
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 :   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  (สกอ. 4.1) 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  

 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
 3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย

ประจําและนักวิจัย 
 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็น

ตอไปนี้ 
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

รักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 
 8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิ จัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพปญหา

ของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด (เฉพาะ
กลุม ข และ ค 2) 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ  ตามเกณฑท่ัวไป 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
6  หรือ 7 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 
 7 ขอตามเกณฑท่ัวไป 

และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
 
ผลการดําเนินการ  

1. มหาวิทยาลัยมีการ จัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสร างสรรค  เพ่ือให บรรลุเป าหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัย  และสอดคล องกับยุทธศาสตร การวิจัยของชาติ โดยจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานกลางในการ
บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (สวพ.4.1-1-01) มีโครงสรางการบริหารสถาบันวิจัยแล ะพัฒนาอยางชัดเจน (สวพ. 
4.1-1-.02)  มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 4.1-1-03) มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย (สวพ. 4.1-1-
04) มีการกําหนดยุทธศาสตรการวิจัย  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัย (สวพ . 4.1-1-045) มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ ทํางานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา (สวพ .4.1-1-06) มีการติดตามและผลประเมินผลการ
ทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง (สวพ.4.1-1-07)รวมท้ังมีระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย (สวพ.4.1-1-08)   

2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับ การจัดการเรียนการสอน  โดยมี
การสนับสนุนงบประมาณสําหรับนักศึกษาปสุดทายในการทําแผนงาน /โครงงาน ผานโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม (สวพ.4.1-2-01) สนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมเปนทีมงานในการทํางานวิจัย (สวพ.
4.1-2-02) ใหนักศึกษารวมจัดแสดงและนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยและนักศึกษา ไดแก การนําเสนอ



ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐรวมกับหนวยงานภายนอก อาทิ งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย งานมหกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  งานวันนักประดิษฐ รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํา นักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
สงเสริมใหนักศึกษานําเสนอและจัดแสดงผลงานผานชองทางตางๆ ผานทางโครงการ จัดนิทรรศการรวมกับหนวยงานภายนอก
และโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (สวพ.4.1-2-03) 

3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคแกอาจาร ยประจําและนักวิจัยทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลางในการดําเนินงาน มีการแบงงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาเปน 
งานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานอยางชัดเจน (สวพ .4.1-3-01)  ดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
จํานวน 3 โครงการ คือโครงการวิจัยสัญจร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางนักวิจัยมืออาชีพ โครงการตนกลานักวิจัย 
มทร.พระนคร (สวพ.4.1-3-02) และใหความรูดานจรรยาบรรณในการทํางานวิจัยแกอาจารย/นักวิจัย (สวพ.4.1-3-03)  

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันท้ังงบประมาณราย จายประจําป (สวพ .4.1-4-01 ) และ
งบประมาณเงินรายได (สวพ.4.1-4-02) เพ่ือเปนทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย /นักวิจัย สําหรับ
การเสนอของบประมาณวิจัยจากหนวยงานภายนอก ไดสนับสนุนดานขอมูลแหลงทุน และขอมูลการเสนอขอเสนองานวิจัย
ผาน 3 ชองทาง ไดแก  หนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธถึงหนวยงาน การเผยแพรผานทางเว็บไซด
http://www.ird.rmutp.ac.th และประชาสัมพันธผานอีเมลลนักวิจัยโดยตรง 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในประเด็นตอไปนี้ 
     1)  มีหองปฏิบัติการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรคประจําแตละคณะ (สวพ. 4.1-5-01) 

2)   มีหองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลทางวิชาการสนับสนุนการวิจัย หรืองานสรางสรรคประจําตามศูนย       
ท้ัง 5 ศูนย (สวพ. 4.1-5-02)  

                    3)   มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาถึงไดจาก http://www.rmutp.ac.th/ ใน
กลอง สารสนเทศเพ่ือการศึกษา เ ปนการใหบริการการสืบคนฐานขอมูลอางอิง (Reference 
Database) งานวิจัยออนไลนท้ังในและตางประเทศ  เชน ฐานขอมูล sciencedirect / 
ProQuest / SpringerLing / WilsonWeb / http://trial.thailis.or.th/fiftylessons/ เปนตน  

