
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 : ระบบกลไกการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
เกณฑ์์มาตรฐาน :  

  1. มีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริการทางวิชาการแก่สังคม  ซึ่งสอดคล้องกับ   
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย     

  2. มีการกําหนดเป้าหมายของงานบริการวิชาการเพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน
ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ  

  3. มีแผนการดําเนินงานบริการวิชาการ  โดยกําหนดตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ประกอบด้วย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  เชิงเวลา  และตัวช้ีวัดระดับผลผลิตประกอบด้วย  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ      
เชิงคุณภาพ เชิงเวลา  และเชิงต้นทุน 

  4. มีการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ 

 
เกณฑ์์การประเมิน  

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. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดนโยบายและทําผังยุทธศาสตร์ (สวพ.3.1-1-01) โดยระบุภารกิจ
งานบริการวิชาการแก่สังคม (สวพ.3.1-1-02) และถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติงาน (สวพ.3.1-1-03) 

2. มีกําหนดเป้าหมายงานบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี       พ.ศ. 2552-2554  
(สวพ. 3.1-2-01)   

3. มีแผนการดําเนินงานบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2553 (สวพ. 
3.1-3-01)  และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  2554 (สวพ. 3.1-3-01)  กําหนดเป้าหมายการ
ให้บริการ ผลิตโครงการ/กิจกรรมและตัวช้ีวัด  (สวพ. 3.1-3-02)   

4. มีการติดตามการดําเนินงานโครงการเป็นรายเดือนในทุกวันที่ 7 ของเดือน  (สวพ. 3.1-4-01)  
และติดตามผลรายไตรมาสตามแบบรายงานผลการบริการวิชาการ ประเภทโครงการ / กิจกรรม รายไตร
มาส  (สวพ. 3.1-4-02)  รวมท้ังประเมินผลการดําเนินงานของทุกโครงการ/กิจกรรม (สวพ. 3.1-4-03)   

5. นําผลจากข้อ  4 มาสรุปและปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ         
แบบสรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพ  (สวพ. 3.1-5-01-)  (สวพ. 3.1-5-02)   

 
 
 



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. 3.1-1-01   แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 3.1-1-02   คู่มือข้ันตอนการทํางานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม  (PM 07) 
สวพ. 3.1-1-03   www.ird.rmutp.ac.th 
สวพ. 3.1-2-01   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2554 
สวพ. 3.1-3-01 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผลผลิต  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
สวพ. 3.1-3-02 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผลผลิต  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
สวพ. 3.1-3-03 เอกสารการกําหนดเป้าหมาย การให้บริการ ผลิต โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด 
สวพ. 3.1-4-01   แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ทุกวันท่ี 7 ของเดือน 
สวพ. 3.1-4-02   แบบรายงานผลการบริการวิชาการ ประเภทโครงการ / กิจกรรม รายไตรมาส   
สวพ. 3.1-4-03   ตาราง สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
สวพ. 3.1-5-01   ตาราง สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
สวพ. 3.1-5-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
จุดแข็ง 

1. มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน  และมีการมอบหมายงานสู่ผู้ปฏิบัติคือกลุ่มบริการเทคโนโลยี 
2. บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนามีประสบการณ์และความรู้ความสามารถการให้บริการวิชาการ 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ที่พร้อมในการให้บรกิารวิชาการ 

 
จุดที่ควรพฒันา 
          - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ird.rmutp.ac.th/viewpage.php?page_id=141
http://ird.rmutp.ac.th/news.php
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/Strategy%20ird53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.1-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/minutes%20ird2-52.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.1-2-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.1-3-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.1-3-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.1-4-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.1-4-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.1-4-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.1-5-01(53).pdf


แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 
-  แก้ไขปรับปรุงระเบียบบริการวิชาการ ให้สามารถ 
   ปฏิบัติได้สะดวก คล่องตัวและสร้างแรงจงูใจ

- ผู้อํานวยการ
  สถาบันวิจัยและ 
  พัฒนา 
- รองผู้อํานวยการ 
  ฝ่ายบริการ 
 เทคโนโลยี

กันยายน  2554 

แผนพัฒนา 
- 

 
- 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
    (รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
    (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที ่3.2 : กระบวนการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
เกณฑ์์มาตรฐาน :  

  1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือประกอบการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  2. มีความร่วมมือในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกและ/หรือ

