สามารถนำไปใชประโยชนในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม 
และประเทศใหเขมแข็งและยั่งยืน

วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยมุงสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบบริหารวิจัย เพื่อสรางองคความรูและ
นวัตกรรม และสามารถนำไปใชประโยชน
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารวิจัยของ
 มหาวิทยาลัย เพื่อสรางองคความรูและ
 นวัตกรรมที่สามารถชวยพัฒนามหาวิทยาลัย 
 เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศ
 ใหเขมแข็งและแขงขันได
2. สงเสริม สนับสนุน และผลักดันการเผยแพร
 องคความรูจากงานวิจัยของอาจารยและ
 นักวิจัยในมหาวิทยาลัยสูระดับนานาชาติ
3. เผยแพรและถายทอดองคความรูและ
 นวัตกรรมจากงานวิจัยสูการใชประโยชน
 ทางวิชาการ เชิงพาณิชย และการใชประโยชน
 แกมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม

เปาประสงค
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ 
กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม 
และการตอยอดองคความรูเชิงวิชาการอยางเปนรูปธรรม

กลยุทธ 
1.  พัฒนาระบบบริหารวิจัยบนพื้นฐาน 
 อัตลักษณและความเชี่ยวชาญของ
 มหาวิทยาลัยเพื่อใหสอดคลองกับการ
 พัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
2. ผลิตและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
 และนวัตกรรมสูสาธารณะ เพื่อการนำไปใช
 ประโยชนเชิงวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับ
 ชาติและนานาชาติ
3. สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
 ในการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และ
 นวัตกรรมจากงานวิจัย นำไปใชขยายผล
 เชิงพาณิชย แกปญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย 
 ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
สามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

แผนกลยุทธ�
ด�านการวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พ.ศ. 2561-2564

แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม34

ภาพที่ 7 แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
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ภาพที่ 8 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
 กับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาล
และสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ

หลักสูตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 การผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ที่มีทักษะ

สนองต่อโลกอนาคต 
และเป็นพลเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนางาน
วิจัยและนวัตกรรมที่
มีคุณภาพ สามารถ

น�าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 การบริการ

วิชาการบนพื้นฐาน
ความตระหนักใน

ความรับผิดชอบต่อ
สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร
อย่างเป็นระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 7 การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและอยู่
รอดอย่างยั่งยืนด้วย
การแสวงหารายได้

ยุทธศาสตร์
 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

เป้าประสงค์
 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และการต่อยอด  
องค์ความรู้เชิงวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม

กลยทุธ์ที ่1 พฒันำระบบบริหำรวจัิยบนพืน้ฐำนอัตลักษณ์และควำมเช่ียวชำญของ
มหำวิทยำลยั เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรพฒันำมหำวทิยำลยัสูม่หำวทิยำลยัเฉพำะทำง

แนวทางการพัฒนา
 1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามศักยภาพความเช่ียวชาญด้านการวิจัยและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนาตามความเหมาะสม
 1.2 กลั่นกรองจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 1.3 จัดหา สนับสนุน ทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการด�าเนินการวิจัย เช่น สถานท่ี อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ

สารสนเทศ ฯลฯ
 1.4 ส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

ศาสตร์สาขา เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ทั้งในสาขาอัตลักษณ์และสาขา
อื่นตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
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ตัวบงชี้และคาเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 1 ปีงบประมาณ 2561-2564

การวัดความส�าเร็จของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ จะใช้ตัวบ่งช้ีของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) เป็นกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงาน โดยระบบดังกล่าวได้ก�าหนดตัวบ่งช้ีและค่า 
เป้าหมายตัง้แต่ปีการศกึษา 2559–2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564) ในลกัษณะเป็นระดบัขัน้ของความส�าเรจ็ 
(Milestone) เพื่อวัดความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดในแผนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดแผน ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของ
กลยุทธ์ที่ 1 มีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564

1. ร้อยละของผลงาน
วิจัยตาม อตัลักษณ์ 
หรือสาขาที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางของ
มหาวิทยาลัย

