
ตัวบงชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑการประเมินทั่วไป :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3           คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

  

3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ได
จากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

  

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรอง
การใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

  

5 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ   เกณฑการประเมิน :  5  คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :  5 ขอ   เกณฑการประเมิน :  5  คะแนน  
เปาหมายของปน้ี : 5 ขอ     ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป : 5  ขอ    เกณฑการประเมิน : 5  คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

 ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินการ 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังน้ี  
    1. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่สนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค[มธร.4.2-1(1)]  และมีการจัดทําจดหมายประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับแหลงเผยแพร
ผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนใหนักวิจัยสงผลงานวิจัยเขารวมการเผยแพรกับหนวยงานภายในและภายนอก
สถาบัน  พรอมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงาน



สรางสรรค และมีการจายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพร [มธร.4.2-1(2)]
และ [มธร.4.2-1(3)]                                                                                                                            

2. มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพ่ือทําหนาที่รวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูที่ไดจากการวิจัย[มธร.4.2-2(1)] ในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย[มธร.4.2-2(2)] ไดมีการคัดสรรคและสังเคราะหงานวิจัยจํานวน 2 เร่ืองคือ “การประยุกตใช
แนวคิดการเรียนรูทางอารมณและสังคมเพื่อแกปญหายาเสพติดในเยาวชนไทย”และเรื่อง “การศึกษา
นโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทยตามกรอบความรวมมือของประเทศกลุม
อาเซียน” [มธร.4.2-2(3)] เพ่ือจัดทําเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดและนําเสนอสูสาธารณชนใน
โอกาสตอไป พรอมกันน้ันมีการประชุมเพ่ือพิจารณางานวิจัยที่ตองการนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย และมีการจัดทําวารสารวิชาการ
[มธร.4.2-2(4)] ประจํามหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรผลงานวิจัยของบุคคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก  

3. มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ไดมีการมอบหมายผูรับผิดชอบหลัก คือ
สํานักวิจัยและวางแผนพัฒนา [มธร.4.2-3(1)]   เพ่ือจัดทําปายประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูของ
งานวิจัยที่มีการคัดสรรคและสังเคราะหในเรื่อง “การประยุกตใชแนวคิดการเรียนรูทางอารมณและสังคม
เพ่ือแกปญหายาเสพติดในเยาวชนไทย” และเรื่อง “การศึกษานโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ของประเทศไทยตามกรอบความรวมมือของประเทศกลุมอาเซียน”ภายในมหาวิทยาลัยธนบุรีและจัดทํา
แผนพับประชาสัมพันธสูชุมชนรอบมหาวิทยาลัย [มธร.4.2-3(2-3)]   

4. มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพ่ือทําหนาที่ในการสงเสริม
สนับสนุนการนําผลงานไปใชใหเกิดประโยชน มีการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนจากหนวยงาน
ภายนอก[มธร.4.2-4(1-2)]  ในระดับคณะ เชน  คณะบริหารธุรกิจ มีการนํางานวิจัยเรื่อง “การเพิ่ม
ประสิทธิ์ภาพโลจิสติกสดานอุตสาหกรรมกลุมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส”  โดยนําไปใชประโยชนกับบริษัท วี
อารเค เสปคตรัม จํากัด และเรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของมหาลัยธนบุรี 
2552” โดยมีการนําไปใชประโยชนกับโรงเรียนหวยยอด(กลึงวิทยาคาร) [มธร.4.2-4(3)] คณะ
วิศวกรรมศาสตร มีการนํางานวิจัยเรื่อง ”การลดของเสียในกระบวนการรถยนต” ไปใชใหเกิดประโยชน
ในบริษัท ยางโอตานิ จํากัด [มธร.4.2-4(4)] และมีการรับรองการใชประโยชน  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีการนํางานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษดวย Animation” ไปใชประโยชน
ใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนยานอางทอง [มธร.4.2-4(5)] คณะบัญชี ไดนําผลงานวิจัย 
เร่ือง “การพิจารณาเลือกใชบริการการจัดทําบัญชีจากสํานักงานบัญชี โดยผูประกอบการธุรกิจที่จด
ทะเบียน ในชวงป 2550-2552 ในเขตจังหวัดนครปฐม” ไปนําเสนอใหหนวยงานภายนอก ไดแก 
สํานักงานธนมิตรทนายความและการบัญชี [มธร.4.2-4(6)]และบัณฑิตวิทยาลัย ไดนําผลงานวิจัย เรื่อง 
“การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนกลุมสัต
มิตร” ไปใชประโยชนที่วิทยาลัยราชพฤกษ [มธร.4.2-4(7)] 

 



5. มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยที่มีหนาที่คัดสรรค วิเคราะหองค
ความรูเพ่ือดําเนินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา[มธร.4.2-5 (1)] และทําหนาที่พิจารณาการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน [มธร.4.2-5(2)] เชน การดําเนินงาน
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และมีเอกสารประกอบในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน [มธร.4.2-5(3)] 

 
จุดแข็ง : 

1. มีระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยสูนักศึกษาและชุมชน 
2. งานวิจัยมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ สามารถตีพิมพเผยแพร การไดรับการอางอิงใจ

ฐานขอมูลสากลทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 
3. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนและมีการรับรอง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

              - 

จุดออน : 

              - 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

              - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มธร.4.2-1 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
 (2) จดหมายประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับแหลงเผยแพรผลงานวิจัย 
 (3) ประกาศมหาวิทยาลัยธนบุรีวาดวยคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพและเผยแพร 
มธร.4.2-2 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยครั้งที่ 1/55 
 (3) เลมรายงานวิจัย 
 (4) วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 

มธร.4.2-3 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/55 
 (2) ปายประชาสัมพันธองคความรูที่ไดจากงานวิจัย 
 (3) แผนพับประชาสัมพันธความรูที่ไดจากงานวิจัย 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มธร.4.2-4 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

 (2) แบบฟอรมการเก็บขอมูลการนําผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชน 
 (3) เอกสารการรับรองการใชประโยชนงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจเร่ือง  “การ

เพ่ิมประสิทธิ์ภาพโลจิสติกสดานอุตสาหกรรมกลุมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส” และ
เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของมหาลัยธนบุรี 2552 

 (4) เอกสารการรับรองการใชประโยชนงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร  
เรื่อง  “การลดของเสียในกระบวนการรถยนต” 

 (5) เอกสารการรับรองการใชประโยชนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เรื่อง “การเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษดวย Animation”         

 (6) เอกสารการรับรองการใชประโยชนงานวิจัยของคณะบัญชี เร่ือง “การพิจารณา
เลือกใชบริการการจัดทําบัญชีจากสํานักงานบัญชี โดยผูประกอบการธุรกิจที่
จดทะเบียน ในชวงป 2550-2552 ในเขตจังหวัดนครปฐม”         

 (7) เอกสารการรับรองการใชประโยชนงานวิจัยของคณะบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง 
“การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนกลุมสัตมิตร”         

มธร.4.2-5 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
 (2) เอกสารประกอบในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชน 
 (3) รายงานการประชุมเรื่อง การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