ผู้รับบริการ  
  3. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  4. มีการติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการเสนอต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน 
  5. มีการเผยแพร่ผลจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสู่สาธารณชน 

 
เกณฑ์์การประเมิน  

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. ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยสํารวจความต้องการของชุมชนเป้าหมายในรูปแบบของเอกสาร และ/
หรือการจัดเสวนากลุ่มย่อย (สวพ.3.2-1-01) การประชุมระหว่างผู้แทนชุมชนและผู้แทนของศูนย์  เพ่ือ
รวบรวมความต้องการดังกล่าวจัดทําเป็นข้อเสนอโครงการ (สวพ.3.2-1-02) เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวพ.3.2-1-03) 

2. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ/หรือหน่วยงานในท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (สวพ.3.2-2-01) โดย
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร สถานที่ และความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (สวพ.3.2-2-02)    
(สวพ.3.2-2-03) 

3. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (สวพ.3.2-3-01)โดยใช้
เครื่องมือตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (สวพ.3.2-3-02)  

4. ติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังการดําเนินโครงการ (สวพ.3.2-4-01) โดย
ใช้แบบติดตามประเมินผล  (สวพ.3.2-4-02) และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ (สวพ.3.2-4-03) รวมทั้ง
รายงานผลการดําเนินงานต่อกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.3.2-4-04) 

5. เผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการสู่สาธารณชนโดยผ่านเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี             
มทร.พระนคร จดหมายข่าวของกองประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย และรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งถึง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร คือ กองนโยบายและแผน และ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม  (สวพ.3.2-5-01) 



ประเมินตนเอง/การบรรลุเปา้หมาย 

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 ข้อ 5 - - - - 
 
รายการหลักฐาน  
สวพ.3.2-1-01 แบบสํารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน และการสํารวจข้อมูลและพ้ืนท่ีของผู้รับบริการ 
สวพ.3.2-1-02 แบบวิเคราะห์ความต้องการเพ่ือประกอบข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2553 
สวพ.3.2-1-03 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
สวพ.3.2-2-01 เอกสารขอความอนุเคราะห์ประสานงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สวพ.3.2-2-02 เอกสารขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
สวพ.3.2-2-03 ภาพถ่ายกิจกรรมความร่วมมือ  
สวพ.3.2-3-01 แบบประเมินผลเม่ือจบการฝึกอบรม 
สวพ.3.2-3-02 ผลการประเมินเม่ือจบการฝึกอบรมรายโครงการ 
สวพ.3.2-4-01 แบบติดตามประเมินผลรายโครงการ 
สวพ.3.2-4-02 ผลการติดตามประเมินผลรายโครงการ 
สวพ.3.2-4-03 รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ 
สวพ.3.2-4-04 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.3.2-5-01 การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. มีระบบบริหารจัดการ และขัน้ตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบที่มีประสบการณ์

ส่งผลใหก้ารดําเนินโครงการ/กิจกรรมประสบความสําเร็จ 
จุดที่ควรพฒันา 

- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลผลิตของชุมชนท่ีได้
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านทางเว็บไซต์
คลินิกเทคโนโลยี

- ผู้อํานวยการ
  สถาบันวิจัยและ 
  พัฒนา 
- รองผู้อํานวยการ 
   ฝ่ายบริการ 
   เทคโนโลยี 

กันยายน  2554 

แผนพัฒนา 
- 

 
- 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
     (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร    โทร  0-2282-9009  ต่อ  6094 
     (เจ้าหน้าท่ีวิจัย) 

 

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.2-1-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.2-1-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.2-1-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.2-2-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.2-2-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.2-2-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.2-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.2-3-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.2-4-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.2-4-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.2-5-01(53).pdf


ตัวบ่งชี้ที ่3.3 : ระดับความสําเร็จของการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพ 
                    ในชุมชน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
เกณฑ์์มาตรฐาน :  

  1. มีแผนการดําเนินงานในการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและหรือพัฒนาอาชีพ
ในชุมชนอย่างน้อย 1 อาชีพ ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

  2. มีการสร้างและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอย่างน้อย 1 อาชีพ อย่างน้อย 2 ชุมชน 
  3. มีการสร้างและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอย่างน้อย 2 อาชีพ อย่างน้อย 2 ชุมชน 
  4. มีการสร้างและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอย่างน้อย 2 อาชีพ อย่างน้อย 3 ชุมชน 
  5. แสดงให้เห็นว่าการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชน 

