
 องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑการประเมิน :  
  1. เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
   
 2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 
และครบถวน 

ตามเกณฑมาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

 
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน   
3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน

จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
  

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค   
5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน

อยางนอยในประเด็นตอไปนี้  
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ  

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

  

สวนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑ 

การประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor)  

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวน  
ทุกประเด็น  

  

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของสถาบัน 

  

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
8 มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน

หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  6  ขอ   เกณฑการประเมิน :  4  คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :  7  ขอ   เกณฑการประเมิน :  4  คะแนน  
เปาหมายของปน้ี : 6 ขอ     ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป : 8 ขอ    เกณฑการประเมิน : 5  คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

 ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรี มีผลการดําเนินการ 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
ดังนี้  
 1. มหาวิทยาลัยฯ มีสํานักวิจัยและวางแผนพัฒนา เปนหนวยงานกลางในการประสานและ
บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการกําหนดกลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 
มีระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัยฯ และ
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) [มธร.4.1-1(1)-(2)] โดยมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการดานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ [มธร.4.1-1(3)] และมีกระบวนการบริหารจัดการ
งานวิจัย ตั้งแตการกําหนดหลักเกณฑการสนับสนุนทุนวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญา
รับทุนและเบิกจายเงินวิจัย [มธร.4.1-1(4)-(9)] ตลอดจนการติดตามและประเมินผลงานวิจัย [มธร.4.1-
1(10)-(11)] เพ่ือสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย 
[มธร.4.1-1(12)-(13)] นอกจากนี้ไดมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 7 สถาบันขึ้น 
คือ “เครือขายความรวมมือทางวิชาการ เบญจมิตร” [มธร.4.1-1(14)] และจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
เพ่ือการพัฒนาองคความรู ผานการทําวิจัยและเผยแพรงานวิจัยทั้งระดับพ้ืนฐานและวิจัยประยุกตใน
สาขาตางๆ ของอาจารยในมหาวิทยาลัย 



 2. มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนใหอาจารยนํากระบวนการวิจัยไปบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบตางๆ เชน การวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงอาจารยไดนําเอาทั้งกระบวนการวิจัย และผลการวิจัย
ไปพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน และการฝก
ประสบการณซ่ึงจะมีการจัดทํา Case study (กรณีศึกษา) ดังน้ี  
 คณะวิศวกรรมศาสตร  นําความรูที่ไดจากการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค เร่ือง “การออกแบบ
และสรางชุดผลิตกาซไฮโดรเจน เพ่ือใชในรถจักรยานยนต” มาใชกับการเรียนการสอนในรายวิชา 11 
4504 วิศวกรรมยานยนต และรายวิชา 11 4402 การควบคุมอัตโนมัติ เพ่ือเปนการเพิ่มพูนความรูใหกับ
นักศึกษาในดานการควบคุมการปรับตําแหนงอางอิงรวมกับตัวควบคุมแบบคิวเอฟทีเพ่ือลดการ
สั่นสะเทือนของแขนกลแบบขอตอยืดยุน โดยใหผูเรียนไดทดสอบการควบคุมไดจริง [มธร.4.1-2(1)] 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอนโดยการสอดแทรกสถานการณจําลองในการสอนหัวขอ “กระบวนการออกแบบปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช State Transition Diagram” ในรายวิชา 31 4319 ปฏิสัมพันธ
ระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  ซ่ึงเปนผลงานวิจัยของบทความวิจัย เร่ือง “การสอดแทรกสถานการณ
จําลองในการสอนกระบวนการออกแบบปฏิสัมพันธ โดยใช State Transition Diagram” [มธร.4.1-2(2)] 
งานวิจัยดังกลาวไดนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ThaiSim ครั้งที่ 4  อีกทั้งยังไดมีการ
นําเครื่องมือที่ไดจากงานวิจัยในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร จากงานวิจัย เร่ือง “เกมจับคูคําสั่ง
คอมพิวเตอรเพ่ือสรางกราฟก” มาชวยฝกการเขียนโปรแกรมทางดานกราฟกดวย Visual Programming 
ในรายวิชา 31 4330 วิชาการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ในภาคการศึกษาที่ 2 [มธร.4.1-2(3)] 