2. ร้อยละของผลงาน
วิจัยที่มีการ

 บูรณาการงานวิจัย
ระหว่างสาขา 
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยกับ
สาขาอื่น เพื่อตอบ
สนองความ
ต้องการของสังคม
ต่องานวิจัยทั้งหมด

3. ร้อยละของผลงาน
วิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนงบ
ประมาณจากแหล่ง
ภายนอกต่องบ
ประมาณทั้งหมด

5. ร้อยละของจ�านวน
โครงการวิจัยที่ผ่าน
การให้ค�าปรึกษา
ด้านการวิจัย

4. การบริหารจัดการ
งานวิจัยด้วยระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มีผลงานวิจัยตาม
อัตลักษณ์ หรือสาขา
ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละ 40

—

มีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนงบ
ประมาณจากแหล่ง
ภายนอก
ร้อยละ 40

มีจ�านวนโครงการ
วิจัยที่ผ่านการ
ให้ค�าปรึกษา
ร้อยละ 70

มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการงาน
วิจัย 8 ด้าน

มีผลงานวิจัยตาม
อัตลักษณ์ หรือสาขา
ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละ 50

มีการบูรณาการงาน
วิจัยระหว่างสาขา 
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยกับ
สาขาอื่น
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
ร้อยละ 10

มีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนงบ
ประมาณจากแหล่ง
ภายนอก
ร้อยละ 50

มีจ�านวนโครงการ
วิจัยที่ผ่านการ
ให้ค�าปรึกษา
ร้อยละ 80

—

มีผลงานวิจัยตาม
อัตลักษณ์ หรือสาขา
ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละ 60

มีการบูรณาการงาน
วิจัยระหว่างสาขา 
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยกับ
สาขาอื่น
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
ร้อยละ 15

มีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนงบ
ประมาณจากแหล่ง
ภายนอก
ร้อยละ 60

มีจ�านวนโครงการ
วิจัยที่ผ่านการ
ให้ค�าปรึกษา
ร้อยละ 90

—

มีผลงานวิจัยตาม
อัตลักษณ์ หรือสาขา
ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละ 70

มีการบูรณาการงาน
วิจัยระหว่างสาขา 
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยกับ
สาขาอื่น
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
ร้อยละ 20

มีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนงบ
ประมาณจากแหล่ง
ภายนอก
ร้อยละ 70

มีจ�านวนโครงการ
วิจัยที่ผ่านการ
ให้ค�าปรึกษา
ร้อยละ 100

—

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ
ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง/วิทยาเขต
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ
ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง/วิทยาเขต
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ
ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง/วิทยาเขต
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ ศูนย์การ
ศึกษานอกที่ตั้ง/
วิทยาเขต สถาบัน
วิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ตารางที่ 5 ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 1
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ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564

6. ร้อยละของจ�านวน
ผู้รับบริการที่ได้
รับค�าปรึกษาด้าน
การวิจัยที่มีระดับ
ความพึงพอใจใน
ระดับดีขึ้นไป

7. จ�านวนเครือข่าย
วิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย  
ที่บูรณาการความ
ร่วมมือระหว่าง
สาขาอัตลักษณ์กับ
สาขาอื่นตามความ
เชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย

มีจ�านวนผู้รับบริการ 
ที่ได้รับค�าปรึกษา
ด้านการวิจัยที่มี
ระดับความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 90 

มีเครือข่ายวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
ที่บูรณาการ ความ
ร่วมมือระหว่างสาขา 
อตัลกัษณ์กบัสาขาอืน่
ตามความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย 4 
เครือข่าย

มีจ�านวนผู้รับบริการ 
ที่ได้รับค�าปรึกษา
ด้านการวิจัยที่มี
ระดับความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 100

มีเครือข่ายวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
ที่บูรณาการ ความ
ร่วมมือระหว่างสาขา 
อตัลกัษณ์กบัสาขาอืน่
ตามความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย 6 
เครือข่าย

—

มีเครือข่ายวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
ที่บูรณาการ ความ
ร่วมมือระหว่างสาขา 
อตัลกัษณ์กบัสาขาอืน่
ตามความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย 8 
เครือข่าย