(สวพ. 4.1-5-03) 
- ขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา เขาถึงไดจาก  

http://www.ird.rmutp.ac.th (สวพ. 4.1-5-04)    

- ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัย เพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงาน เขาถึงไดจาก 
http://ird.rmutp.ac.th ในกลอง แหลงเผยแพรผลงานวิจัย (สวพ. 4.1-5-05) 

- ขอมูลสารสนเทศดานสื่อสิ่งพิมพ คือ งานบริการวิชาการแ ละวจิยั มทร .พระนคร รายงาน
ประจําปของงานวิจัยและบริการวิชาการในรูปแบบของเอกสารและซีดีเผยแพร รายงานการ
ดําเนินงานรายเดือนผานทางจดหมายขาว จุลสาร ของมหาวิทยาลัย (สวพ.4.1-5-06) และขอมูล
ขาวสารในรายงานประจําปของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.4.1-5-07) 

4)   กิจกรรมวิชา การท่ีสงเสริมงานวิจัย หรืองานสรางสรรค  เชน การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ     
มทร.พระนคร ครั้งท่ี 1  (สวพ. 4.1-5-08) การประชุมราชมงคลวิชาการ ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 และ
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 2 (สวพ.4.1-5-09) 

6. มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการทํางานวิจั ยของอาจารย/นักวิจัยอยางตอเนื่องโดยมีการติดตามเปน
รายไตรมาส (สวพ .4.1-6-01) และติดตามเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ (สวพ .4.1-6-02) และรายงานผลการดําเนินงานจัด
นิทรรศการและการประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ  (สวพ .4.1-6-03) การประเมินความพึงพอใจการใช
หองสมุด สวพ.4.1-6-04) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน  โดยเสนอผล
การรประเมินผานคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.4.1-7-01) 

8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรื อจากสภาพปญหาของสังคม 
เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการ
งานวิจัย มีการกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยท่ีสอดคลอง กับภูมิปญญาทองถิ่น  หรือจากสภาพปญหาของสังคม  เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและสั งคม (สวพ. 4.1-8-01) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการทํางานวิจัยดังกลาว  (สวพ.
4.1-8-02) 

http://trial.thailis.or.th/fiftylessons/�
http://ird.rmutp.ac.th/�


ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา
เปาหมาย 

(ขอ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดอืน 

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 
ต่ํากวาเปาหมาย    เทากบัเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

5 - - - - 8 5 
 
 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
 

 
 

สวพ. 4.1-1-.01 กฎกระทรวงจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2549 

สวพ. 4.1-1-02 โครงสรางการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอยางชัดเจน 
สวพ. 4.1-1-03 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  
สวพ. 4.1-1-04 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  
สวพ.4.1-1-05 ยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สวพ.4.1-1-06 เอกสารอนุมัติงบประมาณวิจัย 
สวพ.4.1-1-07 เอกสารการติดตามการทํางานวิจัยรายไตรมาสและหลังสิ้นสุดปงบประมาณ 
สวพ.4.1-1-08 รางระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของการบริหารงานวิจัย  
สวพ.4.1-2-01 เอกสารอนุมัติโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม 
สวพ.4.1-2-02 เอกสารการทํางานวิจัยรวมระหวางอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สวพ.4.1-2-03 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการตางๆ 
สวพ.4.1-3-01 แผนภูมิโครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.4.1-3-02 รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
สวพ.4.1-3-03 หนังสือเชิญวิทยากรและเอกสารประกอบการบรรยายเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย 
สวพ.4.1-4-01 เอกสารอนุมัติงบประมาณเงินรายจายประจําป 
สวพ.4.1-4-02 เอกสารอนุมัติงบประมาณเงินรายได 
 สวพ.4.1-5-01 ภาพถายหองปฏิบัติการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
สวพ.4.1-5-02 ภาพถายหองสมุดท้ัง 5 ศูนย  
สวพ.4.1-5-03 ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย เขาถึงไดจาก http://www.rmutp.ac.th/  
สวพ.4.1-5-04 ขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา เขาถึงไดจาก http://www.ird.rmutp.ac.th     
สวพ.4.1-5-05 ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัย เพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงาน  เขาถึงไดจาก

