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ยุทธศาสตร์การวิจัยสู่นานาชาติ

การใช�ยทุธศาสตร� ววน. + (KEEP & SWITCH) + แผนพลกิโฉมมหาวทิยาลยั  
(กลุ�มผลติและพฒันาบคุลากรวชิาชพีและสาขาจาํเพาะ) + แผนการพลกิโฉม 
นกัวจิยัให�เป�นมอือาชพีทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะด�านบนฐานการพฒันาเชงิพืน้ที ่
ตามพระบรมราโชบายในหลวงรชักาลที ่10 

นกัวจิยัเอตทัคคะที�มเีอกลักษณ ์
(Niche Guru Resesearche)



The model for strategic drive of Thai higher education institutions
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A path for ranking success: what does the expanded indicator-set of 
international university rankings suggest?



 conceptual
         framework



  Regression analysis of the expanded     
   indicator-set and universities’ ranking score
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Baris Uslu (2020) 
ได้ศึกษาการจัดอันดับของมหาว �ทยาลัย  
ผลการศึกษาพบวา่ตัวชี�วดัที�่มีนัยสําคัญมากที�สุด 
สําหรับคะแนนการจัดอันดับของมหาว �ทยาลัย

A path for ranking success: what does the expanded 
indicator-set of international university rankings suggest?

1.ชือ่เสยีงด�านการวจิยัของสถาบนั     
(หมายความถงึ ผลงานการวจิยั ผลกระทบ 
ด�านการวจิยั ชือ่เสยีงทางวชิาการ)    

2. จาํนวนนกัศกึษาและปรญิญาเอกต�อคณะ    

3. จาํนวนนกัวชิาการและศษิย�เก�าทีไ่ด�รบัรางวลั  

4.  ความเป�นสากล 
(หมายความถงึ การมพีนกังานและนกัศกึษา 
ต�างชาต ิและการเสรมิสร�างผลงานการวจิยั 
ด�วยความร�วมมอืระหว�างประเทศ)            

แนวทางพื�นฐานในการเพิ�มชื�อเสียงด้านการวิจัย 

เพิม่จาํนวนการตพีมิพ�และการอ�างองิในฐานข�อมลูทีม่ี
       ชือ่เสยีง

การรบัสมคัรและจ�างงานนกัวชิาการระดบันานาชาติ
       ทีป่ระสบความสาํเรจ็สงู

การผสมผสานการสนบัสนนุทางวชิาการกบัการดาํรง 
ตาํแหน�งทางวชิาการ

การส�งเสรมิและแผนการให�รางวลัหรอืแรงจงูใจ 

กลไกสนบัสนนุการเขยีน และสนบัสนนุการตพีมิพ�  
      (โดยเฉพาะอย�างยิง่สาํหรบั Open Access) ในงบประมาณ 
      โครงการ การกาํกบัดแูลทีด่ี
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สถาบนัจดัอนัดบั (Ranking) 
มหาวทิยาลยัในระดบันานาชาติ



สถาบนัจดัอันดบั (Ranking) 
มหาวทิยาลยัในระดบันานาชาติ

 



เกณฑ�การประเมนิการจัดอันดบัของ    
QS world University Rankings



QS world University Rankings 
                                     By Subject 2022



web-based analytics tool 
พัฒนาโดย สํานักพิมพ์ Elsevier B.V เป�ดบริการในป� 2009 
วิเคราะห์ความสามารถของนักวิจัยและสถาบันวิจัยมากกว่า 20,000 แห่ง จาก 230 
ประเทศทั�วโลก 
ช่วยตรวจสอบ ตรวจวัด และติดตาม สมรรถนะทางการวิจัย (research performance) 
ของนักวิจัย/นักวิชาการ องค์กร และประเทศ 
ช่วยให้ทราบสถานภาพสมรรถนะด้านการวิจัย 
ช่วยเปรียบเทียบความก้าวหน้าสมรรถนะด้านการวิจัย 
ช่วยพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย 
ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มการวิจัย ซึ�งเป�นข้อมูลหลักเกี�ยวกับผลงานการวิจัยมาจากฐานข้อมูล 
Scopus ที�เป�นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของสํานักพิมพ์ Elsevier B.V.      
ซึ�งเป�นฐานข้อมูลการอ้างอิงและอ้างถึง (citation database) 

SciVal
SciVal คือ 



SciVal



การวเิคราะห�ข�อมลูการเผยแพร�ผลงานวิจัย
                                    ในรอบ 5 ป� (All Subject areas)

 



การวเิคราะห�ข�อมลูการเผยแพร�ผลงานวจิยั
                                               ในรอบ 5 ป� (By Subject)



QS world University Rankings 
                                By Subject 2022

ประกอบดว้ย 5 กลุ่มสาขาวชิา (51 รายสาขาวชิา)

20. Biological Science (วทิยาศาสตร�ชวีภาพ)
23. Nursing (พยาบาล)
28. Chemical (เคม)ี
30. Environmental Science (วทิยาศาสตร�สิง่เเวดล�อม) 
31.  Geography (ภมูศิาสตร�)
34. Materials Science (วสัดศุาสตร�)
35. Mathematics (คณติศาสตร�)
36. Physics & Astronomy (ฟ�สกิส�และดาราศาสตร�) 



         ข�อมลูผลงานตพีมิพ�  ในรอบ 5 ป� (พ.ศ. 2561-2565) 
                                   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา



   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ข�อมลูผลงานตพีมิพ�  ของ

12.5 %
12.5 %

11.5 %
10.8 %

7.2 %
5.2 %
4.6 %

4.4 %
4.3 %

3.6 %

23.4 %

QS world University Ranking 



การขบัเคลือ่นการจดัอนัดบั 
QS World University Rankings ด�านการวจิยั



กระบวนการยกระดับคณุภาพบทความวจิยัสูน่านาชาติ

Index/Visibility

1. คัดเลือกวารสารวิชาการประเภท Open 
Access ท่ีอางอิงในฐานขอมูล Scopus
2. วารสารวิชาการควรมี Citescore ในระดับสูง
3.วารสารวิชาการประเภท Open Access    
จะทําใหมีโอกาสไดรับการอางอิงมากข้ึน

Subject/Scope/Quality

บทความมีคุณภาพและตรงศาสตร 
ของวารสาร

Collaboration

ควรมีผูรวมบทความท่ีมาจากมหาวิทยาลัย
ใน 500 อันดับแรกของ QS Ranking

1.ควรมีผูรวมบทความท่ีมาจากหนวย 
งานภาคอุตสาหกรรม (WIPO;องคการ 
ทรัพยสินทางปัญญาโลก)
2. บทความท่ีตีพิมพควรมาจากงาน 
นวัตกรรมท่ีตอยอดสูเชิงพาณิชย

Industrialization



บทความที�มคีณุภาพตีพมิพล์งในวารสารที�มสีาขาวชิา/ศาสตร ์(Subject area) ตรงกับที�อ้างอิงในฐานขอ้มูล Scopus 
ที�ระบุไวต้ามเกณฑ์ของ QS จะมโีอกาสในการนบัคะแนน QS Ranking ตาม Subject area ดว้ย นอกจากนี� การตีพมิพบ์ทความ 
ในวารสารที�ตรงกับศาสตร ์ยงัเพิ�มโอกาสในการอ้างอิงไดอี้กทางหนึ�ง



                                 Times Higher Education 
                   Sustainable Development Goals



SDGs คอื   การจดัอนัดบัผลกระทบระดบัโลกของ Times Higher Education ตามเป�าหมายการพฒันาอย�างยัง่ยนื 17 ประการของ 
องค�การสหประชาชาต ิ(SDGs) ซึง่ประกอบไปด�วยนโยบาย การบรหิารจดัการ การวจิยัและนวตักรรม การเรยีนการสอน และการ 
บรกิารสงัคมไทยและสงัคมโลก ตลอดจนการเข�าถงึและการมสี�วนร�วมกบัชมุชน 

        มหาว �ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้เร ��มดําเนินการภายใต้กรอบของตัวชี�วัดผลกระทบระดับโลกในการจัดอันดับผลกระทบระดับโลกของ 
Times Higher Education ตั�งแต่ป� พ.ศ.2564 – ป�จจุบัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การว �จัยสู่นานาชาติโดยสถานการณ์ป�จจุบัน 
มหาว �ทยาลัยอยู่ในอันดับที� 801-1000



The Times Higher Education 
Impact Rankings



Sustainable Development Goals



Sustainable Development Goals

8.1 การวิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน (24%)
8.2 แนวปฏิบติัในการจ้างงาน (19.60%)
8.3 รายจ่ายต่อพนกังาน (15.40%)
8.4 สดัสว่นนกัศกึษาฝ�กงาน (19%)
8.5 สดัสว่นพนกังานตามสญัญาจ้างงาน (19%) 

12.1 การวิจัยเกี�ยวกับการผลิตและการบรโิภคอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ (27%)
12.2 มาตรการปฏิบติัการ (27%)
12.3 สดัสว่นขยะรไีซเคิล (27%)
12.4 การตีพมิพเ์ผยแพรร่ายงานความยั�งยนืในป� 2566 (19.30%)

9.1 งานวิจัยด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื�นฐาน (11.60%)
9.2 สทิธบิตัรอ้างอิงงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (15.40%)
9.3 กระบวนการนาํบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มของมหาวิทยาลัยใหป้ระชาชน
      ถือครอง (34.60%)
9.4 รายได้จากการวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม (38.40%)

17.1 การวิจัยความรว่มมอืเพื�อเป�าหมาย (27.1%) 
17.2 ความสรา้งความสมัพันธเ์พื�อสนับสนนุการบรรลเุป�าหมาย (18.5%)
17.3 การเผยแพรร่ายงานการดําเนนิงานเกี�ยวกับการพัฒนาที�ยั�งยนื (27.2%) 
17.4 การศกึษาเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยนื (27.2%)

เป�าหมายที ่8 การทาํงานทีเ่น�นคุณค�า   
และตอบสนองการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

เป�าหมายที ่9 การบรหิารจดัการด�าน 
อตุสาหกรรม นวตักรรม และโครงสร�างพืน้ฐาน

เป�าหมายที ่17 การมีหุ�นส�วนเพือ่เป�าหมาย 
แห�งอนาคต

เป�าหมายที ่12 การผลติและการบรโิภค 
อย�างมีความรบัผดิชอบ



Case Study:Sustainable Development Goals

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

รวบรวมหลักฐานระหว่างป�งบประมาณ 2565-2566

กรอกรายละเอียดกรณีศึกษาจากการจัดโครงการ 
กิจกรรม และขา่วประชาสัมพันธ์ที�เชื�อมโยงกับเป�าหมาย 
ที� 1-17 ผา่น Google Form

       ตามตัวชี�วัดเป�าหมายที� 1-17 

     หมายเหต ุ: สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี�แจง
                         รายละเอียดเพิ�มเติมในภายหลัง



ขอบคณุครบัขอบคณุครบั


