
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที ่2.1 : ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย  
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

  1. มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานและผู้รับผดิชอบที่ชัดเจน 
  2. มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  3. มีการรวบรวมข้อเสนอการวิจัย พิจารณาข้อเสนอการวิจัย และแจง้ผลการพิจารณา 
  4. มีการทําสัญญารับทนุอุหนุนการวิจัย     
  5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานวิจัย 
  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

 
 
ผลการดําเนนิการ  

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดโครงสร้างการดําเนินงานงบประมาณไว้ในโครงสร้างการ
บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ. 2.2-1-01) และกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตามคําสั่งปฏิบัติหน้าที่
เป็นรายบุคคลและรายตําแหน่ง (สวพ.2.2-1-02) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําขั้นตอนกระบวนการทํางานด้านการเสนอของบประมาณวิจัยที่
ชัดเจน (สวพ.2.1-2-01) และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 2.1-2-02) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการรวบรวมข้อเสนอการวิจัย (สวพ.2.1-3-01-02) พิจารณาข้อเสนอ
การวิจัยโดยอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย (สวพ.2.1-3-03-04) และแจ้งผลการพิจารณา (สวพ.
2.1-3-05) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแจ้งให้นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณวิจัยทําสัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย (สวพ.2.1-4-01)    

5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการติดตามผลการดําเนินงานวิจัยรายไตรมาส (สวพ.2.1-5-01) หลัง
สิ้นสุดการวิจัย (สวพ.2.1-5-02) และประเมินผลการดําเนินงานวิจัย (สวพ.2.1-5-03)  

6. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการวิจัย (สวพ.2.1-6-01) และนํา
รายงานสรุปผลดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานวิจัย 
(สวพ.2.1-6-02) 

 
 
 



ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 4 - - - - 6 5 

 
รายการหลักฐาน  
สวพ.2.1-1-01 แผนภูมิโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.1-1-02 คําสั่งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นรายบุคคลและรายตําแหน่ง 
สวพ.2.1-2-01 ข้ันตอนการปฏิบัติงานการเสนอของบประมาณวิจัย 
สวพ.2.1-2-02 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.1-3-01 บันทึกข้อความเปิดรับข้อเสนอการวิจัย 
สวพ.2.1-3-02 เอกสารรวบรวมสรุปข้อเสนอการวิจัย 
สวพ.2.1-3-03 บันทึกข้อความรับสมัครอนุกรรมการและคําสั่งแต่งต้ัง 
สวพ.2.1-3-04 แบบฟอร์มการประเมินแผนงาน/โครงการวิจัย 
สวพ.2.1-3-05 บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
สวพ.2.1-4-01 บันทึกข้อความแจ้งการทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
สวพ.2.1-5-01 บันทึกข้อความติดตามผลการทําวิจัยรายไตรมาส 
สวพ.2.1-5-02 บันทึกข้อความติดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานวิจัยท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
สวพ.2.1-5-03 บันทึกข้อความแจ้งการจัดทํารายงานผลการประเมินหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการของหน่วยงานภาครัฐ

ระดับกรมท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ป-1) 
สวพ.2.1-5-04 รายงานผลการประเมินหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมท่ีได้รับการจัดสรร

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ป-1) 
สวพ.2.1-6-01 สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการวิจัย 
สวพ.2.1-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

จุดแข็ง 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดโครงสร้างการบริหารและขั้นตอนการดําเนินงานด้านการทํา

วิจัยอย่างชัดเจน 
2. มีบุคลากรรับผดิชอบที่ชัดเจน 

จุดที่ควรพฒันา 
- 
 
 
 
 
 
 
 

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/structure1.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.1-1-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/process%20of%20implementation.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/news.php
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.1-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.1-3-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.1-3-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.1-3-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.1-3-05(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.1-4-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.1-5-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.1-5-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.1-5-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.1-5-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.1-6-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/minutes%20ird5-53.pdf


แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินงาน
งบประมาณวิจัย 
 

- รองผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายวิจัย 
- งานงบประมาณ
วิจัย 
 - งานติดตามและ
ประเมินผลวิจัย 

ปีการศึกษา 2554 

แผนพัฒนา 
- 

 
- 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมวิชช์  พลเยี่ยม โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
     (รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
        (หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย) 

      นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ 
              (เจ้าหน้าท่ีวิจัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที ่2.2 : ระบบและกลไกของการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดโครงสร้างการดําเนินงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีและผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน 

2. มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี  และประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน 

3. มีโครงการ/กิจกรรมการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี  และดําเนินการตามแผน 
4. มีการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานครบทุกโครงการ/กิจกรรมภายในเวลาที่

กําหนด 
5. มีเครือข่ายการเผยแพร่และถา่ยทอดเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและ /

หรือนานาชาติ     
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

 
ผลการดําเนนิการ  

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดโครงสร้างการดําเนินงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีไว้ใน
โครงสร้างการบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ. 2.2-1-01) และกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตามคําสั่ง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคลและรายตําแหน่ง (สวพ.2.2-1-02) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี
อย่างชัดเจน (สวพ. 2.2-2-01) และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 2.2-2-02) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยีระดับมหาวิทยาลัย (สวพ. 2.2-3-01) และระดับสถาบัน (สวพ.2.2-3-02) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานการเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยีครบทุกโครงการ/กิจกรรมภายในเวลาที่กําหนด (สวพ. 2.2-4-01-02) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน (สวพ.2.2-5-01) 
6. สถาบันวิจัยและพัฒนามีเครือข่ายการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ในระดับชาติ เช่น เครือข่าย 9 ราชมงคล (สวพ.2.2-6-01) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นต้น  (สวพ.2.2-6-02) 

 
 
 



ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 4 - - - - 5 5 

 
รายการหลักฐาน  
สวพ. 2.2-1-01 แผนภูมิโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.2-1-02 คําสั่งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นรายบุคคลและรายตําแหน่ง 
สวพ. 2.2-2-01 ข้ันตอนการปฏิบัติงานการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี   
สวพ.2.2-2-02 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ 2.2-3-01 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ 2554 มทร.พระนคร  
สวพ 2.2-3-02 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 2.2-4-01 รายงานผลการดําเนินงานของโครงการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สวพ. 2.2-4-02 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ  ประจําปี  2553 - 2554 
สวพ. 2.2-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 2.2-6-01 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินการจัดประชุมราชมงคลวิชาการ  
สวพ. 2.2-6-02 หนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย 

จุดแข็ง 
- มีโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างชัดเจน 

จุดที่ควรพฒันา 
- การสร้างเครือข่ายการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานภายนอกระดับ

นานาชาติ     
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนส่งเสริม 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 
 

- รองผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายวิจัย 
- งานเผยแพร่และ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

ปีการศึกษา 2554 

แผนพัฒนา 
          สร้างเครือข่ายการเผยแพร่และถ่ายทอด      
          เทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานภายนอกระดับ
นานาชาติ     

 

- 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมวิชช์  พลเยี่ยม โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
   (รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวภุมภา  ม่ันวิชาชัย   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
   (เจ้าหน้าท่ีวิจัย) 

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/structure1.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/process%20of%20implementation.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/news.php
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.1-1-02(53).pdf
http://www.ird.rmutp.ac.th/viewpage.php?page_id=166
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/minutes%20ird5-53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.2-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.2-3-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.2-4-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.2-6-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.2-6-02(53).pdf


ตัวบ่งชี้ที ่2.3 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

  1. มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานและผู้รับผดิชอบที่ชัดเจน 
  2. มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  3. มีโครงการการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัยโดยดําเนินการตามแผนและเกณฑ์คุณภาพ

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่วารสารวิชาการและวิจัยสูส่าธารณชน 
  4. มีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการดําเนินงาน 
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน 
  6. เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยและ/หรือฐานข้อมูลอ่ืน ๆ  
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 5 ข้อ   
หรือ  6  ข้อ 

 
ผลการดําเนนิการ  

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดโครงสร้างการดําเนินงานวารสารวิชาการและวิจัยไว้ใน
โครงสร้างการบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ. 2.3-1-01) และกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตามคําสั่ง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคลและรายตําแหน่ง (สวพ.2.3-1-02) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานวารสารวิชาการและวิจัยที่ชัดเจน                    
(สวพ. 2.3-2-01)และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 2.3-2-02) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนการดําเนินงานวารสารวิชาการและวิจัยระดับมหาวิทยาลัย        
(สวพ.2.3-3-01) และระดับสถาบัน (สวพ.2.3-3-02) และมีการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ (สวพ.2.3-3-03) มีบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจําวารสาร (สวพ.2.3-3-04) มี
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความประจําฉบับ (สวพ.2.3-3-05) มีการรวบรวมทําเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประเมินบทความ (สวพ.2.3-3-06) รวมท้ังมีการเผยแพร่วารสารวิชาการและวิจัย มทร .พระนคร              
สู่สาธารณชน เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 2.3-3-7) มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ
และเอกชน หอสมุด เป็นต้น (สวพ.2.3-3-08) และมีการตอบขอบคุณจากหน่วยงานที่ได้รับมอบ
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (สวพ. 2.3-3-09) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลโครงการฯและรายงานผลการดําเนินงานถึงมหาวิทยาลัย 
(สวพ.2.3-4-01) 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน (สวพ.2.3-5-01) 
6. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง

วารสารไทย  (สวพ.2.3-6-01-02) 



ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 4 - - - - 6 5 

รายการหลักฐาน  
สวพ 2.3-1-01 แผนภูมิโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.3-1-02 คําสั่งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นรายบุคคลและรายตําแหน่ง 
สวพ. 2.3-2-01 ข้ันตอนการปฏิบัติงานวารสารวิชาการและวิจัย 
สวพ.2.3-2-02 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ 2.3-3-01 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553  และ 2554 มทร.พระนคร  
สวพ 2.3-3-02 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553  และ 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.3-3-03 เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
สวพ.2.3-3-04 รายชื่อบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจําวารสาร 
สวพ.2.3-3-05 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความประจําฉบบั 
สวพ.2.3-3-06 ทําเนียบผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความประจําวารสาร 
สวพ.2.3-3-07 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.3-3-08 หนังสือส่งเอกสารวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร แก่หน่วยงานภายนอก 
สวพ.2.3-3-09 หนังสือตอบขอบคุณจากหน่วยงานภายนอก 
สวพ.2.3-4-01 รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย  มทร.พระนคร  ประจําปี 2553 
สวพ.2.3-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.3-6-01 หนังสือจากฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยแจ้งการนําวารสารวิชาการและวิจัย  

มทร.พระนคร เข้าฐานข้อมูล 
สวพ.2.3-6-02 ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2552 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จาก 

http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php 
 
จุดแข็ง 

- มีโครงสร้างผู้รบัผิดชอบในการดําเนินงานวารสารวิชาการและวิจัยอย่างชัดเจน 
จุดที่ควรพฒันา 

- การปรับปรุงเว็บไซต์ของวารสาร 
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http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.2-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.2-3-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.3-3-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.3-3-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.3-3-05(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.3-3-06(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/news.php
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.3-3-08(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.3-3-09(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.3-4-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/minutes%20ird5-53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.3-6-01(53).pdf
http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php


แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 
- รองผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายวิจัย 
- งาน
วารสารวิชาการ
และวิจัย 

-

แผนพัฒนา 
การปรับปรุงเว็บไซต์ของวารสาร 

 
ปีการศึกษา 2554 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมวิชช์  พลเยี่ยม โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
   (รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
(เจ้าหน้าท่ีวิจัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที ่2.4 : ระบบและกลไกของการพัฒนานักวิจัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

  1. มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานและผู้รับผดิชอบที่ชัดเจน 
  2. มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  3. มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักวิจัย  และการดําเนินงานตามแผน 
  4. มีการประเมินผลโครงการพัฒนานักวิจัยและนักวิจัยมีความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

และมีการรายงานผลการดําเนินงานถึงมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์การดําเนินงานผ่านสื่อต่าง ๆ ของ 
มหาวิทยาลัย    

  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน 
         

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
ผลการดําเนนิการ  

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดโครงสร้างการดําเนินงานพัฒนานักวิจัยไว้ในโครงสร้างการ
บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ. 2.4-1-01) และกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตามคําสั่งปฏิบัติหน้าที่
เป็นรายบุคคลและรายตําแหน่ง (สวพ.2.4-1-02) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานการพัฒนานักวิจัยที่ ชัดเจน             
(สวพ. 2.4-2-01) และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 2.4-2-02) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย (สวพ. 2.4-3-01) และระดับสถาบัน (สวพ.2.4-3-02) 
 4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการพัฒนานักวิจัยซึ่งมีผลการประเมิน
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  80 (สวพ. 2.4-4-01) มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมถึงมหาวิทยาลัย 
(สวพ.2.4-4-02) และประชาสัมพันธ์การดําเนินงานผ่านสื่อต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย เช่น ข่าว
ประชาสัมพันธ์ของกองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร (สวพ. 2.4-4-03)    

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน (สวพ.2.4-5-01) 
 
 
 
 
 
 



ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 4 - - - - 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

สวพ. 2.4-1-01 แผนภูมิโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 2.4-1-02 คําสั่งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นรายบุคคลและรายตําแหน่ง 
สวพ. 2.4-2-01 ข้ันตอนการปฏิบัติงานพัฒนานักวิจัย 
สวพ. 2.4-2-02 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 2.4-3-01 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ 2554 มทร.พระนคร  
สวพ. 2.4-3-02 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 2.4-4-01 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนานักวิจัย 
สวพ. 2.4-4-02 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ  ประจําปี  2553 - 2554 
สวพ. 2.4-4-03 บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์การพัฒนานักวิจัยส่งกองประชาสัมพันธ์ 
สวพ. 2.4-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
จุดแข็ง 

- มีโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานพัฒนานักวิจัยอย่างชัดเจน 
 
จุดที่ควรพฒันา 

- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ในการเพ่ิม
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 

- รองผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายวิจัย 
- งานพัฒนา
นักวิจัย 

ปีการศึกษา 2554 

แผนพัฒนา 
- 

 
- 

 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมวิชช์  พลเยี่ยม โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
   (รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางกัญญาณัฐ  พ่วงแสง   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
   (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป) 

 
 

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/structure1.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.1-1-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/process%20of%20implementation.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/news.php
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.2-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.2-3-02(53).pdf
http://www.ird.rmutp.ac.th/viewpage.php?page_id=166
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/minutes%20ird5-53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.4-4-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.4-4-03(53).pdf


ตัวบ่งชี้ที ่2.5 :  ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือการ 
ประชุมวิชาการต่อจํานวนผลงานทั้งหมด (ปีปฏิทิน 2553) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
วิธีการคาํนวณ 
            ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  x100  
                                จํานวนผลงานวิจัยทั้งหมด  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือการ
ประชุมวิชาการต่อจํานวนผลงานทั้งหมด  เท่ากับ  30 

1 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือการ
ประชุมวิชาการต่อจํานวนผลงานทั้งหมด  เท่ากับ  40 

2 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือการ
ประชุมวิชาการต่อจํานวนผลงานทั้งหมด  เท่ากับ  50 

3 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือการ
ประชุมวิชาการต่อจํานวนผลงานทั้งหมด  เท่ากับ  60 

4 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือการ
ประชุมวิชาการต่อจํานวนผลงานทั้งหมด  มากกว่า 70 

5 

 
 
ผลการดําเนนิการ  

1. มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  จํานวน 5 เรื่อง (สวพ.2.5-01) 
2. ผลงานตีพิมพ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธ์ิกับพฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซ่ือสัตย์ในการ

เรียนของนักศึกษา วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กันยายน 2553 (สวพ.2.5-02) 
3. ผลงานตีพิมพ์ เรื่อง ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีชีวอินทรีย์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มีนาคม 2553 (สวพ.2.5-03) 

4. ผลงานเผยแพร่ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีชีวอินทรีย์ การ
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 “Engineering and Technical Education” 
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 25-26 สิงหาคม 2553 (สวพ.2.5-04) 

5. ผลงานเผยแพร่ เรื่อง Antimycobacterial and Cytotoxic activities of Crude extracts 
from the leaf of   Walsura trichostemon Miq . Proceeding and Abstracts By Faculty of 
Pharmacy , Mahasakham University . 13-14 February 2010 (สวพ.2.5-05) 



6. ผลงานเผยแพร่ เรื่อง Extraction and Testing of Antioxidant and Biological 
activities of Xylocarpus granatum Koen .Proceeding of The 2nd  Rajamangala University of 
Technology International Conference..Bangkok, Thailand, 24–26 November 2010 (สวพ.2.5-06) 
 

 
                        ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จํานวน 5 เรื่อง   x100 = ร้อยละ 125  
                           จํานวนผลงานวิจัย จํานวน  4  เรื่อง 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 50 - - - - 125 5 

 
 
 
รายการหลักฐาน  

สวพ.2.5-01 รายชื่อผลงานวิจยัประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จํานวน 4 โครงการ 
สวพ.2.5-02 ผลงานตีพิมพ์ เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิกับพฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซ่ือสัตย์ในการเรียนของนักศึกษา 
สวพ.2.5-03 ผลงานตีพิมพ์ เร่ือง ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีชีวอินทรีย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ.2.5-04 ผลงานเผยแพร่ เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีชีวอินทรีย์ 
สวพ.2.5-05 ผลงานเผยแพร่ เร่ือง Antimycobacterial and Cytotoxic activities of Crude extracts from the stem 

bark of   Walsura trichostemon Miq.   
สวพ.2.5-06 ผลงานเผยแพร่ เรื่อง Extraction and Testing of Antioxidant and Biological activities of 

Xylocarpus granatum Koen .  
 