น้ัน ส่งผลให้คนที่ทําอาชีพดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (อย่างน้อย 1 อาชีพ) 
 
เกณฑ์์การประเมิน  

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. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีแผนการดําเนินงานในการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและ
หรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอย่างน้อย 1 อาชีพ ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  (สวพ. 3.3-1-01) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการสร้างและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอย่าง
น้อย 1 อาชีพ อย่างน้อย 2 ชุมชน จํานวน  2  โครงการ  (สวพ. 3.3-2-01-04) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการสร้างและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอย่าง
น้อย 2 อาชีพ อย่างน้อย 2 ชุมชน จํานวน  2  โครงการ  (สวพ. 3.3-3-01-04) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการสร้างและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอย่าง
น้อย 2 อาชีพ อย่างน้อย 3 ชุมชน จํานวน  2  โครงการ  (สวพ. 3.3-4-01-04) 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รับเอกสารการตอบรับจากชุมชนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการนํา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนนั้น ส่งผลให้คนที่ทําอาชีพดังกล่าวมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น (สวพ. 3.3-5-01-06) 

 
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. 3.3-1-01 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ. 3.3-(2-4)-01 โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมป่านศรนารายณ์เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
สวพ. 3.3-(2-4)-02 เอกสารแจ้งการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพของชุมชน  (จากชุมชนถึงหน่วยงาน/

มหาวิทยาลัย) ลงวันท่ี  6  กันยายน  2553   
สวพ. 3.3-(2-4)-03 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของสมาชิก  อสวท.  อําเภอชะอํา   

จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
สวพ. 3.3-(2-4)-04 เอกสารแจ้งการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพของชุมชน  (จากชุมชนถึงหน่วยงาน/

มหาวิทยาลัย) ลงวันท่ี  13  กันยายน  2553   
สวพ. 3.3-5-01 โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมป่านศรนารายณ์เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
สวพ. 3.3-5-02 เอกสารแจ้งการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพของชุมชน  (จากชุมชนถึงหน่วยงาน/

มหาวิทยาลัย) ลงวันท่ี  6  กันยายน  2553   
สวพ. 3.3-5-03 สรุปผลการสํารวจคุณภาพชีวิตคนในชุมชน โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมป่านศรนารายณ์เพ่ือใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ 
สวพ. 3.3-5-04 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของสมาชิก  อสวท.  อําเภอชะอํา   

จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
สวพ. 3.3-5-05 เอกสารแจ้งการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพของชุมชน  (จากชุมชนถึงหน่วยงาน/

มหาวิทยาลัย) ลงวันท่ี  13  กันยายน  2553   
สวพ. 3.3-5-06 สรุปผลการสํารวจคุณภาพชีวิตคนในชุมชน  โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ของสมาชิก  อสวท.  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
สวพ. 3.3-5-07 รายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมป่านศรนารายณ์เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
สวพ. 3.3-5-08 รายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของสมาชิก  อสวท.  

อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานดําเนินภารกิจด้านการบริการสังคมซ่ึงเป็นหนึง่ในส่ี
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

2. หน่วยงานในสังกัดมีบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านส่งผลให้สามารถปฏิบัติภารกิจไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. มหาวิทยาลัยมกีลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการที่ชดัเจน  สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
4. การจดัทําและดาํเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามความต้องการของชุมชนผู้รับบรกิารเน่ืองจากได้

กําหนดให้มีการสํารวจความต้องการของชุมชนก่อนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 
 
จุดที่ควรพฒันา 

 - 
 
 
 
 
 
 

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.3-1-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.3-2-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.3-2-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.3-2-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.3-2-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.3-5-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.3-5-06(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.3-2-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.3-2-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.3-2-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.3-2-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.3-2-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.3-2-04(53).pdf


แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 
- ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
  และพัฒนา 
- รองผู้อํานวยการฝ่าย 
  บริการเทคโนโลยี 

 
- 

แผนพัฒนา 
- 

 

 
- 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
     (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวรุจิรา  จันทร์สุวรรณ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6098 
   (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที ่3.4 : ระดับความสําเร็จของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
เกณฑ์์มาตรฐาน :  

  1. มีแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
  2. มีการนําแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ 
  3. ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 

50 ของโครงการตามแผน 
  4. ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 

65 ของโครงการตามแผน 
  5. ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพร้อยละ 80    