http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ.4.1-5-06 เอกสารงานวิจยัและบริการวิชาการ มทร.พระนคร 
สวพ.4.1-5-07 รายงานประจําปของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.4.1-5-08 รายงานผลการจัดประชุมวิชาการ มทร.พระนคร ครั้งท่ี 1   
สวพ.4.1-5-09 รายงานผลการประชุมราชมงคลวิชาการ ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 2  
สวพ.4.1-6-01 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานวิจัยรายไตรมาส 
สวพ.4.1-6-02 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานวิจัยหลังสิ้นสุดการวิจัย 
สวพ.4.1-6-03 รายงานผลการดําเนินงานจัดนิทรรศการและการประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ 
สวพ.4.1-6-04 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชหองสมุด 
สวพ.4.1-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.4.1-8-01 ยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ.4.1-8-02 เอกสารอนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยดานภูมิปญญาทองถิ่น 
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จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานกลางท่ีดูแลระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางชัดเจน คือ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยมีภารกิจท่ีสามารถพัฒนางานวิจัย และงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย และดําเนินการ
ตามภารกิจอยางตอเนื่อง 

2. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนและเอ้ืออํานวยในการทํางานวิจัยแกอาจารย/นักวิจัย
ผานหลายชองทาง 

3. มีระบบและกลไกการเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีซ่ึงสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  

4. มีการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยอยางตอเนื่อง  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ระบบฐานขอมูล 
 

ขอเสนอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร .พระนคร ปการศึกษา 
2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

การจัดทํารายงานฐานขอมูลเพ่ือสืบคนงานวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

แผนสงเสริม - คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
-รองอธกิารบดีดาน
วิจัยฯ 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- คณะ 9 คณะ 

งบประมาณ ประจําป 2555 
31 ตุลาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555 

- 
แผนพัฒนา - 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ตอ  6004 
     (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ   พีรพัชระ     โทร  0-2282-9009  ตอ 6099
    (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ที่ 4.2 :   ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  (สกอ. 4.2) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 3) 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  

 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สูสาธารณชน
และผูเกี่ยวของ 

 4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

 5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนาํไปใชประโยชน      และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 
เกณฑการประเมิน 
 

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 
 
ผลการดําเนินการ  

1. มีระบบและกลไกสนับส นุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติอยางตอเนือ่งโดยมีเวทีและระเบยีบรองรบั เชน  มีการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
(สวพ.4.2-1-01) มีความรวมมือกับราชมงคล อีก 8 แหง ในการจัดการประชุมวิชาการฯ (สวพ. 4.2-1-02) มีการกําหนดเปนประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.
2551  เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรผลงานสรางสรรค มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การเผยแพรผลงานวิจัยโครงงานสรางสรรคในลักษณะการจัดนิทรรศการผลงานระดับชาติผานทางโครงการ จัดนิทรรศการรวมกับ
หนวยงานภายนอก (สวพ.4.2-01-03)  มีประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรือ่งรายละเอียดภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (สวพ .4.2-1-04) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู ดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (สวพ.4.2-1-05) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือให
เปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด เชน การรวบรวมขอมูล คัดเลือก และวิเคราะหโดยการ
เรียบเรียงใหมในโครงการจัดทําเอกสาร และซีดีเผยแพรงานวิจัยและบริการวิชาการ  (สวพ.4.2-2-01) จัดทําเอกสาร 100 เรียง
เรื่องเลางานวิจัย มทร .พระนคร (สวพ.4.2-2-02) รวมท้ังมีการรวบรวมความรู จากงานวิจัยและงานสร างสรรคและเผยแพร
สาธารณชนผาน http://www.ird.rmutp.ac.th และ  http://clinictech.rmutp.ac.th (สวพ. 4.2-2-03)  