—

มีเครือข่ายวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
ที่บูรณาการ ความ
ร่วมมือระหว่างสาขา 
อตัลกัษณ์กับสาขาอืน่
ตามความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย 
10 เครือข่าย

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ
ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง/วิทยาเขต
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ
ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง/วิทยาเขต
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ตารางที่ 5 ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)
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กลยทุธ์ที ่2 ผลติและเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวจัิยและนวตักรรมสูส่ำธำรณะ
เพื่อกำรน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชำกำร เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ

แนวทางการพัฒนา
 2.1 ส่งเสริมการท�างานวิจัยเชิงลึกที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถน�าไปต่อยอดทางวิชาการได้
 2.2 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้เชิงลึกจากการวิจัยสู่สาธารณะเพื่อการน�าไปต่อยอดทางวิชาการใน

การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยหรือวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ

 2.3 ส่งเสริมการท�างานวิจัยที่น�าไปพัฒนาการเรียนการสอนและสามารถน�าไปต่อยอดทางวิชาการ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยหรือวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
วิชาการได้

ตัวบงชี้และคาเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 2 ปีงบประมาณ 2561-2564

การวัดความส�าเร็จของแผนกลยุทธ์ฉบับน้ี จะใช้ตัวบ่งชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) เป็นกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงาน โดยระบบดังกล่าวได้ก�าหนดตัวบ่งช้ีและค่า 
เป้าหมายตัง้แต่ปีการศกึษา 2559–2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564) ในลกัษณะเป็นระดบัขัน้ของความส�าเรจ็ 
(Milestone) เพื่อวัดความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดในแผนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดแผน ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของ
กลยุทธ์ที่ 2 มีรายละเอียดดังตารางที่ 6

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564

1. ร้อยละของ
บทความวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่ในฐาน
ข้อมูล TCI กลุ่ม 1

2. ร้อยละของงาน
วิจัยที่ถูกน�าไปใช้
พัฒนาการเรียน
การสอน

3. ค่า h index ใน
ฐานข้อมูล ISI 
Web of Science 
หรือ Scopus จาก
บทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

มีจ�านวนบทความ
วิจัยหรือนวัตกรรม 
ที่ได้รับการเผยแพร่
ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่ม 1 ร้อยละ 85

มีงานวิจัยที่ถูกน�าไป
ใช้พัฒนาการเรียน
การสอน
ร้อยละ 50

บทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัย มีค่า 
h index ใน ฐาน
ข้อมูล ISI Web of 
Science หรือ
Scopus เท่ากับ 8

มีจ�านวนบทความ
วิจัยหรือนวัตกรรม 
ที่ได้รับการเผยแพร่
ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่ม 1 ร้อยละ 90

มีงานวิจัยที่ถูกน�าไป
ใช้พัฒนาการเรียน
การสอน
ร้อยละ 60

บทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัย มีค่า 
h index ใน ฐาน
ข้อมูล ISI Web of 
Science หรือ 
Scopus เท่ากับ 9

มีจ�านวนบทความ
วิจัยหรือนวัตกรรม 
ที่ได้รับการเผยแพร่
ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่ม 1 ร้อยละ 95

มีงานวิจัยที่ถูกน�าไป
ใช้พัฒนาการเรียน
การสอน
ร้อยละ 70

บทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัย มีค่า  
h index ใน ฐาน
ข้อมูล ISI Web of 
Science หรือ 
Scopus เท่ากับ 10 

มีจ�านวนบทความ
วิจัยหรือนวัตกรรม 
ที่ได้รับการเผยแพร่
ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่ม 1 ร้อยละ 100 

มีงานวิจัยที่ถูกน�าไป
ใช้พัฒนาการเรียน
การสอน
ร้อยละ 80

บทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัย มีค่า  
h index ใน ฐาน
ข้อมูล ISI Web of 
Science หรือ 
Scopus เท่ากับ 11

