
 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1  :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  (สกอ. 5.1) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
พึงกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางสถาบันเพ่ือ
เปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการจัดกา รเรียน
การสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยอยางเปนรูปธรรม 
 
เกณฑมาตรฐาน :  
   1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
   2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
                  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
   4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย  (ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3) 
   5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 
 
หมายเหตุ :  เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ  2 และ 
               ขอ 3 
 
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. มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแก
สังคมไวอยางชัดเจน หนวยงานท้ัง 9 คณะ รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา มีกิจกรรมบริการวิชาการและรวมกับ
หนวยงานภายนอกเพ่ือถายทอดองคความรูท่ีเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังใ นลกัษณะการ
สรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถ่ิน และการถายทอดเทคโนโลยีใหกับสังคมหรือชุมชน มหาวิทยาลัยมี คูมือ
ข้ึนตอนการทํางาน บริการวิชาการแกสังคม (PM07) (สวพ.5.1-1-01) มีการจัดทําคูมือ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   
(สวพ.5.1-1-02) มีระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยโครงการบริการวิชาการสังคมของหนวยงานใน
สถาบัน พ .ศ. 2545 (สวพ .5.1-1-03) มีการคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม
(สวพ.5.1-1-04) ตลอดจนมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป 2553 – 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ตาม โครงการและงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร (สวพ.5.1-1-05) มีการรายงานดําเนินผล
โครงการที่ไดรับงบประมาณ ในรอบทุก 9 และ 12 เดือนเพ่ือใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด (สวพ.5.1-1-06) 



 

2. มหาวิทยาลัย จัดทําโครงการบริการวิชาการในปการศึกษา  2553 ใหมีความเชื่อมโยงและบูรณา
การเขากับการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ ท่ีไดเปดทําการเรียนการสอน  (สวพ .5.1-2-01)   ซ่ึงทําให
อาจารยและนักศึกษาในสาขาตางๆไดมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการไดเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ
จากงานการใหบริการวิชาการ  การบริการวิชาการในรอบปการศึกษา 2553 มีโครงการท่ีทําแลว มีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการเขากับ การเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไดเปดทําการเรียนการสอน  
คือ วิชาศิลปะประดิษฐ การออกแบบผาบาติก การพัฒนาผลิตภัณฑงานประดิษฐ จุลชีววิทยาทางอาหาร 
อาหารไทยและขนมไทย การพัฒนาผลิตภัณฑของขวัญท่ีระลึก การจัดดอกไม เทคนิคการตัดเย็บเสื้อ 1, 2 การ
ปฏิบัติการหองอาหาร การจัดอาหาร อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ ศิลปะการจัดตกแตงอาหารและโตะอาหาร 
เทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ อาหารตะวันตก กระบวนกา รแปร
รูปอาหาร ผลิตภัณฑงานประดิษฐจากผา โครงการพิเศษดานการออกแบบแฟชั่น ศิลปะการตกแตงเสื้อ อาหาร
วาง วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร เครื่องหอมของชํารวย เทคโนโลยีและผลิตภัณฑการออกแบบเครื่องดื่ม
และไอศกรีม การแปรรูปอาหารชั้นสูง การสรางสรรคงานแฟชั่น 1, 2 โครงการฝกสอนลีลาศใหกับบุคลากร
คณะวศิวกรรมศาสตร       