ของโครงการตามแผน 
 

เกณฑ์์การประเมิน  
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. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแผนการดําเนินงานบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ  2553 (สวพ. 3.4-1-01)   

2.  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ (สวพ.3.4-2-01)                   
แบบรายงานผลการบริการวิชาการ  FM 07-2-02-1 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  การติดตาม                
การควบคุมและการรายงานผลในงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม   

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติตามแผนราชการประจําปีงบประมาณ  2553 สรุปและรายงาน  
โดยรายงานผลการปฏิบัตทิุกเดือนใหก้องนโยบายและแผน สรุปผลทุกรอบ 3 เดือน สามารถดําเนินการงาน
บริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของ   มหาวิทยาลัย 
 
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. 3.4-1-01   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  สถาบันวิจัยและพัฒนาผลผลิต  ผลงานการ

ให้บริการวิชาการ 
สวพ. 3.4-2-01   คู่มือข้ันตอนการทํางานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม  (PM 07) 
สวพ. 3.4-3-01  แบบสรุปผลการดําเนินงานได้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายในเชิงปริมาณและคณุภาพ 
สวพ. 3.4-3-02   เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ 
สวพ. 3.4-4-01  แบบสรุปผลการดําเนินงานได้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายในเชิงปริมาณและคณุภาพ 
สวพ. 3.4-4-02   เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ 
สวพ. 3.4-5-01  แบบสรุปผลการดําเนินงานได้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายในเชิงปริมาณและคณุภาพ 
สวพ. 3.4-5-02   เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
จุดแข็ง 

1. มีโครงสร้างแบ่งส่วนราชการที่ชัดเจน 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากรและผลงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายในและภายนอก 

 
จุดที่ควรพฒันา 

- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานแก่สังคม 

- ผู้อํานวยการ
  สถาบันวิจัย 
  และพัฒนา 
- รอง 
  ผู้อํานวยการ 
  ฝ่ายบริการ 
 เทคโนโลยี

กันยายน  2554 

แผนพัฒนา 
- 

 

 
- 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
    (รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
    (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป) 

 
 
 
 
 
 
 

http://ird.rmutp.ac.th/viewpage.php?page_id=141
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.1-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.4-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.4-3-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.4-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.4-3-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.4-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.4-3-02(53).pdf


ตัวบ่งชี้ที ่3.5 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
เกณฑ์์มาตรฐาน :  

  1. มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนย์ที่ชัดเจน  
  2. มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ  

เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง 
  3. มีกิจกรรมการประสานงานและการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  และผู้รับบริการ 
  4. มีกิจกรรมการรายงานผลการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในส่วนที่สถาบันรับผิดชอบผ่าน

ระบบออนไลน์ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  และตามเวลาที่กําหนด 
  5. มีผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือ ได้รับความไว้วางใจจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ใหดํ้าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่สําคญั 
 

เกณฑ์์การประเมิน  
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  
 คลินิกเทคโนโลยี คือ กลไกความร่วมมือในการนําผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครถ่ายทอดสู่กุล่มเป้าหมาย คือ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และภาคอุตสาหกรรม โดยดําเนินการต้ังแต่ปี 2548 ในรูปแบบเครือข่ายคลินิก
เทคโนโลยีของสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบัน 
บริหารงานในรูปแบบโครงสร้างที่มีอธิการบดี ดวงสุดา เตโชติรส ดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการ แยก
ออกเป็น 5 ศูนย์ กระจายอยู่ตามพ้ืนที่วิทยาเขตเดิม มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานประสานงานใน
ภาพรวมและดําเนินงานในระดับศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้กําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับศูนย์คลินิกเทคโนโลยีทั้ง 5 ศูนย์ (สวพ.3.5-1-01) โดยคําแนะนําของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สวพ.3.5-1-02), (สวพ.3.5-1-03), (สวพ.3.5-1-04) 

2. มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน รวม  37  โครงการ (สวพ.3.5-2-01), (สวพ.3.5-2-02) 
(สวพ.3.5-2-03), (สวพ.3.5-2-04) 

3. มี กิ จ ก ร รมก า รประส าน ง านและก า ร ดํ า เ นิ น ง าน เ พ่ื อ ตอบสนอ งน โ ยบายขอ ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ



เทคโนโลยี และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ  การติดตาม
รายงานความก้าวหน้า  และกิจกรรมอ่ืน ๆ (สวพ.3.5-3-01) 

4. มีการรายงานผลการดําเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยีทุกโครงการผ่านระบบคลินิกออนไลน์ 
clinic Monitor Online ครบทุกโครงการ โดยรายงานเป็นรายไตรมาส (สวพ.3.5-4-01) 

5. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีผลการ
ปฏิบัติงานระดับดีเย่ียม และได้รับความไว้วางใจให้ดําเนินโครงการจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ไทย ประจําปี 2553 ของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศ  และได้รับเชิญให้เผยแพร่ผลงานเร่ืองเล่า
ความสําเร็จในเอกสารประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ (สวพ.3.5-5-01), (สวพ.3.5-5-02), (สวพ.3.5-5-03) 
(สวพ.3.5-5-04), (สวพ.3.5-5-05) 

 
 
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.3.5-1-01 เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” 
สวพ.3.5-1-02 เอกสารปรับเปลี่ยนโครงสร้างคลนิิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร 
สวพ.3.5-1-03 เอกสารโครงสร้างการบริหารคลินิกเทคโนโลยี 
สวพ.3.5-1-04 เอกสารโครงสร้างการบริหารศูนย์คลินิกเทคโนโลยี 5 ศูนย์ 
สวพ.3.5-2-01 เอกสารสรุปโครงการท่ีได้รับการสนับสนุน 
สวพ.3.5-2-02 เอกสารรายงานคลินิกเทคโนโลยีประจําปี 2548-2552 
สวพ.3.5-2-03 เอกสารรายงานประจําปี 2552-2553 งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร 
สวพ.3.5-2-04 เอกสารรับ-ส่งระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553-2554 
สวพ.3.5-3-01 เอกสารรับ-ส่ง ถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สวพ.3.5-4-01 Clinic Monitor Online รายงานผ่านระบบออนไลน์ 
สวพ.3.5-5-01 ภาพการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณคลินิกเทคโนโลยี 
สวพ.3.5-5-02 เอกสารโครงการจัดนิทรรศการวิจัยในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2553 ของ

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย 
สวพ.3.5-5-03 เอกสารเรื่องเล่าความสําเร็จ  ปี  2551-2553 
สวพ.3.5-5-04 เอกสารกุญแจสู่ความสําเร็จคลินกิเทคโนโลยี 
สวพ.3.5-5-05 ข้อมูลงานคลินิกเทคโนโลยีท่ีประสบความสําเร็จ 

 
 
 
 
 

http://www.clinictech.rmutp.ac.th/viewpage.php?page_id=25
http://www.ird.rmutp.ac.th/viewpage.php?page_id=159
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.5-1-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.5-1-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.5-1-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.5-1-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.5-2-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.5-2-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.5-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.5-4-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.5-5-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.5-5-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.5-5-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.5-5-05(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/key-clinic%2053.pdf


จุดแข็ง 
1. รูปแบบโครงสร้างการบริหารงานเอ้ือต่อการประสานงาน  รวบรวม  ติดตามและประเมนิผล

งานที่ส่งผลต่อความรวมเร็ว  ความถูกต้อง  และความเป็นเอกภาพ 
2. การสนับสนุนของผู้บริหารทุกระดับ  ต้ังแต่ระดับอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้อํานวยการ  

และคณบดี  รวมท้ังความตระหนักในภารกิจของคลินิกเทคโนโลยีในสองบทบาท  คือ  การ
วิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม 

3. เป็นศูนย์รวมของผู้เช่ียวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ  และตลาดในปัจจุบัน 

 
จุดที่ควรพฒันา 

- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการทํางานคลินิก
เทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
 

- ผู้อํานวยการ
  สถาบันวิจัยและ 
  พัฒนา 
- รองผู้อํานวยการ 
  ฝ่ายบริการ 
  เทคโนโลยี 

กันยายน  2554 

แผนพัฒนา 
- 

 
- 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
   (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
    (เจ้าหน้าท่ีวิจัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที ่3.6 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
เกณฑ์์มาตรฐาน :  

  1. มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการพัฒนาผู้ประกอบการให้สร้างธุรกิจ
ใหม่ หรือขยายธุรกิจเดิม 

  2. มีการกําหนดโครงสร้างการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพร้อมระบุบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
  3. มีการดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนดในโครงการ/กิจกรรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  50 
  4. มีการดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนดในโครงการ/กิจกรรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  70 
  5. มีการดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนดในโครงการ/กิจกรรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  90 
 