3.มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ  2 สูสาธารณชนและ
ผูเกี่ยวของ โดยมีการประชาสัมพันธเอกสารและซีดีงานวิจัยเพ่ือเผยแพร เอกสาร 100 เรียงเรื่องเลางานวิจัย มทร.พระนคร แก
หนวยงานภายนอก จํานวน 582 หนวยงาน  ( สวพ . 4 . 2- 3- 01 ) ประชาสัมพันธผานชองทางเว็บไซต 
http://www.ird.rmutp.ac.th และ  http://clinictech.rmutp.ac.th (สวพ 4.2-3-02) ประชาสัมพันธในงานจัดนิทรรศการ
วิจัยสิ่งประดิษฐและนิทรรศการอ่ืนๆโดยจัดทําเปนแผนพับประชาสัมพันธ (สวพ.4.3-3-03) 

http://clinictech.rmutp.ac.th/�
http://clinictech.rmutp.ac.th/�


4. มหาวิทยาลัยสงเสริมการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน แล ะมีการรับรองการใช
ประโยชนจากหนวยงานภายนอก โดยจัดทําเปนเอกสารผานทางงานบริการวิชาการและงานวิจัยและคลินิคเทคโนโลยี  (สวพ.
4.2-4-01) 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด โดยมีการกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบงานดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาในโครงสรางการบริหารของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ .4.2-5-01) มีการจัดอบรมใหความรูดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาแกอาจารย /นักวิจัย 
(สวพ.4.2-5-02) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา
เปาหมาย 

(ขอ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดอืน 

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 
ต่ํากวาเปาหมาย    เทากบัเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

3 - - - - 5 5 
 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 

สวพ.4.2-1-01 รายงานผลการดําเนินวารสารวิชาการวิจัย มทร.พระนคร  
สวพ. 4.2-1-02 รายงานผลการดําเนินงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สวพ.4.2-01-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอ
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2551 

สวพ.4.2-1-04 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องรายละเอียดภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

สวพ.4.2-1-05 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

สวพ.4.2-2-01 รายงานผลการดําเนินงานโครงการเอกสารและซีดีงานวิจัยเพ่ือเผยแพร 

สวพ.4.2-2-02 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ100 เรียงเรื่องเลางานวิจัย มทร.พระนคร 

สวพ. 4.2-2-03 http://www.ird.rmutp.ac.th   และ   http://clinictech.rmutp.ac.th 

สวพ. 4.2-3-01 หนงัสือสงออกเพ่ือประชาสัมพันธเอกสารและซีดีงานวิจัยเพ่ือเผยแพร เอกสาร 100 เรียงเรื่องเลางานวิจัย 
มทร.พระนคร แกหนวยงานภายนอก 

สวพ 4.2-3-02 http://www.ird.rmutp.ac.th   และ   http://clinictech.rmutp.ac.th 

สวพ.4.2-3-03 แผนพับประชาสัมพันธ 

สวพ.4.2-4-01 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน 

สวพ.4.2-5-01 โครงสรางการบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สวพ.4.2-5-02 รายงานผลการดําเนินงานโครงการตนกลานักวิจัย มทร.พระนคร หัวขอ การจัดการทรัพยสินทางปญญา 

 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางชัดเจน คือ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ซ่ึงสามารถบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย และงานสรางสรรคไดอยางเปนรูปธรรม 

2. มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับความสนใจจากบุคคลภายนอกเปนจํานวนมาก 

3. มีการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ผลงานวิจัยและผลงารสรางสรรค ท่ีมีประโยชนโดยรวบรวมเปนเอกสารท่ี
สามารถเขาใจไดงาย 

 

http://clinictech.rmutp.ac.th/�
http://clinictech.rmutp.ac.th/�
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/notice%20grant-in-aid.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 4.2-1-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 4.2-1-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 4.2-1-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 4.2-1-05(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 4.2-2-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 4.2-2-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/news.php
http://www.clinictech.rmutp.ac.th/news.php
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 4.2-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/news.php
http://www.clinictech.rmutp.ac.th/news.php
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 4.2-3-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 4.2-4-01(53).pdf
http://www.ird.rmutp.ac.th/files_upload/Annual_Report_2010-5.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 4.2-5-02(53).pdf


จุดที่ควรพัฒนา 
สรางความตระหนักใหแกอาจารย นักวิจัย ไดเห็นถึงความสําคัญของการเผยแพรผลงานวิจัย และงานสรางสรรค 

รวมท้ังการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา มากขึ้น 
 
 

 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร .พระนคร ปการศึกษา 
2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

1. สงเสริมการใหความรูในการตีพิมพ-เผยแพรผลงานวิจัย/
ผลงานสรางสรรค  ทั้งในระดับนานาชาติและนานาชาต ิ