 3.  มหาวิทยาลัย มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย  ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศน
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการนําผลงานวิจัยมาประยุกต ความรูและประสบการณจากการวิจัยมาใชให
เกิดประโยชน รวมท้ังสงเสริมการตอยอดสูการวิจัย  ดังรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ  
(สวพ.5.1-3-01) โครงการท่ีมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย  ไดแก โครงการการ
พัฒนาบรรจุภัณฑจากกระดาษปานศรนารายณเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน โครงการออกแบบลวดลายบัวบนผืนผา
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ กระบวนการทํางานของโรงงานเสื้อผาอุตสาหกรรม (กรณีศึกษา บริษัท บูติก นิว
ซิตี้ จํากัด ) การพัฒนาแบบทดสอบบนเครือขายเพ่ือวัดความสามารถดานภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชงคลพระนคร การบูรณาการเพ่ือพัฒน าโฮมสเตย (ไดนํามาเขียนขอเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุน
เครือขายภาคกลางตอนลาง และโครงการนี้ไดมีการเผยแพรในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 2 หรอื THE 2nd RMUTP International Conference 2010)  มหาวิทยาลัยยังมี
การบูรณาการงานวิจัยสู งานบริการวิช าการในรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยี ชุมชน ไดแก โครงการหมูบาน
เผือกหอม การพัฒนาการสรางมูลคาเพ่ิมจากเปลือกหอยใหกับกลุมชุมชนมุสลิม จังหวัดระนอง ก ารสราง
มูลคาเพ่ิมปานศรนารายณ เพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชยและบูรณาการสูการบริการวิชาการในการจัดแส ดงผล
งานและสาธิตใหความรูในการจัดแสดงผลงานวิจัย กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐของ มทร.พระนคร 
ในงาน “วันนักประดิษฐ”ประจําป 2554 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2554 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย ในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 
2554” (Thailand Research Expo 2011) (สวพ.5.1-3-02) 

4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการประเมิน ความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแกสังคม และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย   
ซ่ึงไดแก โครงการออกแบบลวดลายบัวบนผืนผาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ กระบวนการทํางานของโรงงาน
เสื้อผาอุตสาหกรรม (กรณีศึกษา บริษัท บูติก นิวซิตี้ จํากัด ) โดยมีการติดตามการดําเนินงาน (สวพ.5.1-4-01)  
และการสรุปการรายงานผล (สวพ.5.1-4-02) 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย   มีการประชุมคณะกรรม บริการวิช าการ  เพ่ือพัฒนางานตามแผนท่ีกําหนด และ
คณะกรรมการ  เรงรัด  ติดตาม การใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ .ศ. 2553  (สวพ .5.1-5-01) โดย



คณะกรรมการไดมีการนําผลท่ีไดจากโครงการไปประเมิน เพ่ือนําประโยชนจากงานบริการวิชาการไปพัฒนา
และปรับปรุงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และการทําโครงการในปถัดไป 
 
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 เดือน 

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) 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ํากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

3 - - - - 5 5 

 
 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
 
สวพ.5.1-1-01 คูมือข้ึนตอนการทํางาน บริการวิชาการแกสังคม (PM07) 
สวพ.5.1-1-02 คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน   
สวพ.5.1-1-03 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยโครงการบริการวิชาการสังคมของหนวยงาน

ในสถาบัน พ.ศ. 2545 
สวพ.5.1-1-04 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม 
สวพ.5.1-1-05 แผนการปฏิบัติงานประจําป 2553 – 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ.5.1-1-06 รายงานดําเนินผลโครงการท่ีไดรับงบประมาณ ในรอบทุก 9 และ 12 เดือน 
สวพ.5.1-2-01 รายชื่อโครงการท่ีบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน  
สวพ.5.1-3-01 รายชื่อโครงการท่ีบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
สวพ.5.1-3-02 งานวิจัยสูงานบริการวิชาการในรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยี 
สวพ.5.1-4-01 เอกสารการติดตามงานบริการวิชาการ 
สวพ.5.1-4-02 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
สวพ.5.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 3/2553 และครั้งท่ี 4/2554 และครั้งท่ี 1/2554 
 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการโดยกําหนดยุทธศาสตร กลวิธี 
/มาตรการในการดําเนินงานตลอดจนถายทอดสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

2. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  คือ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ซ่ึงสามารถดําเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงค 

3. มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาชีพท่ีตรงกับความตองการของชุมชนและผูรับบริการสงผลใหสามารถ
บริการไดหลากหลาย 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาในเรื่องของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมการวิจัยใหมากข้ึน 
 

http://ird.rmutp.ac.th/viewpage.php?page_id=141
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/process%20of%20implementation.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.1-1-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.1-1-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.1-1-05(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.1-1-06(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.1-2-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.1-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.1-3-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.1-4-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.1-4-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.1-5-01(53).pdf


 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 

ปการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

1.  บูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมท่ี
เก่ียวของกับงานวิจัยใหมากข้ึน 

