


 

ค ำน ำ 
 

 รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา   
พ.ศ. 2556 ตั้งแตว่ันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ การบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  สถาบัน                 
มุ่งประกันคุณภาพภายในตามความรับผิดชอบในส่วนของภารกิจหลักทั้ง 2 ด้านดังกล่าว โดยเน้นความส าคัญ
ที่กระบวนการผลิตในด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ รวมถึงระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรายงานผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการประเมินตนเอง 5 องค์ประกอบ จ านวน 25 ตัวบ่งชี้ 
ซึ่งครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจหลักภายใต้หน่วยงานย่อย คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย และกลุ่ม
บริการวิชาการ รวมทั้งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินตนเองในรายงานฉบับนี้  จะน ามาใช้เป็น
ข้อมลูย้อนกลับในการวางแผนการบริหารจัดการ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถาบัน และมหาวิทยาลัยต่อไป 
   

 
 
 
 

                                  (ผูช้่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปผู้บริหำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานด าเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างนักวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานบริการวิชาการ เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างและหรือพัฒนาศักยภาพนักวิ จัย 
และพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานบริการสังคมในเชิงพาณิชย์ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 หน่วยงานคือ ส านักงานผู้อ านวยการและมี
การแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ                     
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามคุณภาพท่ีก าหนดและสอดคล้องกับเป้าหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 การประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดองค์ประกอบคุณภาพ 5 
องค์ประกอบ จ านวน 25 ตัวบ่งชี้  ได้แก่  1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน                      
2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การบริหารและจัดการ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ผลการ
ประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 
  
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีจุดเด่นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 จุดเด่น 

1. คณะกรรมการประจ าสถาบัน ก ากับดูแลนโยบายและชี้แนะการบริหารงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา อย่างสม่ าเสมอ 

2. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง โดยผู้บริหารสูงสุดบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเชื่อมโยง
นโยบายสู่การปฏิบัติ  

3. สถาบันมีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานครบทุกกระบวนงานส่งผลตัวประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
4. ระบบกลไกการบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการชัดเจนส่งผลต่อระดับความส าเร็จตาม

ภารกิจหลักของสถาบัน 
5. สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น ความ

ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น 
6. บุคลากรมีความรับผิดชอบ ทุ่มเท เสียสละ ท างานเป็นทีม และร่วมมือด าเนินการตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ในการเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติทั้งกับบุคลากร
ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
3. ควรจัดตั้งกองทุนเพ่ือการวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์บทความ 
4. ควรพัฒนาระบสารสนเทศในการบริหารและเผยแพร่งานวิจัยให้สามารถเป็นแหล่งเข้าถึง รวบรวม 

รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ 
5. ควรปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 



 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม 
 - การพัฒนากระบวนการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
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ส่วนที ่1  
 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา ปี 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  1 
บทน า 

 

1.1  ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development) เริ่มด าเนินการตาม

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมี                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ เป็นประธานโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ              
พ.ศ. 2549  ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส านักงานผู้อ านวยการ 
และมีการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบัน เป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการ
วิชาการ 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีส านักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลพระนคร พ้ืนที่เทเวศร์ 
        

เว็บไซต์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 Web site  :  http:// www.ird.rmutp.ac.th 
 E-mail  :  irdrmutp@gmail.com 
 Facebook  :  www.facebook.com/ird.rmutp 
 

คลินิกเทคโนโลยี 
Web site  :  http:// www.clinictech.rmutp.ac.th 

 E-mail  :  asird.rmutp@hotmail.com 
 Facebook  :  www.facebook.com/asird.rmutp 
 

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
 Web site  :  http://journal.rmutp.ac.th 

E-mail  :  j_rmutp@rmutp.ac.th 
 

 การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 Web site  :  http://www.ird.rmutp.ac.th/km 
 
 สวพ. กับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Web site  :  http://usrird..rmutp.ac.th 
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                              1.2  โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
1.2.1  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                          
 