แผนสงเสริม 

2. สงเสริมใหมีหนวยงานรับผิดชอบดานทรัพยสินทางปญญา 

- คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
-รองอธกิารบดีดาน
วิจัยฯ 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- คณะ 9 คณะ 

งบประมาณ ประจําป 2555 
31 ตุลาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555 

- 
แผนพัฒนา - 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ตอ  6004 
     (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยจุฑา        พีรพัชระ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6099
    (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ที่ 4.3 :   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (สกอ. 4.3)  
 
ชนิดของตัวบงชี้  : ปจจัยนําเขา 
 สูตรการคํานวณ : 

1.  คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได   = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 
1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน 
1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 

 

ผลการดําเนินการ  
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวนเงิน
ภายใน 

จํานวนเงิน
ภายนอก 

รวมเงนิ 
 

จํานวนอาจารยประจํา  
(ไมนับลาศึกษาตอ) 

คะแนน 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 1,306,600 842,000 2,148,600 43 คน 4.16 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 799,000 2,463,000 3,262,000 71 คน 3.82 
3 คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 567,000 - 567,000 22.5 คน 2.10 
4 คณะบริหารธุรกิจ 930,000 - 930,000 91 คน 2.04 
5 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 918,000 455,000 1,373,000 53 คน 2.15 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 2,447,000 200,000 2,647,000 104.5 คน 2.11 
7 คณะศิลปศาสตร 408,000 - 408,000 82 คน 0.99 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 580,000 372,000 952,000 37 คน 2.14 
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ 290,000 - 290,000 14.5 คน 1.66 
 รวม 9 คณะ 8,245,600 4,332,000 12,577,600 518.5 คน 2.35 

      
 



ตารางที่  4.3.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา   
                        

 
รายการ 

ปการศึกษา  2553 
4 เดอืน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดอืน 

(1 มิย.53-31 มค.54) 
12 เดอืน 

(1 มิย.53-31 พค.54) 
12 เดอืน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดอืน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดอืน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 

ตัวต้ัง เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จากภายในและภายนอก - - 12,577,600 

- เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จากภายใน - - 8,245,600 

- เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก - - 4,332,000 
ตัวหาร จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นบัปการศกึษาเฉพาะ

ปฏิบัติงานจริง) 
- - 518.50 

ผล 
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา   

- - 24,257.66 

   

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา
เปาหมาย 

(บาท) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดอืน 

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 
ต่ํากวาเปาหมาย    เทากบัเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

10,000 - - - - 24,257.66 2.35 
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 

สวพ.4.3-01 ตารางแสดงจํานวนงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
สวพ.4.3-02 ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา 

 

จุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัยของอาจารยอยางตอเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

การเสนอของบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอกยังมีจํานวนนอย 
 

แนวทางแกไขสนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

1. สงเสริมใหมีท่ีปรึกษาในการเขียนขอเสนอการวิจัย
เพ่ือใหสามารถของบประมาณจากภายนอก เปนตน 

แผนสงเสริม 

2. จัดต้ังกลุมวิจัยในสาขาวิชาท่ีมีความพรอม 

- คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
-รองอธกิารบดีดาน
วิจัยฯ 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- คณะ 9 คณะ 

งบประมาณ ประจําป 2555 
31 ตุลาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555 

- 
แผนพัฒนา - 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา       เมฆเกรียงไกร  โทร  0-2282-9009  ตอ  6004 
     (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ       พีรพัชระ    โทร  0-2282-9009  ตอ  6099

    (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 
 



ตัวบงชี้ที่ 4.4 :   รอยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ  
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (สมศ.5) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.2.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.2.1) 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
 สูตรการคํานวณ : 
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

x 100 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาช าติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในป
ลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาก ารระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูใน
ประกาศของสมศ.  