แผนสงเสริม  
- คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดี
ดานวิจัยฯ 
- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 
ปการศึกษา 2554 

 
 

- 
แผนพัฒนา  

- 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา   เมฆเกรียงไกร  

   (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 
         โทร  0-2282-9009  ตอ  6004 

     
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ    พีรพัชระ    

    (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
        โทร  0-2282-9009  ตอ  6099                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 :  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม   (สกอ. 5.2)  
 
ชนดิของตวับงช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพท่ีสนองความตองการ
และเปนท่ีพ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความ
พรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) 
การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูท่ีเกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการ
เผยแพรความรูนั้นท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน :  
               1.มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน  
              2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 
              3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม  
              4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ 
              5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
 
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. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ 
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน  โดยสํารวจความ
ตองการของชุมชนเปาหมายในรูปแบบของเอกสาร และ /หรือการจัดเสวนากลุมยอย (สวพ .5.2-1-01) การ
ประชมุระหวางผูแทนชมุชนและผูแทนข องมหาวิทยาลัย   เพ่ือรวบรวมความตองการดังกลาวจัดทําเปน
ขอเสนอโครงการ (สวพ .5.2-1-02) เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สวพ.5.2-1-03) และประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของมหาวิทยาลัย  แบบประเมินความพึงพอใจ  (สวพ.5.2-1-04) หนังสือขอความอนุเคราะห  (สวพ.5.2-
1-05) มหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู 
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ โดยประสานความ
รวมมือกับชมุชนและ/หรือหนวยงานในทองถ่ินรวมท้ังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของเพ่ือใหเกิด
ความรวมมือในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม (สวพ.5.2-2-01) โดยขอความอนุเคราะหวิทยากร สถานท่ี และ
ความรวมมือในการถายทอดเทคโนโลยี  (สวพ.5.2-2-02)  (สวพ.5.2-2-03) เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการ



ดําเนินโครงการ /กิจกรรม การแกไขปญหา / พัฒนา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู / ใหคําปรึกษาแนะนําแก
หนวยงาน รวมท้ัง เผยแพรความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการแกสังคมแกบุคคลภายใน และภายนอกของ
หนวยงาน การประสานความรวมมือดังกลาวก็ เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน  สรางเครือขายความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก  เชน หนังสือสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ใบอนุญาตดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สํานักคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI) หนังสือ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   (สวพ.5.2-2-04) 

  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการประเมินความพึงพอใจ ประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการวิชาการตอสังคมโดยประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 
(สวพ.5.2-3-01)โดยใชเครื่องมือตามขอกําหนดและเง่ือนไขของแตละโครงการ /กิจกรรม  (สวพ .5.2-3-02) 
ติดตามผลการนําไปใชประโยชนของผูรับบริการหลังการดําเนินโครงการ (สวพ.5.2-3-03) โดยใชแบบติดตาม
ประเมินผล  (สวพ.5.2-3-04) และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ  (สวพ.5.2-3-05) รวมท้ังรายงา นผลการ
ดําเนินงานตอกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.5.2-3-06) ท้ังนี้ก็เพ่ือปรโยชนในการสรางความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ ชุมชนหรือสังคมในครั้งตอไป  

          4. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคม โดย
ไดมีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคม โดย
สรุปรวมในรายงานฉบับสมบูรณ แตละโครงการ (สวพ.5.2-4-01)  

          5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการแกสังคม และเผยแพรลงเว็บไซต และสื่อตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย (ตามเว็บไซตหนวยงานตาง ๆ) (สวพ.5.2-5-01) เพ่ือทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน  และ
เผยแพรสูสาธารณชน  เพ่ือใหกลุมคนดังกลาวไดรับทราบถึงการทํางานของมหาวิทยาลัยในดานการบริการ
วิชาการแกสังคม รวมถึงไดนําผลของการบริการวิชาการไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมรอบขาง   

 
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 เดือน 

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) 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ํากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

3 - - - - 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 

สวพ.5.2-1-01 แบบสํารวจขอมูลความตองการเทคโนโลยีของชุมชน และการสํารวจขอมูลและพ้ืนท่ีของ
ผูรับบริการ 