 
                                                      *  หมายถึง  มหาวิทยาลยัจัดตั้งเป็นการภายใน           อ้างอิง : กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สภามหาวิทยาลยัฯ 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ส านักตรวจสอบภายใน 

ส านักงานอธิการบด ี
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบรหิารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะศลิปศาสตร์ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา ส านักส่งเสรมิวิชาการ 
และงานทะเบียน 

คณะสถาปัตยกรรมและ 
การออกแบบ * 

- ส านกังานผูอ้ านวยการ 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
 

- ส านกังานผูอ้ านวยการ 
- กลุ่มวิทยบรกิาร 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

 - กองกลาง 
 - กองบริหารงานบุคคล  
 - กองคลัง 
 - กองนโยบายและแผน 
 - กองพัฒนานักศึกษา 
 - กองประชาสัมพันธ์* 
 - กองวิเทศสัมพันธ์  *                   
- กองศิลปและวัฒนธรรม *  
 
       

ส านักประกนัคุณภาพ *  

ส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  - งานบริหารทัว่ไป 
   - กลุ่มจดัท าและพัฒนาองคก์รตาม
ยุทธศาสตรข์องรัฐ 
   - กลุ่มจดัท าระบบและกลไกและพัฒนา
คุณภาพระบบราชการตามนโยบายของรฐั 
  - กลุ่มติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน 
  - กลุ่มจัดท าและพัฒนาระบบคุณภาพ 
  - กลุ่มประมวลผลและจัดท ารายงาน 
  

- ส านกังานผูอ้ านวยการ 
- กลุม่บริการวิชาการ 
- กลุ่มวิจัย 



 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประจ า 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ 

1.2.2  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 

 

 
 

        
 
 
 

 
 

   1.  งานบริหารทั่วไป 
   2.  งานธุรการ 
   2.1  งานเลขานุการ 
   2.2  งานประชุม 
   2.3  งานประชาสัมพันธ์ 
   2.4  งานอาคารสถานท่ี 
   2.5  งานยานพาหนะ 
   3.  งานบุคลากร 
   4.  งานพัสด ุครุภัณฑ์ 
   5.  งานงบประมาณ 
   5.1  งานแผนและงบประมาณ 
   5.2  งานติดตาม ประเมินผล และ   
         รายงาน 
   5.3  งานรายงานประจ าป ี
   6.  งานการเงินและบัญช ี
   7.  งานประกันคุณภาพ ภายใน  
       ภายนอก 
   7.1  งานประกันคุณภาพระดับ 
         สถาบัน 
   7.2  งานประกันคุณภาพระดับ 
         มหาวิทยาลัย 
   7.3  งานบริหารความเสี่ยง 
   7.4  งานการจัดการความรู ้
 

  1.  งานประสานงานวิจัย 
  1.1  งานนโยบายและแผนงานวจิัย 
  1.2  งานงบประมาณวิจยั 
  1.3  งานท าสัญญารับทุนอุดหนนุวิจัย 
  1.4  งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
  1.5  งานติดตามประเมินผลงานวิจัย 
  1.6  งานประสานแหล่งทุนวิจัย 
  1.7  งานเครือข่ายวิจัย 
  1.8  งานกองทุนวิจัย 
  1.9  งานรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดดา้นวิจัย 
  2.  งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  2.1  งานวารสารวิชาการและวิจยั 
  2.2  งานเอกสารและซีดเีผยแพร ่
  2.3  งานจัดนิทรรศการวิจัย 
  2.4  งานประชุมสัมมนาวิชาการ 
  2.5  งานน าเสนอผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศ 
  2.6  งานทรัพย์สินทางปัญญา 
  3.  งานพัฒนานักวิจัย 
  3.1  งานพัฒนาศักยภาพผู้บรหิารงานวิจัย 
  3.2  งานพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่
  3.3  งานพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
  3.4  งานวิจัยสัญจร 
  3.5  งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
  3.6  งานพัฒนาเว็บไซต์งานวิจัย 
  3.7  งานฐานข้อมูลงานวิจัย 
  3.8  งานวิจัยเชิงบูรณาการ 
 