จุดแข็ง 

- บุคลากรมีศักยภาพในการตีพิมพ์บทความในวารสารและการนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการ 

จุดที่ควรพฒันา 
- 
 
 
 
 
 
 
 

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.5-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.5-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.5-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.5-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.5-05(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%202.5-06(53).pdf


แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- ส่งเสริมการตีพิมพ์บทความในวารสารและการ
ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 

- รองผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายวิจัย 
- งานพัฒนา
นักวิจัย 
- งานเผยแพร่และ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2554 

แผนพัฒนา 
- 

 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมวิชช์  พลเยี่ยม โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
   (รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางกัญญาณัฐ  พ่วงแสง   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
   (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที ่2.6 : ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

  1. มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานและผู้รับผดิชอบที่ชัดเจน 
  2. มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  3. มีโครงการ/กิจกรรมรองรับภารกิจการส่งเสริมการทําการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

นักศึกษา 
  4. มีการรวบรวมข้อเสนอโครงการ พิจารณาข้อเสนอโครงการ และแจ้งผลการจัดสรร

งบประมาณ 
  5. มีการติดตามรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานและรวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์

และประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  6. มีการนําเสนอผลการทํางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ของนักศกึษาผ่านช่องทางของสื่อต่าง ๆ 
 
  เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 

 
 
ผลการดําเนนิการ  

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดโครงสร้างการดําเนินงานไว้ในโครงสร้างการบริหารของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ. 2.6-1-01) และกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตามคําสั่งปฏิบัติหน้าที่เป็น
รายบุคคลและรายตําแหน่ง (สวพ.2.6-1-02) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําขั้นตอนกระบวนการทํางานที่ชัดเจน (สวพ.2.1-2-01) และ
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 2.1-2-02) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนงาน/โครงการรองรับภารกิจการส่งเสริมการทําการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษา คือ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่(สวพ.2.6-3-01) ซึ่ง
อยู่ในแผนปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย(สวพ.2.6-3-02)  และระดับสถาบัน (สวพ.2.6-3-03)  

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการรวบรวมข้อเสนอ (สวพ.2.6-4-01) ประเมินข้อเสนอโดยคณะ
กรรมการฯ (สวพ.2.6-4-02) ขออนุมัติรายช่ือโครงการฯ(สวพ.2.6-4-03) และแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ 
(สวพ.2.6-4-04) 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการติดตามรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน (สวพ.2.6-5-01)
รวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์และประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (สวพ.2.6-5-02) 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําเสนอผลการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาผ่าน
ช่องทางของสื่อต่าง ๆ เช่น รายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น (สวพ.2.6-6-01) 

 



ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 4 - - - - 6 5 

 
รายการหลักฐาน  
สวพ.2.6-1-01 แผนภูมิโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.6-1-02 คําสั่งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นรายบุคคลและรายตําแหน่ง 
สวพ.2.6-2-01 ข้ันตอนการปฏิบัติงานการเสนอของบประมาณวิจัย 
สวพ.2.6-2-02 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.6-3-01 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2553 และ 2554 
สวพ.2.6-3-02 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ 2554 มทร.พระนคร 
สวพ.2.6-3-03 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.6-4-01 บันทึกข้อความเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ 
สวพ.2.6-4-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ 
สวพ.2.6-4-03 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการฯ 
สวพ.2.6-4-04 บันทึกข้อความแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
สวพ.2.6-5-01 บันทึกข้อความติดตามก้าวหน้าการดําเนินโครงการฯ 
สวพ.2.6-5-02 สรุปข้อมูลการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
สวพ.2.6-6-01 สรุปข้อมูลการนําเสนอผลงานผ่านสื่อต่างๆ 

จุดแข็ง 
- มีผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่

อย่างชัดเจน 
จุดที่ควรพฒันา 

- 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนส่งเสริม 
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ 
 

- รองผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝ่ายวิจัย 
- งานโครงการ
ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมเพื่อ
คนรุ่นใหม่

ปีการศึกษา 2554 

แผนพัฒนา 
- 

 

 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมวิชช์  พลเยี่ยม โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
   (รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
   (หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย) 
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