สวพ.5.2-1-02 แบบวิเคราะหความตองการเพ่ือประกอบขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2553 

สวพ.5.2-1-03 แบบฟอรมขอเสนอโครงการ 
สวพ.5.2-1-04 แบบประเมินความพึงพอใจ 
สวพ.5.2-1-05 หนังสือขอความอนุเคราะห 
สวพ.5.2-2-01 เอกสารขอความอนุเคราะหประสานงานการถายทอดเทคโนโลยี 
สวพ.5.2-2-02 เอกสารขอความอนุเคราะหวิทยากร 
สวพ.5.2-2-03 ภาพถายกิจกรรมความรวมมือ  
สวพ.5.2-2-04 หนังสือแสดงความรวมมือกับเครือขาย 
สวพ.5.2-3-01 แบบประเมินผลเม่ือจบการฝกอบรม 
สวพ.5.2-3-02 ผลการประเมินเม่ือจบการฝกอบรมรายโครงการ 
สวพ.5.2-3-03 แบบติดตามประเมินผลรายโครงการ 
สวพ.5.2-3-04 ผลการติดตามประเมินผลรายโครงการ 
สวพ.5.2-3-05 รายงานฉบับสมบูรณของโครงการ 
สวพ.5.2-3-06 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.5.2-4-01 รายงานฉบับสมบูรณของโครงการ 
สวพ.5.2-5-01 www.rumtp.ac.th  

 
 
จุดแข็ง 

1. ผูบริหารทุกระดับใหการสนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
2. มีระบบบริหารจัดการ และข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน โดยผูรับผิดชอบท่ีมีประสบการณสงผล

ใหการดําเนินโครงการ/กิจกรรมประสบความสําเร็จ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
            - 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.rumtp.ac.th/�
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-1-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-1-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-1-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-1-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-1-05(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-2-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-2-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-2-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-2-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-3-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-3-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-3-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-3-05(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/news.php
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-3-05(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/rmutp 5.2-3-05(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/minutes%20ird5-53.pdf


 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 

ปการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

1. เผยแพร/ประชาสัมพันธผลผลิตของชุมชนท่ีได
จากการถายทอดเทคโนโลยีผานทางเว็บไซต
มหาวิทยาลัย 

แผนสงเสริม - คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดี
ดานวิจัยฯ 
- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 
ปการศึกษา 2554 

- 
แผนพัฒนา  

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา   เมฆเกรียงไกร  

                       (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 
      โทร  0-2282-9009  ตอ  6004 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ       พีรพัชระ    

                                 (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
   โทร  0-2282-9009  ตอ  6099   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 :   ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย (สมศ.8) 
 
ชนดิของตวับงช้ี :  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงช้ี : การใหบริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถาบันการศึกษาซ่ึงอยูในฐานะท่ีเปนท่ีพ่ึงของชุมชน
หรือสังคม หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือ
การพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการท่ีมี
คาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน 
 
สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

และการวิจัย x 100 

 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน  

 
ผลการดําเนินการ  

ในปการศึกษา  พ .ศ.  2553  มหาวิทยาลัยมีโครง การบริการวิชาการท่ีมี ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปรวม  37 โครงการ จากโครงการใหบริการวิชาการท้ังหมด 98  โครงการ(สวพ.5.3-01)  คิดเปนรอยละ  
37.75  จากการคํานวณดังนี้ 

 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด
× 100

=
37
98

× 100 = 37.75 

 

 และเม่ือคิดเปนคะแนนจะไดเทากับ 5 คะแนนตามเกณฑการใหคะแนน  (ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ 
โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน )   

ท้ังนี้การบริการวิชาการได สอดคลองกับการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ัง 9 
คณะท่ีตองทําโครงงานดานตางตางตามสาขา และคณะท่ีศึกษาอยู โดยเปนการบรรยายและใหแนวทางในการ
ดําเนินการวิจัยเพ่ือใหนักศึกษานําองคความรูไปใช อาทิ 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพชุมชนตลาดน้ํา (งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี ; หลักสูตรผาบาติกและผลิตภัณฑจากผาบาติกนําไปใชในงานวิจัยเรื่องการออกแบบลวดลายบัวบน
ผืนผาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ และพัฒนาการเรียนการสอนวิชา การออกแบบและทําผาบาติก  