  1.  งานประสานงานบริการวิชาการ 
  1.1  งานนโยบายและแผนงานบริการวิชาการ 
  1.2  งานงบประมาณงานบริการวิชาการ 
  1.3  งานรายงานความก้าวหน้างานบริการวิชาการ 
  1.4  งานติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ 
  1.5  งานประสานแหล่งทุนงานบริการวิชาการ 
  1.6  งานเครือข่ายบริการวิชาการ 
  1.7  งานรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดดา้นบริการ
วิชาการ 
  1.8  งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ 
  1.9  งานจัดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
  1.10  งานเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการผ่าน
สื่อต่างๆ 

1.11 งานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน
ประสานงานบริการวิชาการ 
  2.  งานปฏิบัตงิานบริการวิชาการ 
  2.1  งานฝึกอบรม / สัมมนา 
  2.2  งานบริการวิชาชีพ 
  2.3  งานบริการวิชาการแบบมีสว่นร่วม 
  2.4  งานบริการวิชาการเพื่อหารายได ้
  3.  งานคลินิกเทคโนโลย ี
  3.1  งานประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลย ี
  3.2  งานงบประมาณคลินิกเทคโนโลย ี
  3.3  งานจัดนิทรรศการร่วมกับ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  3.4  งานให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล
เทคโนโลย ี
  3.5  งานถ่ายทอดเทคโนโลย ี
  3.6  งานติดตามและประเมินผลคลินิก
เทคโนโลย ี

  



 

 

 

1.2.3  แผนภูมิการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อธิการบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร) 

รองผู้อ านวยฝ่ายบริการวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
(นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ) 

หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
(นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร) 

หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
(นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์) 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
(นางสาวสุพัตรา ศรีนิปกานนท์) 

บุคลากร 
นางสาวชาวิณี    บินกาซีเมน 
นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร์ 
นางสาวพัชรา    หนูเรืองงาม 

 
 

บุคลากร 
นางสาวดวงตา   เข็มทรัพย์ 
นางสาวหน่ึงฤทัย   แก้วค า 
นางสาวดวงฤทัย   แก้วค า 
นางสาววัลลภา  ฟักประไพ 

 

บุคลากร 
 นางสาวพัชรนันท์      ยังวรวิเชียร 

นางสาวเจนจิรา       บ.ป.สูงเนิน 
นางสาวเมทิกา   พ่วงแสง 
นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ 
นางสาวรุจิรา  จุ่นบุญ 
นางสาววิสุตา   วรรณห้วย 
นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์ 
นางสาวเรณู   ยะแสง 
นางสาวนภษร จันทนโอ 
นายวิษณุรักษ์ ดาวลอย 
นายณัฎฐภัค  ฉินทกานนท์ 

 
 
 



 

 

 

1.3    สถานที่ตั้ง  
 สถาบันวิจยัและพัฒนา  มีส านกังานตั้งอยู่ที่อาคาร 1ชั้น 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พ้ืนที่เทเวศร์ เลขที่ 399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพ  10300  
โทรศัพท์ 0 2282 9009 – 15  ต่อ 6093 – 6094  โทรสาร  0 2282 0423   
Website : http://www.ird.rmutp.ac.th  
E-mail  : ird@rmutp.ac.th , irdrmutp@gmail.com   
Facebook : www.facebook.com/ird.rmutp 

 
1.4   ปรัชญา   วิสัยทัศน์  นโยบาย   พันธกิจ   วัตถุประสงค์  เป้าหมายสูงสุด  
 1.4.1  ปรัชญา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งม่ันพัฒนางานวิจัยและงานบริการสังคมสู่สากล 
 

1.4.2  วิสัยทัศน์ 
มุ่งสร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการสู่โลกอาชีพ 
 
1.4.3  นโยบาย 
1. การสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคม ให้มีศักยภาพ สามารถบริหาร

จัดการความรู้และสร้างผลผลิตเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ 
2. การสร้างผลงานวิจัยโดยการสร้างองค์ความรู้ และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยให้