เกณฑ์์การประเมิน  
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. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีโครงการ/กิจกรรมที่ ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการพัฒนา
ผู้ประกอบการให้สร้างธุรกิจใหม่ หรือขยายธุรกิจเดิม  จํานวน  2  โครงการ  โดยมีการทําสัญญาร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  (สวพ. 3.6-1-01-04) 

2. มีการกําหนดโครงสร้างการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  พร้อมกับระบุบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจนในการดําเนินโครงการ  (สวพ. 3.6-2-01-04) 

3. มีการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ กําหนดในโครงการ/กิจกรรมไม่ ตํ่ากว่าร้อยละ  50         
(สวพ. 3.6-3-01-03) 

4. มีการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ กําหนดในโครงการ/กิจกรรมไม่ ตํ่ากว่าร้อยละ  70                 
(สวพ. 3.6-4-01-03) 

5. มีการดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนดในโครงการ/กิจกรรมไม่ ตํ่ากว่าร้อยละ  90                
(สวพ. 3.6-5-01-03) 

 
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. 3.6-1-01  สัญญาจ้างท่ีปรึกษา  ท่ี  สพก. 8/2553  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  สาขาธุรกิจอาหารไทยและ

ขนมไทย  ประจําปี  2553 
สวพ. 3.6-1-02 บันทึกข้อความ ท่ีศธ 0581.11/0267  ลงวันท่ี  10  กุมภาพันธ์  2553  เร่ือง  ขออนุมัติโครงการเสริมสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่ในกิจกรรมฝึกแบรมบ่มเพาะ  สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย  และลงนามในเอกสาร
คําสั่ง 

สวพ. 3.6-1-03 สัญญาจ้างท่ีปรึกษา  ท่ี  สพก. 48/2553  โครงการกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ  สาขาธุรกิจอาหาร  ภายใต้
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจําปี  2553 

สวพ. 3.6-1-04 บันทึกข้อความ ท่ีศธ 0581.11/0731  ลงวันท่ี  30  เมษายน  2553  เร่ือง  ขออนุมัติกิจกรรมการ       
บ่มเพาะวิสาหกิจ  สาขาธุรกิจอาหาร  ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  ปีงบประมาณ  2553  
และลงนามในเอกสารคําสั่ง 

สวพ. 3.6-2-01 คําสั่งท่ี  104/2553  เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  สาขาธุรกิจอาหารไทย
และขนมไทย 

สวพ. 3.6-2-02 ขอบเขตการดําเนินงาน  การจัดต้ังทีมงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  สาขาธุรกิจอาหารไทยและ
ขนมไทย 

สวพ. 3.6-2-03 คําสั่งท่ี  369/2553  เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ  สาขาธุรกิจอาหาร  ภายใต้
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่   

สวพ. 3.6-2-04 ข้อกําหนดและขอบเขตการดําเนินงาน  โครงการกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ  สาขาธุรกิจอาหาร  ภายใต้
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่   

สวพ.  
3.6-(3-4-5)-01 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปี 2553 
- โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย 
- โครงการกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ  สาขาธุรกิจอาหาร  ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

สวพ.  
3.6-(3-4-5)-02 

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย 

สวพ.  
3.6-(3-4-5)-03 

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ  สาขาธุรกิจอาหาร  ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ 

 
จุดแข็ง 

1. มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
2. มีบุคลากรที่มคีวามเช่ียวชาญด้านวิชาชีพซึ่งส่งผลกระทบที่ดีต่อการดําเนินโครงการ 
3. ผู้ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม  มคีวามมุ่งมัน่ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ประสบความสําเร็จ 

 
จุดที่ควรพฒันา 

- 
 
 
 
 
 
 
 

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.6-1-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.6-1-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.6-1-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.6-1-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.6-2-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.6-2-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.6-2-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.6-2-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.6-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.6-3-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%203.6-3-03(53).pdf


แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. เพ่ิมองค์ความรู้ในอาชีพที่เป็นความต้องการ
ของตลาดในหลักสูตรอ่ืนๆ   

- ผู้อํานวยการ
  สถาบันวิจัยและ 
  พัฒนา 
- รองผู้อํานวยการฝ่าย 
  บริการเทคโนโลยี 

 
กันยายน  2554 

แผนพัฒนา 
- 

- 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
   (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวรุจิรา  จันทร์สุวรรณ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6098 
    (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