โครงการอบรมเพ่ือสรางผูประกอบการรุนใหม  ; หลักสูตร T-shirt สุดเกนําไปใชในงานวิจัยเรื่อง
การศึกษากระบวนการทํางานของโรงงานเสื่อผาอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท บูติกนิวซิตี้ จํากัด 

 โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ; หลักสูตรปลายอสมุนไพรแกงเผ็ดและปลายอ
สมุนไพรแกงเขียวหวาน พัฒนาการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ 

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอดวยเทคนิคการยอมสีเพ่ือตอ ยอดอาชีพนําไปใชในงานวิจัยเรื่องการ
ออกแบบลวดลายบัวบนผืนผาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ และพัฒนาการเรียน การสอนวิชา การออกแบบและ
ทําผาบาติก  

โครงการเผยแพรกีฬาสูชุมชนนําไปใชในงานวิจัยเรื่องรูปแบบการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทยและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  

โครงการบูรณาการเพ่ือการพัฒนาโฮมสเตยนําไปใชในงานวิจัยเรื่องผลการสอดแทรกจริยธร รมในการ
สอนภาษาไทยโดยใชเพลงไทยและธรรมะเปนสื่อ และพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ
และการใชภาษาไทย 

โครงการหัตถกรรมไทยเสริมรายไดแกชุมชน นําไปใชในงานวิจัยเรื่อง สภาพวิถีและความตองการทาง
สงัคมและกลุมคนจนเมือง และพัฒนาการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย  

โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกา รวิเคราะหขอสอบดวยคอมพิวเตอร นําไปใชในงานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาแบบทดสอบบนเครือขายเพ่ือวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร /งานวิจัยเรื่องการรูสารสน เทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  เปนตน 
 
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 เดือน 

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) 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ํากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

5 - - - - 5 5 

 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สวพ.5.3-1-01 รายชื่อโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมีความรูในหลายสาขาวิชา และสามารถบูรณาการ งานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน 

 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
                     -   



 
 
 

 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

1. สงเสริมแรงจูงใจของบุคลากรใหมีสวนรวม
ในงานบริการวิชาการใหมากข้ึน เพ่ือพัฒนา
งานวิจัยและการเรียนการสอน 

- คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีดาน
วิจัยฯ 
-รองอธิการบดีดาน
วิชาการฯ 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- สํานักสงเสริม
วิชาการฯ 

 
ปการศึกษา  2554 

แผนพัฒนา 
- 

 
ปการศึกษา  2554 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา   เมฆเกรียงไกร  
        (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 

 โทร  0-2282-9009  ตอ  6004      

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ    

 (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

                                 โทร  0-2282-9009  ตอ  6099  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 :   ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.9) 
 
ชนดิของตวับงช้ี :  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงช้ี : โครงการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ี
สถาบันจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเม่ือดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีข้ึนแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสา มารรถพ่ึงพา
ตนเองไดตามศักยภาพของตน  
 
เกณฑมาตรฐาน :  
           1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
           2.  บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 
           3.  ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
           4.  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ
และวัฒนธรรมของ 
                 ชุมชนหรือองคกร 
          5.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได  

1 ขอ 
ปฏิบัติได  

2 ขอ 
ปฏิบัติได  

3 ขอ 
ปฏิบัติได  

4 ขอ 
ปฏิบัติได  

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินการ  

1. มหาวิทยาลัยมี การดําเนินงาน ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มีการวางแผนการดําเนินงานการจัดทํา
โครงการกับหนวยงานภายนอกและภาคประชาชน โดยเริ่มจากการ สํารวจความตองการจากกลุมชุมชนนํามา
จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติดําเนินการ  (สวพ.5.4-1-01)  ขออนุมัติโครงการ  ประชาสัมพันธและรับ
สมัครผูเขารวมอบรม จัดเตรียมเอกสาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก ดําเนินการกิจกรรมตามท่ีระบุไว
ในแผนปฏิบัติราชการประเมินและสรุปผลการดําเนินโครงการ มี แบบติดตามผลโครงการ  (สวพ.5.4-1-02) ซ่ึง
หลักฐานไดแสดงไวในรายงานฉบับสมบูรณของโครงการ 

