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แบบฟอร&มโครงการ ประจำป2งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

หน#วยงาน: คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี 

ช่ือโครงการ:  โครงการเสริมศักยภาพวิชาการสู=สาธารณะชุมชน  ปAงบประมาณ 2566 

ผู#ประสานงาน  .ผศ. ดร. อุดมศักด์ิ  กิจทวี 

ตำแหน>ง..รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี ฝHายวิชาการ 

โทรศัพทC 02 4239401-6, 0816251056      

โทรสาร 02-423-9419  

E-mail  udomsak_kit@dusit.ac.th 

 

1. ความสอดคล8องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ป@ พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

• จุดมุ#งเน8นเชิงกลยุทธS (Strategic focus areas) (โปรดใส#เคร่ืองหมาย þ ในประเด็นท่ีท#านเลือก) 

l ความหลากหลายทางการศึกษา 

 þ การพัฒนาหลักสูตรท่ีทIาทายเพ่ือความย่ังยืน 

 þ มุ=งเนIนการผสมผสานระหว=างการเรียนรูIท้ังใน

และนอกช้ันเรียนกับการเรียนรูIผ=านระบบออนไลน- 

 q การส=งเสริมการเรียนรูIตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา

คนทุกช=วงวัย 

 q การเช่ือมโยงกับผูIท่ีเก่ียวขIองในการสนับสนุน

งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

l การบริการส่ิงอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน 

 q ความเสถียรของระบบสนับสนุนการทำงาน 

 q พ้ืนท่ีสรIางสรรค-การเรียนรูIและส่ิงอำนวยความสะดวก 

 q สภาพแวดลIอม 

 q ระบบสนับสนุนผูIเรียน 

l องคSกรท่ีพร8อมรับการเปล่ียนแปลง 

 q การปรับกฎหมาย ระเบียบ ขIอบังคับใหIเท=าทัน

สถานการณ- 

 þ การสรIางและหล=อหลอมคนสวนดุสิต 

 q การจัดสรรงบประมาณอย=างคุIมค=า 

l จุดเน8น (SP ซีร่ียS) 

ความเปVนเลิศในการผลิต 

- กำลังคน 

- พลังสติปXญญา 

- ความรูIและความคิดสรIางสรรค- 

โดยมีอัตลักษณ- 

 q ดIานการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 

 q ดIานอาหารบนรากฐานแห=งความเช่ียวชาญดIวยการปฏิบัติ 

 q ดIานการพยาบาลและสุขภาวะสำหรับเด็กและผูIสูงวัย 

 q ดIานอุตสาหกรรมบริการดIวยมาตรฐานระดับสากล 

 

• เกณฑSการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล9องหลายประเด็น กรุณาเรียงลำดับโดยเริ่มจากประเด็นที่สอดคล9องมากที่สุด) 
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พันธกิจ : SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด : 2.1 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค 

ตัวช้ีวัด : 2.2 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสรIางสรรค-/นวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด : 2.4 ผลงานวิชาการของอาจารย-ประจำและนักวิจัย 

พันธกิจ : SDU 5 การบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัด : 5.9 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล  
(ความเป)นมาและความจำเป)นที่ต4องดำเนินโครงการ หากเป)นโครงการต=อเนื่อง ควรระบุถึงผลดำเนินงานปDที่ผ=านมาด4วย) 

ความรูIทางวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีเปVนรากฐานสำคัญในการพัฒนาความเจริญและแกIไขปXญหาของ

ประเทศ โดยเฉพาะอย=างยิ่งในปXจจุบันประเทศไทยเขIาสู=ยุค Thailand 4.0 ซึ่งมุ=งเนIนการพัฒนาเศรษฐกิจดIวย

นวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่มีประสิทธิผล จึงเปVนสิ่งสำคัญที่ช=วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดI

ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นลIวนแลIวแต=เปVนผลมาจากการบูรณาการและ