คณะบัญชี มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนโดยดําเนินการเปด
สอนรายวิชา 41 4334 วิจัยทางการบัญชี แลวมอบหมายใหนักศึกษาคนควาและทํางานวิจัย [มธร.4.1-
2(4)] อีกทั้งยังมีการทําวิจัยชั้นเรียน เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บไซต เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา 41 2202 การบัญชีชั้นกลาง 1” ซ่ึงบทความวิจัยดังกลาวไดนําเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 3 จากผลงานวิจัยดังกลาวพบวาการจัดการ
เรียนการสอนที่ผานเว็บไซตกับกลุมนักศึกษาตัวอยางนั้นมีผลการเรียนดีกวากลุมนักศึกษาที่เรียนใหชั้น
เรียน จึงไดนําผลวิจัยมาใชจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 41 4330 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี” 
[มธร.4.1-2(5)] 
  คณะบริหารธุรกิจ มีการบูรณากระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนโดยการเปดสอน
รายวิชา 24 4211 วิจัยทางธุรกิจ [มธร.4.1-2(6)] และรายวิชา 27 4211 วิธีวิจัยทางโลจิสติกส ใหกับ
นักศึกษาในคณะฯ เพ่ือใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย และสามารถนําความรูเปน
แนวทางในการทํางานวิจัยในรายวิชาดังกลาว [มธร.4.1-2(7)] 

 บัณฑิตวิทยาลัย มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาโททําโครงการวิจัยซ่ึงเปนสวนหน่ึงของหลักสูตร 
[มธร.4.1-2(8)] 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู ภาคเหนือ มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 25 4212 โครงงานพิเศษ 1 



และในรายวิชา 25 4213 โครงงานพิเศษ 2 ซ่ึงรายวิชาโครงงานพิเศษ 1 [มธร.4.1-2(9)]เปนโครงงานที่
เนนปฏิบัติทางดานการวิเคราะหและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรเพ่ือชวยแกปญหาทางธุรกิจตางๆ 
ที่นาสนใจ และไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา โดยมุงเนนใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาเพื่อจัดทําเปนขอกําหนดรายละเอียดซอฟตแวร (Software Specification) ที่สามารถนําไปสูการ
สรางซอฟตแวรทางธุรกิจได สวนโครงงานพิเศษ 2 เปนโครงงานปฏิบัติเพ่ือการสรางซอฟตแวรของ
ระบบงานที่ไดวิเคราะหและออกแบบไวแลวโดยเนนใหนักศึกษาสามารถสรางซอฟตแวรทางธุรกิจ และ
ตองมีการสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน สวนคณะบัญชีน้ันนําความรูจาก
กระบวนการวิจัยมาบูรณาการใชกับการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 41 
4329 รายงานทางการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน  ไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการ
วิจัย เพ่ือนําไปใชเปนพ้ืนฐานในการจัดทําโครงงานในวิชาดังกลาว [มธร.4.1-2(10)]  
 ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในรายวิชา 24 4211 วิธี
วิจัยทางธุรกิจ [มธร. 4.1-2(11)] ที่เนนใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
แลวนําไปพัฒนาเปนผลงานวิจัยได สวนคณะบัญชีน้ันไดนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัย เรื่อง “ความหวัง
ในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี” ไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหา
ในรายวิชา 41 4314 การบัญชีเฉพาะกิจการ [มธร. 4.1-2(12)] ซ่ึงเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชานี้จะเกี่ยวของกับลักษณะการดําเนินงานของกิจการแตละประเภท จากผลของงานวิจัยดังกลาว
จะเปนแนวทางใหนักศึกษาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาตอไป  

 อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการสงเสริมใหนักศึกษาในคณะวิชาตางๆ เขารวมประชุมการ
เสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย ในการประชุมวิชาการเบญจมิตร ครั้งที่ 3 ป
การศึกษา 2555 [มธร. 4.1-2(13)] อีกดวย 
 3. มหาวิทยาลัยฯ สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารหรือจัดแสดงผลงานที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานที่
ชัดเจนที่ตองปฏิบัติ อีกทั้งยังมีการจัดอบรมใหความรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแกอาจารยและ
นักวิจัยทั้งภายในและภายนอก ดังน้ี [มธร.4.1-3(1)]  
  - โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาหัวของานวิจัยสําหรับนักวิจัยหนาใหม”  
  - โครงการอบรม เรื่อง “การทําวิจัยในชั้นเรียน” 
  - โครงการอบรม เรื่อง “การวิจัยคุณภาพไมยากอยางที่คิด”  
  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักวิ จัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพควบคูกับคุณธรรม จริยธรรมการวิจัย  จึงไดจัด “คลินิก
นักวิจัย” [มธร.4.1-3(2)] เพ่ือใหความรู ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทําวจัิยโดยผูเชี่ยวชาญและบุคลากรของ
สํานักวิจัยและวางแผนพัฒนา อีกทั้งยังไดมีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณนักวิจัยขึ้น [มธร.4.1-3(3)] เพ่ือให
อาจารยและนกัวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ถือเปนแนวปฏิบัติ 
 4. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณ [มธร.4.1-4(1)] โดยมอบใหสํานักงานวิจัยและพัฒนา
เปนหนวยงานกลาง เพ่ือสนับสนุนคณาจารยใหมีการทํางานวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพ่ิมขึ้น อีกทั้ง



ยังมีระบบสนับสนุนและประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยจากภายนอก มีขอมูลรายละเอียดและเงื่อนไขของ
แหลงทุนวิจัยตางๆ [มธร.4.1-4(2)] โดยที่อาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดจากเว็บไซตของสํานักวิจัย
และวางแผนพัฒนาและจดหมายขาว [มธร.4.1-4(3)-(4)] จากนั้นก็จะมีหนังสือประชาสัมพันธการเสนอ
ขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกแจงไปยังคณะวิชาตางๆ อีกดวย [มธร.4.1-4(5)] สวนหัวขอ
โครงการวิจัยที่อาจารยไดเสนอรับทุนวิจัยน้ันก็จะมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ [มธร.4.1-4(6)] และให
ขอเสนอแนะการปรับปรุงโครงการวิจัยใหเหมาะสมเพื่อมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น  
   5. มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย และมอบใหสํานักวิจัยและวางแผนพัฒนาเปนหนวยงานกลาง โดยใหคณะวิชามีสวนรวม
ในการรับบริการในประเด็นดังตอไปน้ี 

1)  มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย และงบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค [มธร.4.1-5(1)-(2)] 

2)  มีที่ปรึกษามหาวิทยาลัยดานการวิจัยเพ่ือใหคณาจารยและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
เขารับบริการ จัดในรูปของคลินิกวิจัย ดําเนินงานโดยสํานักงานวิจัยและพัฒนา [มธร.4.1-
5(3)] 

3)  มีหองสมุดวิจัยเปนแหลงรวบรวมและคนควาขอมูลการวิจัยใหแกคณาจารยและนักวิจัย 
[มธร.4.1-5(4)] 

4)  มีระบบฐานขอมูลวิจัยในการสืบคนขอมูล และมีการใหบริการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดย
โปรแกรม SPSS และ LISREL [มธร.4.1-5(5)-(7)] 

5) มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 3 เพ่ือนําเสนองานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของอาจารย นักศึกษาระดับปริญญาโท และโดยรวมกับ 7 สถาบันใน
เครือขาย [มธร.4.1-5(8)] 

6) มีระบบสารสนเทศ (เว็บไซตสํานักวิจัยและวางแผนพัฒนา) เพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุม
ขอมูลขาวสารตางๆ ดังน้ี [มธร.4.1-5(9)] 

 -  การเผยแพรแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคภายในและภายนอกสถาบัน 
 -  การเผยแพรผลการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ทั้งปจจุบันและผลงานที่

ผานมา  
 -  การเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารของมหาวิทยาลัย  
 -  มีขอมูลการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 

  -  มีการเผยแพรระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ ของสถาบันที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยและงานสรางสรรค 

6. มหาวิทยาลัยฯ จัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จการสนับสนุนการใหทุนวิจัย โดยมีกระบวนการ
ติดตามงานวิจัยใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา [มธร.4.1-6(1)] กําหนดใหผูทําวิจัยตองสงรายงาน
ความกาวหนาโครงการวิจัย [มธร.4.1-6(2)] เสนอตอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและจัดสรร
งบประมาณการวิจัย เพ่ือเปนขอมูลในการอนุมัติการเบิกจายงบประมาณวิจัย ในสวนของคุณภาพ
ผลงานวิจัย กําหนดใหผลงานวิจัยทุกเรื่องตองผานเกณฑการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ จากภายนอก อีก