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ
ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง/วิทยาเขต
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ
ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง/วิทยาเขต
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ
ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง/วิทยาเขต
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ตารางที่ 6 ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 2
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถ ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมจำกงำนวิจัย น�ำไปใช้ขยำยผลเชิงพำณิชย์ แก้ปัญหำ/
พัฒนำมหำวิทยำลัย ชุมชน และสังคม

แนวทางการพัฒนา
 3.1 ส่งเสริมการท�างานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคธุรกิจ/

อุตสาหกรรม สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
 3.2 สร้างสรรค์องค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการค้นคว้างานวิจัยหรือการ

สร้างสรรค์ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 3.3 บ่มเพาะนวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและศักยภาพในการน�าไปสู่การต่อยอดเชิง

พาณิชย์ได้จริง
 3.4 สร้างมูลค่าและรายได้จากนวัตกรรมงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม
 3.5 ส่งเสรมิการท�างานวจัิยเพ่ือสร้างองค์ความรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรม ทีต่อบสนองต่อการแก้ปัญหา/

พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
 3.6 ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ท่ีตอบสนองต่อการแก้

ปัญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม

ตัวบงชี้และคาเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 3 ปีงบประมาณ 2561-2564

การวัดความส�าเร็จของแผนกลยุทธ์ฉบับน้ี จะใช้ตัวบ่งชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) เป็นกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงาน โดยระบบดังกล่าวได้ก�าหนดตัวบ่งช้ีและค่า 
เป้าหมายตัง้แต่ปีการศกึษา 2559–2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564) ในลกัษณะเป็นระดบัขัน้ของความส�าเรจ็ 
(Milestone) เพื่อวัดความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ท่ีก�าหนดในแผนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดแผน ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของ
กลยุทธ์ที่ 3 มีรายละเอียดดังตารางที่ 7

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564

1. จ�านวนของงาน
วิจัยหรือนวัตกรรม
ที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่ม หรือมี
ศักยภาพน�าไปบ่ม
เพาะ เพื่อต่อยอด
เชิงพาณิชย์

มีงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ
มีศักยภาพสามารถ
น�าไปบ่มเพาะ เพื่อ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
10 ชิ้นงาน

มีงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ
มีศักยภาพสามารถ
น�าไปบ่มเพาะ เพื่อ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
15 ชิ้นงาน

มีงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ
มีศักยภาพสามารถ
น�าไปบ่มเพาะ เพื่อ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
20 ชิ้นงาน

มีงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ
มีศักยภาพสามารถ
น�าไปบ่มเพาะ เพื่อ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
25 ชิ้นงาน

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ  
ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง/วิทยาเขต
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ตารางที่ 7 ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 3
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แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564

แผนกลยทุธ์ด้านการวิจยัและนวัตกรรมมหาวทิยาลยัสวนดสุติ พ.ศ. 2561-2564 จดัท�าข้ึนเพือ่เป็นเครือ่งมอื
ในการก�าหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู ่เป้าหมายการเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
โดดเด่น ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน 
สังคม รวมถงึการต่อยอดองค์ความรู้เชิงวชิาการได้อย่างเป็นรปูธรรมต่อไป มหาวทิยาลยัจงึมแีนวทางในการขับเคลือ่น
แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ดังนี้

1. สื่อสารแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยสู่บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินงานตามแผน บุคลากรต้องทราบวิสัยทัศน์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลัก เมื่อสิ้นสุดแผนต้องสร้างการรับรู้ร่วมกันว่าทุกคนในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะช่วย
ผลักดันให้แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยประสบผลส�าเร็จตามที่ก�าหนดไว้ ส�าหรับวิธีการสื่อสารสามารถใช้รูปแบบที ่
หลากหลายและแตกต่างกันตามกลุ่มของบุคลากร เช่น การประชุมช้ีแจง การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ การท�าแผ่นพับ 
การเวียนหนังสือ เป็นต้น

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564

2. จ�านวนของงาน
วิจัยหรือนวัตกรรม
ที่ถูกบ่มเพาะ
สามารถน�ามาต่อ 
ยอดเชิงพาณิชย์

3. ร้อยละของรายได้
จากงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ถูกบ่ม
เพาะสามารถน�าไป
ต่อยอดเชิงพาณิชย์
ต่องบประมาณ
สนับสนุนที่น�ามา
บ่มเพาะ