ทำงานร=วมกันของนักวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีหลายสาขา การสรIางโอกาสใหIนักวิจัยในหลายสาขาวิชามีโอกาส

แลกเปล่ียนความรูI ประสบการณ-ตลอดจนขIอคIนพบทางวิชาการใหม=ๆจึงเปVนข้ันตอนหน่ึงสู=การพัฒนาศักยภาพของ

นักวิจัยในการสรIางสรรค-งานวิจัยของตนเองใหIเปVนประโยชน-ต=อสังคมและชุมชน 

 ที่ผ=านมาบุคลากรในหลายหน=วยงานไดIสรIางสรรค-ผลงานวิจัยจำนวนมากและไดIส=งผลถึงการเพิ่มศักยภาพ

การพัฒนางานวิจัยขั้นสูงในสาขาที่อาจารย-เชี่ยวชาญและศักยภาพการพัฒนานักศึกษาใหIเปVนนักวิจัยรุ=นใหม=ที่มี

ความสามารถ คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีไดIเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพดังกล=าว จึงไดIจัด

โครงการเสริมศักยภาพวิชาการสู=สาธารณะชุมชน  ปAงบประมาณ 2566โดยภายในโครงการจะประกอบดIวย

กิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 คือ การดำเนินงานวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร-เพื่อการพัฒนาอย=าง

ยั่งยืน ซึ่งเปVนการพิจารณาบทความสำหรับวารสารฯ ปAที่ 5 เพื่อเปVนการส=งเสริมและสรIางความเขIมแข็งทาง

วิชาการอย=างเปVนมาตรฐานใหIทั้งการบุคลากร กิจกรรมที่ 2 คือ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 

2023 ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 เพื่อสรIางโอกาสในการพัฒนาศักยภาพดIานการวิจัยของอาจารย-และ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต=าง ๆ ใหIเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูIทางวิชาการร=วมกันผ=านเวทีการประชุม

วิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร- เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งยังเปVนการถ=ายทอดประสบการณ-ของ

นักวิจัยรุ=นพี่ใหIกับนักวิจัยรุ=นใหม=เพื่อใหIเกิดความตื่นตัวในการพัฒนางานวิจัยอย=างสรIางสรรค- ทางวิทยาศาสตร-ใน

ดIานต=าง ๆ ไดIแก= ดIานวิทยาศาสตร-สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดลIอม  ดIานเกษตรและ

อาหาร  ดIานศึกษาศาสตร-  ดIานคอมพิวเตอร-และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดIานมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- ดIาน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร- และดIานวิทยาศาสตร-เครื่องสำอาง เคมีและเภสัช กิจกรรมที่ 3 สัปดาห-

วิทยาศาสตร-แห=งชาติ ประจำปA 2566 เพื่อเปVนถ=ายทอดประสบการณ-จากมหาวิทยาลัยสู=โรงเรียน และ เปVน

หน=วยงานกลางในการใหIโรงเรียนมีเวทีในการนำเสนอที่เปVนมาตรฐาน โดยการจัดโครงการดังกล=าวมีวัตถุประสงค-

ดังน้ี 

 

3. วัตถุประสงคSของโครงการ  (เรียงลำดับตามความสำคัญจากมากไปน4อย) 
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1. เพื่อกระตุIนใหIบุคลากรและนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร-ฯ ไดIสรIางองค-ความรูI งานสรIางสรรค-และ 

นวัตกรรมดIานวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี 

2. เพื่อใหIบุคลากรและนักศึกษาที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร-ฯ ไดIแสดงศักยภาพผลงานทางวิชาการที่เกิดจาก

ความรูIความสามารถของบุคลากร และนักศึกษาในสังกัด ต=อสาธารณชน 

3. เพื่อส=งเสริมกิจกรรมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานสรIางสรรค-และนวัตกรรมของบุคลากรและ 