ทั้งยังใหมีการประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัย ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับ
งานวิจัยของอาจารย รวมทั้งการประเมินระบบสารสนเทศ ในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใช
ของอาจารยและนักวิจัย [มธร.4.1-6(3)-(4)] 

7. มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงการนําผลการประเมินภารกิจการวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับ
จากอาจารยและนักวิจัย มาปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวน [มธร.4.1-7(1)] และปรับปรุงเกณฑ และ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยใหสอดคลองและอํานวยความสะดวกแกอาจารยและนักวิจัยใน
การผลิตและนําเสนอผลงานวิจัยใหมากขึ้น จึงไดปรับปรุงเกณฑและอัตราคาใชจายในการนําผลงานไป
เผยแพร ในปการศึกษา 2555 [มธร.4.1-7(2)] ใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยและ
นักวิจัยไดนําผลงานวิจัยไปนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติทั้งในและตางประเทศ  
 
จุดแข็ง : 

1. มีระบบและนโยบายสนับสนุนงานวิจัยทุกระดับอยางตอเน่ือง 
2. มีการบูรณางานดานการวิจัยเขากับพันธกิจอ่ืนๆ เชน การเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการ 
3. มีงบประมาณประจําป สนับสนุนการวิจัยอยางเพียงพอตอความตองการของนักวิจัย 
4. มีชองทางการสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยที่หลากหลาย 
5. มีการพัฒนาทักษะความรูดานการวิจัยตามความตองการของบุคลากร 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1. สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรของหนวยงานตางๆ มีการทําวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
2. มีการประชาสัมพันธแหลงทุนใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
3. มีการรวบรวมและเชื่อมโยงฐานขอมูลวารสารวิชาการที่มีรายชื่ออยูในประกาศของ สมศ. 

เผยแพรบนเว็บเพจของสถาบันฯ เพ่ือใหนักวิจัยใชเปนขอมูลในการหาเวทีตีพิมพเผยแพร
บทความวิจัย 

 
จุดออน : 

1. นํางานวิจัยและองคความรูที่ไดจากงานวิจัยสูการขยายผลทั้งตอชุมชนและการใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย 

2. งานวิจัยที่เปนความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมีนอย 
3. ยังขาดการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ 

 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

1. ควรสงเสริมใหมีการทําวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศใหมากขึ้น 



2. กําหนดใหอาจารยและนักวิจัยตองตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการหลังจาก
ดําเนินการวิจัยแลวเสร็จทุกเรื่อง 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มธร.4.1-1 (1) นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)  

(2) แผนยุทธศาสตรของสํานักวิจัยและวางแผนพัฒนา 
(3) แผนปฎิบัติการประจําป 2555 
(4) ขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยทุนการศึกษาและการฝกอบรม การลา

ศึกษาตอในประเทศหรือตางประเทศ ทุนการวิจัยและการลาเพื่อการวิจัย พ.ศ. 
2550 

(5) ประกาศเกณฑวาดวยคาใชจายในการดําเนินงานวิจัย 
 (6) คูมือการเขียนและพิมพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
 (7) คูมือแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย 

(8) หนังสือแจงกําหนดการสงแบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ธนบุรี ประจําปการศึกษา 2555 

(9) สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย 
(10) บันทึกขอความติดตามรายงานความกาวหนางานวิจัย 
(11) แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัยที่ไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
(12) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
(13) รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย ปการศึกษา 2555 
(14) งานประชุมวิชาการ เบญจมิตร ครั้งที่ 3 (หนาเว็บไซต) 

มธร.4.1-2 (1) แผนการสอนรายวิชา 11 4504 วิศวกรรมยานยนต 
แผนการสอนรายวิชา 11 4402 การควบคุมอัตโนมัต ิ
ผลงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบและสรางชุดผลิตกาซไฮโดรเจน เพ่ือใชใน
รถจักรยานยนต” 

(2) แผนการสอนรายวิชา 31 4319 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
ผลงานวิจัยเรื่อง “การสอดแทรกสถานการณจําลองในการสอนกระบวนการ
ออกแบบปฏิสัมพันธ โดยใช State Transition Diagram” 