4. ร้อยละของผลงาน
วิจัยหรือเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมที่
สามารถตอบสนอง
ต่อการแก้ปัญหา/
พฒันามหาวทิยาลัย 
ชุมชน และสังคม

มีงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ถูกบ่ม
เพาะสามารถน�ามา
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
5 ชิ้นงาน

มีรายได้ ร้อยละ 30 
จากงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ถูกบ่ม
เพาะสามารถน�าไป
ต่อยอดเชิงพาณิชย์
ต่องบประมาณ
สนับสนุนที่น�ามา
บ่มเพาะ

มีผลงานวิจัยหรือ
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม ร้อยละ 
80 ที่สามารถตอบ
สนองต่อการแก้
ปัญหา/พัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชน 
และสังคม

มีงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ถูกบ่ม
เพาะสามารถน�ามา
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
10 ชิ้นงาน

มีรายได้ ร้อยละ 40 
จากงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ถูกบ่ม
เพาะสามารถน�าไป
ต่อยอดเชิงพาณิชย์
ต่องบประมาณ
สนับสนุนที่น�ามา
บ่มเพาะ

มีผลงานวิจัยหรือ
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม ร้อยละ 
85 ที่สามารถตอบ
สนองต่อการแก้
ปัญหา/พัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชน 
และสังคม

มีงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ถูกบ่ม
เพาะสามารถน�ามา
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
15 ชิ้นงาน

มีรายได้ ร้อยละ 50 
จากงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ถูกบ่ม
เพาะสามารถน�าไป
ต่อยอดเชิงพาณิชย์
ต่องบประมาณ
สนับสนุนที่น�ามา
บ่มเพาะ

มีผลงานวิจัยหรือ
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม ร้อยละ 
90 ที่สามารถตอบ
สนองต่อการแก้
ปัญหา/พัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชน 
และสังคม

มีงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ถูกบ่ม
เพาะสามารถน�ามา
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
20 ชิ้นงาน

มีรายได้ ร้อยละ 60 
จากงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ถูกบ่ม
เพาะสามารถน�าไป
ต่อยอดเชิงพาณิชย์
ต่องบประมาณ
สนับสนุนที่น�ามา
บ่มเพาะ

มีผลงานวิจัยหรือ
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม ร้อยละ 
95 ที่สามารถตอบ
สนองต่อการแก้
ปัญหา/พัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชน 
และสังคม

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ
ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง/วิทยาเขต
สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ
ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง/วิทยาเขต
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คณะและหลักสูตร
ต่าง ๆ
ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง/วิทยาเขต
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ตารางที่ 7 ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ)
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2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ผลักดัน ก�ากับ ติดตาม ให้หน่วยงานต่าง ๆ น�าแผน
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

3. หน่วยงานจัดท�าแผนปฏิบัติงานประจ�าปีตามบทบาทภารกิจของตน โดยก�าหนดโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องและสนับสนุนให้แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยบรรลุตามเป้าหมาย

4. การวัดความส�าเร็จของแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย จะใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) เป็นกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงาน โดยระบบดังกล่าวได้ก�าหนดตัวบ่งช้ีและค่า 
เป้าหมายตัง้แต่ปีการศกึษา 2559–2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564) ในลกัษณะเป็นระดบัขัน้ของความส�าเรจ็ 
(Milestone) เพื่อวัดความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดในแผนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดแผน

5. การติดตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานตามแผนกลยทุธ์ด้านการวิจยั จะด�าเนนิการทัง้ในส่วนของการ
ติดตามการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและการด�าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารการวิจัยต่อไป

6. ในระหว่างระยะเวลา 4 ปีของแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย หากมีสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงจนส่ง 
ผลกระทบให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย ทิศทาง หรือกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน มหาวิทยาลัยสามารถ 
ด�าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการบริหารการวิจัยอนุมัติ
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