นักศึกษาท้ังภายในและภายนอกและก=อใหIเกิดสัมพันธภาพอันดีระหว=างองค-กร 

4. เพื่อสรIางและส=งเสริมความร=วมมือในการแข=งขันและประกวดของผลงานนักเรียนในการแลกเปลี่ยนองค-

ความรูIระหว=างภูมิภาค 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. นักศึกษา อาจารย- นักวิจัย ไดIเผยแพร=ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย อย=างนIอย 10 เร่ือง/ปA 

2. จำนวนผูIเขIาร=วมโครงการฯ ในกิจกรรมท่ี 2 ไม=นIอยกว=า 200 คน  

3. จำนวนบทความวิจัยและบทความวิชาการท่ีเขIาร=วมนำเสนอการประชุมวิชาการ ไม=นIอยกว=า 60 

บทความ(ท้ังบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

4. จำนวนผูIเขIาร=วมโครงการฯ ในกิจกรรมท่ี 3 ไม=นIอยกว=า 30 ทีม 

5. ผลลัพธSโครงการ (Outcome) 

1. งานสรIางสรรค-และนวัตกรรมท่ีไดIรับการเผยแพร=ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร-เพ่ือการพัฒนา

อย=างย่ังยืนไม=นIอยกว=า 16 ผลงาน 

2. งานสรIางสรรค-และนวัตกรรมท่ีไดIรับการเผยแพร=ในเอกสารฉบับสมบูรณ-จากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติสวนดุสิตคร้ังท่ี 5 ไม=นIอยกว=า 60 ผลงาน 

3. ผลงานของนักเรียนท่ีเขIาร=วมในการประกวดหรือแข=งขันในสัปดาห-วิทยาศาสต-แห=งชาติ ประจำปA 

2566 

 

6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก วันท่ีดำเนินการ สถานท่ีดำเนินการ ผู7รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 การดำเนินงาน

วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตรCเพ่ือ

การพัฒนาอย>างย่ังยืน 

กุมภาพันธC – 

กันยายน 2566 

คณะวิทยาศาสตรCฯ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(R) คณะกรรมการดำเนินงานการ

ประชุม ประกอบด#วย ประธาน

หลักสูตร ผู#อำนวยการศูนยC

เคร่ืองมือฯ และศูนยCส่ิงแวดล#อม 

(A) รองคณบดีฝHายวิชาการและ

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(C) คณบดีคณะวิทยาศาสตรCและ

เทคโนโลยี 

(I) คบค. 
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กิจกรรมหลัก วันท่ีดำเนินการ สถานท่ีดำเนินการ ผู7รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 2 จัดการประชุม

วิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 

คร้ังท่ี 5 

   

กิจกรรมท่ี 2.1 ประชุมเตรียม

ความพร#อมในการจัดงานประชุม

วิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 

คร้ังท่ี 5  

กุมภาพันธC - มิถุนายน 

2566 จำนวน 5 คร้ัง 

ห#องประชุมช้ัน 2  

คณะวิทยาศาสตรCและ

เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/

ห#องประชุมออนไลนC 

 

(R) คณะกรรมการดำเนินงานการ

ประชุม ประกอบด#วย ประธาน

หลักสูตร ผู#อำนวยการศูนยC

เคร่ืองมือฯ และศูนยCส่ิงแวดล#อม 

(A) รองคณบดีฝHายวิชาการ 

(C) คณบดีคณะวิทยาศาสตรCและ

เทคโนโลยี 

(I) คบค. 

กิจกรรมท่ี 2.2 จัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติสวนดุสิต คร้ังท่ี 2023 

คร้ังท่ี 5  

9 มิถุนายน 2566 ศูนยCวิทยาศาสตรC  

ถ.สิรินธร 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

(R) คณะกรรมการดำเนินงานการ

ประชุม ประกอบด#วย ประธาน

หลักสูตร ผู#อำนวยการศูนยC

เคร่ืองมือฯ และศูนยCส่ิงแวดล#อม 

(A) รองคณบดีฝHายวิชาการ 

(C) คณบดีคณะวิทยาศาสตรCและ

เทคโนโลยี 

(I) คบค. 