 2.  มหาวิทยาลัยมีการจัด ใหบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติร าชการท่ีตั้งแผนไวครบทุกโครงการ โดย
บรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนด คือไมต่ํากวารอยละ 80 (สวพ.5.4-2-01) หลักฐานไดแสดงไวในรายงานฉบับ
สมบรูณของโครงการ  

          3. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนบริการวิชาการ โดยการมีสวนรวมของชุมชน องคกรตาง ๆ และสงผล
ใหผูนําและสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  (สวพ.5.4-3-01)  



          4.   มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการบริการวิชาการท่ีมีการสรางความเขมแข็งของชุมชน สงผลใหชมุชน
ท่ีไดรับการฝกอบรมมีกลไกการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน  (สวพ.5.4-4-01) ตัวอยางเชน โครงการ
การสรางมูลคาเพ่ิมปานศรนารายณเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารของสมาชิก  อสวท.  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 

5.  มหาวิทยาลัย   ไดดําเนินการใหเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน /
องคกรมีความเขมแข็ง โดย ได มีโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสรางความเขมแข็ง โดย
ดําเนินการบนความสําเร็จของการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสูการสรางอาชีพในชุมชน กอใหเกิดการลด
รายจาย เพ่ิมรายได สงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในโครงการตอไปนี้ คือ โครงการการสราง
มูลคาเพ่ิมปานศรนารายณเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย โครงการการถายทอดเ ทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารของสมาชิก  อสว ท.  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน  โครงการเสริมสราง
ความรูดานวิชาชีพใหแกผูดอยโอกาส โครงการตอยอดโครงการเสริมสรางศักยภาพผูประการผลิตภัณฑชุมชน 
โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพต ลาดน้ํา โครงการคายพัฒนาการบัญชีสูชุมชนเพ่ือความเปนอยู
อยางพอเพียง โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมสํานักงานสําหรับชุมชนนางเลิ้ง  โครงการ
ฝกอบรม แนวทางการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย โครงการเสริมรายไดแกชุมชน โครงการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว โค รงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน โครงการ
ถายถอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการทําบรรจุ
ภัณฑและการตลาดชุมชน (สวพ.5.4-5-01) 
 
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 เดือน 

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) 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ํากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

3 - - - - 5 5 

 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สวพ.5.4-1-01 แผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2553 -2554 
สวพ.5.4-1-02 แบบติดตามผลโครงการ 
สวพ.5.4-2-01 รายงานฉบับสมบูรณของโครงการ 
สวพ.5.4-3-01 แผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2553 -2554 
สวพ.5.4-4-01 แบบสํารวจคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 
สวพ.5.4-5-01 รายงานฉบับสมบูรณของโครงการ 

 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานบริการวิชาการท่ีหลากหลาย และตรงความตองการของ หนวยงาน
ภายในและภายนอก 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
        - 



 
 
 
 
 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 

ปการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนสงเสริม 
1. นําผลการประเมินมาปรับปรุงและแกไขการ

บริการวิชาการแกสังคมทุกโครงการ 

- คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีดาน
วิจัยฯ 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

 

แผนพัฒนา 
- 

 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา   เมฆเกรียงไกร  

   (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 
         โทร  0-2282-9009  ตอ  6004 

      
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ       พีรพัชระ    
                                 (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

   โทร  0-2282-9009  ตอ  6099   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.5 :   ผลการชี้นํา  ปองกัน  หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ  (สมศ.18) 
 
ชนดิของตวับงช้ี :  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงช้ี  : สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 เรื่อง จากประเด็นเรื่องท่ีชี้นํา หรือ
แกปญหาสังคมในดานตาง ๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ 
บํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิ ยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและ
ผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย 
สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยงสรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการนอม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง เปนตน  
 
เกณฑมาตรฐาน :  
   1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
     2.  บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 
   3.  มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 
                  4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 
                  5.  ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได  