ความส าคัญกับฐานเทคโนโลยีที่เน้นการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
3. การสร้างผลงานบริการสังคมที่เกิดจากผลผลิตของการวิจัยและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

โดยการบริการข้อมูลให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสร้างรายได้สู่มหาวิทยาลัย 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการสังคมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

 
1.4.4 พันธกิจ 
1. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิตและภาคบริการ 
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพ 
3. เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
4. บริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
5. แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 
          1.4.5  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  และงานบริการสังคมบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2. เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลผลิตของงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งานบริการสังคม 

http://www.ird.rmutp.ac.th/
mailto:ird@rmutp.ac.th
mailto:irdrmutp@gmail.com


 

 

 

3. เพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพต่าง ๆ 
4. เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  และงานบริการสังคมให้สามารถใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 
1.4.6  เป้าหมายสูงสุด  
เพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  และงานบริการสังคมที่ตอบสนอง

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
1.5 การวิเคราะห์สถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 1.5.1 จุดแข็ง (Strength) 

1. มีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่ชัดเจน 
2. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  คือ  การวิจัยและบริการวิชาการท า

ให้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี 
3. ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ 
4. มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติสู่หน่วยงานระดับคณะได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 
5. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพส่งผลที่ดีต่อการบริหารงานวิจัย 
6. มีผลงานบริการวิชาการท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
7. ผู้บริหารได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกโดยได้รับเชิญให้เป็นกรรมการของหน่วยงานต่างๆ 
8. มีคลินิกเทคโนโลยีที่เป็นหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานภายนอกใน

การศึกษาดูงาน 
9. มีเครือข่ายการท างานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
10.  มีผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอก 

 
1.5.2 จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้ างชั่ วคราว ท า ให้ขาดขวัญและก าลั ง ใจในการท างาน                   

มีอัตราการลาออกบ่อย และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวม 
2. การประสานงานบริการวิชาการกับหน่วยงานระดับคณะยังไม่ชัดเจน 
3. การบริหารจัดการเพ่ือบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
4. บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
5. การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
1.5.3  โอกาส (Opportunities) 
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยและบริการวิชาการ 
2. สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมฐานความรู้ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิจัย ส่งผลให้หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการท าวิจัย 



 

 

 

3. เป็นมหาวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางมีผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้ชัดเจน ท าให้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานนอกค่อนข้างสูง 

4. ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการจากภายนอกเป็นจ านวนมาก 
 
1.5.4 อุปสรรค (Threats) 
1. มีการแข่งขันสูงในด้านการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกระหว่าง

มหาวิทยาลัยทั่วไปและมหาวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง ประกอบกับทักษะและประสบการณ์การเขียนขอ
เสนอฯ ยังไม่มีความช านาญพอจึงเป็นอุปสรรคต่อการรับการสนับสนุน 

2. แม้มีกรอบอัตราก าลังของบุคลากร แต่ขาดงบประมาณด้านเงินเดือน ท าให้ไม่สามารถเพ่ิม
บุคลากรในการท างานได้ 
 
1.6   ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

1.6.1  คณะกรรมการประจ าสถาบัน 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย   กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
5. คุณเวชยันต์     เฮงสุวนิช   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ   วิชิรานนท์   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม   พรเจริญ    กรรมการ 
8. ดร.กาญจนา     ลือพงษ์    กรรมการ 
9. นางวันดี    ช่วยประยูรวงศ์   กรรมการ 
10. นางพลอยวรินทร์   รังสิกรรพุม   เลขานุการ 
11. นางสาวอินท์ธีมา   หิรัญอัครวงศ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวรุจิรา    จุ่นบุญ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
1.6.2  คณะผู้บริหารสถาบัน 
ผู้อ านวยการสถาบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
รองผู้อ านวยการสถาบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป   นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ 
หัวหน้ากลุ่มวิจัย    นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1.6.3  บุคลากร 
1.6.3.1  ประเภทของบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศกึษา พนักงาน

ราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างชั่วคราว
เงินผลประโยชน ์

รวม 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ต าแหน่ง 
สนับสนุน 

1.ส านักงานผู้อ านวยการ 
2.งานบริหารทั่วไป 
3.กลุ่มวิจัย 
4.กลุ่มบริการวิชาการ 

2* 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
2 

- 
2 
9 
2 

- 
2 
3 
1 

3 
4 
12 
5 

รวม 2 1 2 13 6 24 
* ข้าราชการช่วยราชการ 
  1.6.3.2  บุคลากรประเภทผู้บริหารเป็นบุคลากรที่เป็นข้าราชการสังกัดคณะและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มาช่วยราชการโดยปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารในสถาบันวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งสิ้น     
2  คน ดังนี้ 

หน่วยงาน เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ชาย หญิง ปริญญา
โท 

ปริญญาตรี ปวส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 

 - 2 2 - - 2 - 
รวม 2 2 2 

 
  1.6.3.3  บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวนทั้งหมด  21  คน  ซึ่งจ าแนกตามเพศ              
วุฒิการศึกษา และต าแหน่ง  ดังนี้ 

หน่วยงาน เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ชาย หญิง ปริญญา
โท 

ปริญญาตรี ปวส. พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

3 18 3 17 1 2 13 6 
รวม 21 21 21 

 
1.6.3.4  ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง ดังนี้ 

 
 

ประเภทบุคลากร 

 
วุฒิการศึกษา (คน) 

ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

งานทั่วไป 

นักวิจัย เจ้าหน้า
ที่วิจัย 

นักวิชา 
การศึกษา 

ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

 
รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท 

พนักงานราชการ - 2 - - - - 2 - 2 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

- 10 3 2 3 6 2 - 13 

ลูกจ้างชั่วคราว 1 5 - 1 - 3 1 1 6 
รวม 1 17 3 4 3 9 4 1 21 

 

 
 



 

 

 

1.6.4  งบประมาณ        
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2555 รวม 9,007, 923 บาท ตามรายละเอียด 

ดังนี้ 
 

ผลผลิต 
ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ
รายจ่าย 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

รวม 

ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 658,423 - - 658,423 
ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
            กลุ่มบริการวิชาการ 
            คลินิกเทคโนโลย ี

 
630,000 

- 

 
- 
- 

 
- 

3,460,000 

 
630,000 

3,460,000 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2,088,000  1,271,500 - 3,359,500 
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี - 400,000 - 400,000 
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ - 500,000 - 500,000 

รวม 3,376,423 2,171,500 3,460,000 9,007, 923 

 
งบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

จ าแนกตามผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

 

 

 
 
 
 
 

7.31% 

45.40% 

4.44% 

37.30% 

5.55% 

37.48% 

งบประมาณ
รายจ่าย 
37.48% 

3,376,423 

งบประมาณ
รายได ้

24.11% 
2,171,500 

งบประมาณ
ภายนอก 
38.41% 

3,460,000 
งบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณรายได้ 

งบประมาณภายนอก 

24.11% 
38.41% 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ 

7.31% 
658,423 

ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

45.40% 
4,090,000 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
37.30% 

3,359,500 

ผลผลิต :  
ผลงานวิจัยเพื่อ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4.44% 

400,000 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ 

5.55% 
500,000 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร ์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้



 

 

 

ผลผลิต : ผลงานการให้ 
บริการวิชาการ 

11.68% 
1,701,300.00 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
77.38% 

11,270,527.20 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

7.51% 
1,093,600.00 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ 
สร้างองค์ความรู้ 

3.43% 
500,000.00 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

งบประมาณรายจ่าย 
40.35% 

5,877,300.00 
 

งบประมาณรายได้ 
34.25% 

4,988,127.20 

งบประมาณภายนอก 
25.40% 

3,700,000.00 งบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณรายได้ 

งบประมาณภายนอก 

2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2556 รวม 14,565,427.20 บาท ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