1. ประชาสัมพันธCการจัดงาน กุมภาพันธC -  

มิถุนายน 2566 

คณะวิทยาศาสตรCฯ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. เปwดรับลงทะเบียน พร#อมชำระ

เงิน  

28 กุมภาพันธC - 8

มิถุนายน 2566  

คณะวิทยาศาสตรCฯ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3. เปwดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม

เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ

บรรยาย, โปสเตอรC หรือ ตีพิมพCใน

วารสาร 

15 กุมภาพันธC – 15 

เมษายน 2566  

คณะวิทยาศาสตรCฯ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

4. ประกาศผลการพิจารณา

บทความวิจัยฉบับเต็ม 

15 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตรCฯ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5. นำเสนอผลงานวิจัย 9 มิถุนายน 2566 ศูนยCวิทยาศาสตรC  

ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 

กิจกรรมท่ี 2.3 สรุปผลโครงการ

และเผยแพร> Proceedings การ

ประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 

คร้ังท่ี 2022 คร้ังท่ี 5 

มิถุนายน 2566 คณะวิทยาศาสตรCฯ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(R) คณะกรรมการดำเนินงานการ

ประชุม ประกอบด#วย ประธาน

หลักสูตร ผู#อำนวยการศูนยC

เคร่ืองมือฯ และศูนยCส่ิงแวดล#อม 

(A) รองคณบดีฝHายวิชาการ 
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กิจกรรมหลัก วันท่ีดำเนินการ สถานท่ีดำเนินการ ผู7รับผิดชอบ 

(C) คณบดีคณะวิทยาศาสตรCและ

เทคโนโลยี 

(I) คบค. 

กิจกรรมท่ี 3 สัปดาหCวิทยาศาสตรC

แห>งชาติ ประจำป� 2566 

สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตรCฯ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(R) คณะกรรมการดำเนินงานการ

ประชุม ประกอบด#วย ประธาน

หลักสูตร ผู#อำนวยการศูนยC

เคร่ืองมือฯ และศูนยCส่ิงแวดล#อม 

(A) รองคณบดีฝHายวิชาการ 

(C) คณบดีคณะวิทยาศาสตรCและ

เทคโนโลยี 

(I) คบค. 

 

7. กลุ#มเปqาหมาย 

ครู อาจารย- นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปของหน=วยงานต=าง ๆ  เขIาร=วม

การนำเสนอผลงาน และรับฟXงการบรรยายจากวิทยากร 

 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

          เชิงปริมาณ  

1. จำนวนบทความวิจัยและบทความวิชาการท่ีเขIาร=วมโครงการ ไม=นIอยกว=า 16 บทความ 

2. จำนวนผูIเขIาร=วมการประชุมวิชาการไม=นIอยกว=า 200 คน 

3. จำนวนบทความวิจัยและบทความวิชาการร=วมนำเสนอการประชุมวิชาการ ไม=นIอยกว=า 60 บทความ 

4. จำนวนผูIเขIาร=วมสัปดาห-วิทยาศาสตร-แห=งชาติ ไม=นIอยกว=า 30 ทีม 

 เชิงคุณภาพ  

1. บทความวิจัยและบทความวิชาการท่ีมีคุณภาพท่ีผ=านการอ=านประเมินโดย ผูIทรงคุณวุฒิของวารสาร 

2. บทความวิจัยและบทความวิชาการท่ีมีคุณภาพท่ีผ=านการอ=านประเมินโดย ผูIทรงคุณวุฒิของการจัด

งานประชุมวิชาการ และของวารสาร  

3. เปVนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูIเชิงวิชาการ และบูรณาการความรูIในดIานต=าง ๆ ซ่ึงทำใหIเกิดงานวิจัยเชิง

สรIางสรรค- 

 