(3) แผนการสอนรายวิชา 31 4330 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 
ผลงานวิจัยเรื่อง “เกมสจับคูคําสั่งคอมพิวเตอรเพ่ือสรางกราฟก” 

(4) แผนการสอนรายวิชา 41 4334 วิจัยทางการบัญชี 
ผลงานของนักศึกษา (เลมงานวิจัย) 

(5) แผนการสอนรายวิชา 41 4330 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บไซต เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา 41 2202 การบัญชีชั้นกลาง 1” 

(6) แผนการสอนรายวิชา 24 4211 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ   
ผลงานของนักศึกษา (เลมงานวิจัย) 

(7) แผนการสอนรายวิชา 27 4211 วิธีวิจัยทางโลจิสติกส 
ผลงานของนักศึกษา (เลมงานวิจัย) 

(8) วิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาโท 
(9) แผนการสอนรายวิชา 25 4212 โครงงานพิเศษ 1 

แผนการสอนรายวิชา 25 4213 โครงงานพิเศษ 2 
ผลงานของนักศึกษา (เลมโครงงาน) 

(10) แผนการสอนรายวิชา 41 4329 รายงานทางการเงินและการวิเคราะหงบ
การเงิน 
ผลงานของนักศึกษา (เลมโครงงาน) 

(11) แผนการสอนรายวิชา 24 4211 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 
ผลงานของนักศึกษา (เลมงานวิจัย) 

(12) แผนการสอนรายวิชา 41 4314 การบัญชีเฉพาะกิจการ 
 ผลงานวิจัย เร่ือง “ความหวังในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี” 
 (13) ภาพถายนักศึกษาเขารวมงานประชุมวิชาการเบญจมิตร ครั้งที่ 3 

มธร.4.1-3 (1) รายงานสรุปโครงการอบรม  
- โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาหัวของานวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม”  
- โครงการอบรม เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” 
- โครงการอบรม เรื่อง “การวิจัยคุณภาพไมยากอยางที่คิด” 

 (2) สรุปผลความพึงพอใจในการใชบริการโครงการคลินิกนักวิจัย 
 (3) คูมือจรรยาบรรณนักวิจัย 

มธร.4.1-4 (1) แบบรายงานจํานวนงานวิจัยและงบประมาณเงินทุนสนับสนุนจากภายนอกและ
ภายในสถาบัน 

(2) ประกาศเกณฑวาดวยคาใชจายในการดําเนินงานวิจัย 
(3) หนาเว็บไซตของสํานักวิจัยและวางแผนพัฒนา 
(4) จดหมายขาว 
(5) หนังสือประชาสัมพันธการเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
(6) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

มธร.4.1-5 (1) แบบรายงานจํานวนงานวิจัยและงบประมาณเงินทุนสนับสนุนจากภายนอกและ



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภายในสถาบัน 

(2) ประกาศมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยเรื่อง “การกําหนดเกณฑและอัตรา
คาใชจายเงินประเภทตางๆ ในการนําเสนองานในประเทศและตางประเทศ 

(3) ภาพหองปฏิบัติการวิจัย (สํานักวิจัยและวางแผนพัฒนา) 
(4) ภาพถายหองสมุด (สํานักวิจัยและวางแผนพัฒนา) 
(5) คูมือการใชฐานขอมูลสําหรับสืบคนงานวิจัยและสารสนเทศตางๆ 
(6) รายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่ไดรับการรับรองจาก 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(7) ฐานขอมูลวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 
(8) งานประชุมวิชาการ เบญจมิตร ครั้งที่ 3 (หนาเว็บไซต) 
(9) เว็บไซตของสํานักวิจัยและวางแผนพัฒนา 

มธร.4.1-6 (1) บันทึกขอความติดตามรายงานความกาวหนางานวิจัย 
(2) แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัยที่ไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
(3) แบบสํารวจการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย

อาจารยมหาวิทยาลัยธนบุรี  
(4) รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย

ของอาจารยมหาวิทยาลัยธนบุรี  
มธร.4.1-7 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย  

(2) เอกสารการนําผลการประเมินไปปรับปรุง  ประกาศมหาวิทยาลัยธนบุรี เร่ือง 
“การกําหนดเกณฑและอัตราคาใชจายเงินประเภทตางๆ ในการนําเสนองานใน
ประเทศและตางประเทศ” 

 

 
                  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 