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน ควอไทลท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 
0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาซียน  
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาติ 

 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) มี  10 

ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรไูน พมา ฟลปิปนส มาเลเซีย ลาว เวยีดนาม สงิคโปร และ อินโดนเีซีย 

การเผยแพรความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือการจัดแสดงโขน 
                                        ระหวาง ไทย –ลาว  เปนตน 

การเผยแพรในระดับอาเซียน    เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน  10 ประเทศ  (อยางนอย 5 ประเทศ) 
การเผยแพรในระดับนานาชาติ  เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

 

 

 

http://www.scimagojr.com/�
http://www.scimagojr.com/�


เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 
 

ผลการดําเนินการ  
1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ (นับปปฏิทิน) จํานวน 124

ผลงาน 
2. ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร เทากับ 26.50 
3. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (นับปการศึกษา) จํานวน 559.50 คน  
ลําดับ หนวยงาน จํานวนผลงานที่

ตีพิมพ/เผยแพร 
ผลรวมคาถวง

น้ําหนัก 
จํานวนอาจารยประจํา  
(นับรวมผูลาศึกษาตอ) 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 8 1.625 50 คน 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 35 7.500 75 คน 
3 คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 4 0.500 23.5 คน 
4 คณะบริหารธุรกิจ 15 2.625 95 คน 
5 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 2.625 61 คน 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 27 6.625 114.5 คน 
7 คณะศิลปศาสตร 5 0.875 86 คน 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 8 1.875 38 คน 
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ 15 2.250 16.5 คน 
 รวม 9 คณะ 124 ผลงาน 26.500 559.5 คน 
 

     ตารางที่  4.4.1  รอยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ  
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

                        
 

รายการ 

ปการศึกษา  2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย.53-31 มค.54) 
12 เดือน 

(1 มิย.53-31 พค.54) 
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) 
ตัวต้ัง ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือ

เผยแพร 
- - 26.50 

จํานวนงานวิจัยหรืองานสร างสรรค ท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาต ิ(นับปปฏิทิน) 

- - 124 

ตัวหาร จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (นับปการศึกษา) - - 559.50 
 - ปฏิบัติงานจริง - - 518.50 
 - ลาศึกษาตอ - - 41 

ผล 
 

รอยละของจํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

- - 4.73 

 
 
 



ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา
เปาหมาย 

(รอยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดอืน 

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 
ต่ํากวาเปาหมาย    เทากบัเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

10 - - - - 4.73 1.18 
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 

สวพ. 4.4-01 ตารางสรุปจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
งานการตีพิมพ 

สวพ. 4.1-02 ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา 
 

 
จุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยมีแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรครองรับ เชน วารสารวิชาการวิจัย มทร.พระนคร 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
จุดที่ควรพัฒนา 

การตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคในระดับชาต/ินานาชาติ ยังมีจํานวนนอย 

ขอเสนอแนะ 

1. การใหความรูในการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ/เผยแพรชาติ/นานาชาติ 
2.  จัดทําระเบียบท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหมีการตีพิมพ/เผยแพรผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคของอาจารย/นักวิจัย 

 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร .พระนคร ปการศึกษา 
2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

- 
แผนสงเสริม - คณะกรรมการ

บริหาร   (CEO) 
-รองอธกิารบดีดาน
วิจัยฯ 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- คณะ 9 คณะ 

- 

1. การใหความรูในการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ/
เผยแพรชาติ/นานาชาต ิ

แผนพัฒนา 

2. จัดทําระเบียบท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหมีการตีพิมพ/
เผยแพรผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคของอาจารย/
นักวิจัย 

งบประมาณ ประจําป 2555 
31 ตุลาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ตอ  6004 
     (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ       พีรพัชระ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6099
    (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 

 

 

 



ตัวบงชี้ที่ 4.5 :   รอยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีนํามาใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  
  (สมศ.6) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.2.2) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.2.2) 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
 สูตรการคํานวณ : 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 
ผลการดําเนินการ  

1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชนในระดับชาติหรือนานาชาติ (นับปการศึกษา) จํานวน 54 
ผลงาน 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (นับปการศึกษา) จํานวน 559.50 คน 
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวนงานวิจัย/งาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

จํานวนอาจารยประจํา  
(นับรวมผูลาศึกษาตอ) 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 5 50 คน 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 10 75 คน 
3 คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 2 23.5 คน 
4 คณะบริหารธุรกิจ 4 95 คน 
5 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี - 61 คน 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร - 114.5 คน 
7 คณะศิลปศาสตร 3 86 คน 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 4 38 คน 
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ - 16.5 คน 
 รวม 9 คณะ 28 ผลงาน 559.5 คน 
 

 
 