1 ขอ 
ปฏิบัติได  

2 ขอ 
ปฏิบัติได  

3 ขอ 
ปฏิบัติได  

4 ขอ 
ปฏิบัติได  

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินการ  

1. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ท่ีมีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบันมีบทบาทในการชี้นําหรือ
แกปญหาสังคมในดานตางๆ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)โดยเริ่มจากการ สํารวจความตองการจากกลุมชุมชน
นํามาจัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติดําเนินการ  (สวพ.5.5-1-01) (สวพ.5.5-1-02) ขออนุมัติโครงการ  
ประชาสัมพันธและรับสมัครผูเขารวมอบรม จัดเตรียมเอกสาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก ดําเนินการ
กิจกรรมตามท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติราชการประเมินและสรุปผลการดําเนินโครงการ มีการติดตามผลการ
ประเมินแตละโครงการ (สวพ.5.5-1-03) อาทิเชน โครงการวันแม 12 สิงหา มหาราชินี โครงการคายหองสมุด
เพ่ือนองโรงเรียนบานปาตึง จังหวัดเชียงราย โครงการวันพอ 5 ธันวามหาราช และโครงการผลิตอุปกรณและ
เครื่องมือชวยเหลือคนพิการ (ขอตอสวนขา) ซ่ึงเปนโครงการท่ีจัดทําเพ่ือชวยเหลือผูพิการและผูดอยโอกาสทาง
สงัคม เปนตน 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดใหบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการท่ีตั้งแผนไวครบทุกโครงการ โดย
บรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนดไมต่ํากวารอยละ  80  (สวพ.5.5-2-01) อาทิเชน โครงการคายวิถีทองถ่ินไทย
ใสใจสิ่งแวดลอม โครงการกิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือหาทุนอาหารกลางวันแกนักเรียน โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร 
ณ จังหวัดเพชรบุรี เปนตน ซ่ึงหลักฐานไดแสดงไวในรายงานฉบับสมบูรณของโครงการ 



3. มหาวิทยาลัย มีการ นําผลจากการพัฒนางานโครงการพระราชดําริ เผยแพรตอชุมชนใหเกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม (สวพ.5.5-3-01)  

 

4.  มหาวิทยาลัยนําผลจากการพัฒนางานโครงการพระราชดําริ เผยแพรตอชุมชนใหเกิดประโยชน
และสรางคุณคาตอสังคม (สวพ.5.5-4-01) 

5.  มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ชวยใหผูพิการซ่ึง
เปนผูดอยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สงผลใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับรางวัลบุคคลดีเดน ท่ี
สนับสนุนคนพิการ เนื่องในโอกาส วันคนพิการสากล ประจําป 2553 จากกระทรวงพัฒนาสงัคมและความม่ัง
คงของมนษุย 
 
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 เดือน 

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) 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ํากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

3 - - - - 5 5 

 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สวพ.5.5-1-01 แผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2553 -2554 
สวพ.5.5-1-02 เอกสารการติดตามการรายงานผลโครงการบริการวิชาการ 
สวพ.5.5-2-01 แบบสรุปผลการดําเนินโครงการ 
สวพ.5.5-3-01 โครงการบริการวิชาการท่ีสรางคุณคาตอสถาบัน 
สวพ.5.5-4-01 โครงการบริการวิชาการท่ีสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 
สวพ.5.5-5-01 รางวัลบุคคลดีเดนท่ีสนับสนุนคนพิการ 
 
จุดแข็ง 

1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายมอบหมายใหหนวยงานดําเนินโครงการ การสงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการท่ีชวยเหลือผูดวยโอกาสทางสังคมอยางตอเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยมีองคความรูท่ีสอดคลองกับการดําเนินโครงการเพ่ือชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมใน
ดานตางๆ   

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
- จัดทําดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยจัดทํา
เปนแผนงานระดับมหาวิทยาลัย 

 

- คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีดาน
วิจัยฯ 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

 
 
 

ปการศึกษา  2553 

แผนพัฒนา 
- 

 

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

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ    พีรพัชระ       
   (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

                                             โทร  0-2282-9009  ตอ  6099 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.5.1 :   การชี้นําและ /หรือแกปญหาสังคมในดาน การสงเสริมและสืบสานโครงการมาจาก
พระราชดําริ (สมศ.18.1) 
 