     ตารางที่  4.5.1  รอยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีนํามาใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
                        

 
รายการ 

ปการศึกษา  2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย.53-31 มค.54) 
12 เดือน 

(1 มิย.53-31 พค.54) 
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) 
ตัวต้ัง จํานวนง านวิจัยหรืองานสร างสรรค ท่ีนํามาใชประโยชนใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ(นับปการศกึษา) 
- - 28 

ตัวหาร จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (นับปการศึกษา) - - 559.50 
 - ปฏิบัติงานจริง - - 518.50 
 - ลาศึกษาตอ - - 41 

ผล 
 

รอยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีนํามาใช
ประโยชนตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

- - 5.00 
   
 



ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา
เปาหมาย 

(รอยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดอืน 

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 
ต่ํากวาเปาหมาย    เทากบัเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

10 - - - - 5.00 1.25 
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 

สวพ. 4.5-01 ตารางแสดงจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีนํามาใชประโยชน 
สวพ. 4.5-02 ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา 

 
จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัยนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางตอเนื่องท้ังในระดับชาติ/นานาชาติ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
        ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนยังมีนอย 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร .พระนคร ปการศึกษา 
2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

- 

- คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 

-รองอธกิารบดีดาน
วิจัยฯ 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

- คณะ 9 คณะ 

- 

แผนพัฒนา 
สงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยาง
ตอเนื่อง 

งบประมาณ ประจําป 2555 
31 ตุลาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ตอ  6004 
     (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน       :  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ       พีรพัชระ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6099      
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบงชี้ที่ 4.6 :   รอยละของจํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตอจํานวนอาจารยประจํา (สมศ.7)  
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.2.3) 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
 สูตรการคํานวณ : 
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ 

x 100 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคณุภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ 
0.50 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ 
1.00 ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการ และผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว  หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 

ผลการดําเนินการ  
1. จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (นับปการศึกษา) จํานวน 21 ผลงาน 
2. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ เทากับ 12.00 
3. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (นับปการศึกษา) จํานวน 559.5 คน 

 
 

     
ลําดับ หนวยงาน จาํนวนผลงาน

วิชาการ 
ผลรวมคาถวง

น้ําหนัก 
จํานวนอาจารยประจํา  
(นับรวมผูลาศึกษาตอ) 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 3 3 50 คน 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 1 0.25 75 คน 
3 คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน - - 23.5 คน 
4 คณะบริหารธุรกิจ 4 2.00 95 คน 
5 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 61 คน 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร - - 114.5 คน 
7 คณะศิลปศาสตร 1 1.00 86 คน 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ - - 38 คน 
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ - - 16.5 คน 
 รวม 9 คณะ 9 ผลงาน 6.25 559.5 คน 

 
 
 
 



 ตารางที่  4.6.1  รอยละของจํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตอจํานวนอาจารยประจํา 
                        

 
รายการ 

ปการศึกษา  2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย.53-31 มค.54) 
12 เดือน 

(1 มิย.53-31 พค.54) 
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) 
ตัวต้ัง ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ - - 6.25 

 จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (นับปการศกึษา) - - 9 
ตัวหาร จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (นับปการศึกษา) - - 559.50 

 - ปฏิบัติงานจริง - - 518.50 
 - ลาศึกษาตอ - - 41 

ผล 
 

รอยละของจํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

- - 1.11 

   

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา
เปาหมาย 

(รอยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดอืน 

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 
ต่ํากวาเปาหมาย    เทากบัเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

10 - - - - 1.11 0.55 
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 

สวพ. 4.6-01 ตารางแสดงจํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
สวพ. 4.6-02 ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา 

 

จุดแข็ง 

  - 
จุดที่ควรพัฒนา 

การจัดทําผลงานวิชาการ เชน การเขียนบทความวิชาการ ตํารา หนังสือ เปนตน 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร .พระนคร ปการศึกษา 
2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

- 

- คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
-รองอธกิารบดีดาน
วิจัยฯ 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- คณะ 9 คณะ 

- 

แผนพัฒนา 
1. จัดอบรมใหความรูในการเขียนผลงานวิชาการ 

งบประมาณ ประจําป 2555 
31 ตุลาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ตอ  6004 
     (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ       พีรพัชระ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6099
    (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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