ชนดิของตวับงช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน :  
   1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
     2.  บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 
   3.  มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 
                  4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 
                  5.  ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได  

1 ขอ 
ปฏิบัติได  

2 ขอ 
ปฏิบัติได  

3 ขอ 
ปฏิบัติได  

4 ขอ 
ปฏิบัติได  

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินการ  

1. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยสํารวจความตองการจากกลุมชุมชนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือ 
เสนอขออนุมัติดําเนินการ  (สวพ.5.5-1-01) (สวพ.5.5-1-02) ขออนุมัติโครงการ  ประชาสัมพันธและรับสมัคร
ผูเขารวมอบรม จัดเตรียมเอกสาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก ดําเนินการกิจกรรมตามท่ีระบุไวใน
แผนปฏิบัติราชการประเมินและสรุปผลการดําเนินโครงการ มีการติดตามผลการประเมินแตละโครงการ (สวพ.
5.4-1-03) 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดใหบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการท่ีตั้งแผนไวครบทุกโครงการ โดย 
บรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนดไมต่ํากวารอยละ  80  (สวพ.5.5-2-01) 

3.   มหาวิทยาลัย มีการ นําผลจากการพัฒนางานโครงการพระราชดําริ เผยแพรตอชุมชนใหเกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน(สวพ.5.5-3-01) 

4.  มหาวิทยาลัย มีการ นําผลจากการพัฒนางานโครงการพระราชดําริ เผยแพรตอชุมชนใหเกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม (สวพ.5.5-4-01) 
 
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 เดือน 

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) 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   



3 - - - - 4 4 

 
 
 
 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สวพ.5.5.1-1-01 แผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2553 -2554 
สวพ.5.5.1-1-02 เอกสารการติดตามการรายงานผลโครงการบริการวิชาการ 
สวพ.5.5.1-2-01 แบบสรุปผลการดําเนินโครงการ 
สวพ.5.5.1-3-01 โครงการบริการวิชาการท่ีสรางคุณคาตอสถาบัน 
สวพ.5.5.1-4-01 โครงการบริการวิชาการท่ีสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 
 
จุดแข็ง 
       - 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
      - 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

- 
- คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีดาน
วิจัยฯ 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

- 

แผนพัฒนา 
         - 

- 

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

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ   พีรพัชระ    

                                 (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

                                 โทร  0-2282-9009  ตอ  6099                      

                            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 สวพ.5.5.1-1-01  สวพ.5.1-1-01 
 สวพ.5.5.1-1-02  สวพ.5.1-1-02 
 สวพ.5.5.1-2-01  สวพ.5.1-1-03 
 สวพ.5.5.1-3-01  สวพ.5.1-1-04 
 สวพ.5.5.1-4-01  สวพ.5.1-1-05 
 สวพ.5.5-1-01  สวพ.5.1-1-06 
 สวพ.5.5-1-02  สวพ.5.1-2-01 
 สวพ.5.5-2-01  สวพ.5.1-3-01 
 สวพ.5.5-3-01  สวพ.5.1-3-02 
 สวพ.5.5-4-01  สวพ.5.1-4-01 
 สวพ.5.4-1-01  สวพ.5.1-4-02 
 สวพ.5.4-1-02  สวพ.5.1-5-01 
   สวพ.5.5-5-01 
 สวพ.5.4-2-01 
 สวพ.5.4-3-01 
 สวพ.5.4-4-01 
 สวพ.5.4-5-01 
 สวพ.5.3-1-01 
 สวพ.5.2-1-01 
 สวพ.5.2-1-02 
 สวพ.5.2-1-03 
 สวพ.5.2-1-04 
 สวพ.5.2-1-05 
 สวพ.5.2-2-01 
 สวพ.5.2-2-02 
 สวพ.5.2-2-03 
 สวพ.5.2-2-04 
 สวพ.5.2-3-01 
 สวพ.5.2-3-02 
 สวพ.5.2-3-03 
 สวพ.5.2-3-04 



 

 

 

 

 สวพ.5.2-3-05 
 สวพ.5.2-3-06 
 สวพ.5.2-4-01 
 สวพ.5.2-5-01 
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