 
ผลผลิต 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ

รายจ่าย 
งบประมาณ

รายได้ 
งบประมาณ
ภายนอก 

รวม 

ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
            กลุ่มบริการวิชาการ 
            คลินิกเทคโนโลย ี

 
601,300.00 

- 

 
300,000.00 

- 

 
- 

800,000.00 

 
901,300.00 
800,000.00 

ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4,612,400.00  3,758,127.20 2,900,000.00 11,270,527.20 

ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี 663,600.00 430,000.00 - 1,093,600.00 
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ - 500,000.00 - 500,000.00 

รวม 5,877,300.00 4,988,127.20 3,700,000.00 14,565,427.20 

 
งบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

จ าแนกตามผลผลิต 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
งบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.51% 

11.68% 

77.38% 

3.43% 

40.35% 

34.25% 

25.40% 



 

 

 

 
ผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาสร้างข้ึน 
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) : การพัฒนากระบวนการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
1. เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
2. สังกัด   สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
3. ประเด็นความรู้   
 3.1 ใช้เทคนิคของกลยุทธ์การบริหารงานแบบ Kaizen มาเป็นหลักการในการท างาน โดย ค าว่า 
Kaizen เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า การปรับปรุง ( Improvement) กระบวนการที่ส าคัญคือการใช้
ความสามารถของบุคลากรมาปรับปรุงงาน โดยการปรับปรุงทีละเล็กละน้อยและเพ่ิมพูนอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย 1. กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) รายการตรวจสอบ 3- Mu's 2) หลักการ 5 ส 3) หลักการ 5W, 
1H, (Who, What, Where, When, Why และ How) และ 4) รายการตรวจสอบ 4M (Man, Machine, 
Material, Method)  2. ระบบส าคัญของ Kaizen 5 ระบบ คือ 1) การควบคุมคุณภาพและการบริหาร
คุณภาพทั้งระบบ 2) ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 3)  การบ ารุงรักษาทวีผล TPM 4) ระบบ
ข้อเสนอแนะ และ 5) กิจกรรมกลุ่มย่อย 

 

ภาพที ่1 การท างานในรูปแบบไคเซ็น (Kaizen) 

 3.2 มีการส ารวจปัญหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาเชิงลึก ออกแบบกระบวนการท า
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ทดลองด าเนินการจนส าเร็จ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ผู้ เกี่ยวข้อง  
 3.3 กระบวนการที่พัฒนาขึ้นใหม่ได้รับการยกย่องจากกรรมการและรับรางวัลในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร              
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 
 
 
 



 

 

 

4.   ความเป็นมา   
 4.1 ที่มาของปัญหา 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับนักวิจัยในการด าเนินงาน
วิจัย โดยมีความรับผิดชอบที่ส าคัญหนึ่งคือ งานท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยจากทุนภายในได้แก่ ทุนวิจัย
งบประมาณรายจ่าย ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้  และทุนวิจัยงบประมาณภายนอก ซึ่งในหนึ่ง
ปีงบประมาณจะมีนักวิจัยมาท าสัญญาฯ กับ สวพ. มากกว่า 100 โครงการ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ในขณะทีบุ่คลากรของ สวพ. มีจ านวนจ ากัด โดยกระบวนการท าสัญญาฯ จะมีระยะเวลาในการด าเนินงาน 
และมีวันที่สิ้นสุดเวลาการท าสัญญาฯ เพ่ือให้นักวิจัยสามารถน าสัญญาฯ ดังกล่าวไปใช้ในการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ตรงตามแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ขั้นตอนของการด าเนินงานเริ่มด้วย การตรวจสอบรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี  จัดประชุมผู้ก ากับดูแลด้านงานวิจัยเพ่ือสร้างความเข้าใจ และออกหนังสือแจ้งเวียน
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ด าเนินการจัดท าสัญญาฯ หน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจะด าเนินการท าหนังสือสัญญาฯ ส่งมายัง สวพ. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและจัดเก็บ กรณีสัญญาฯ เกิดข้อผิดพลาดจะต้องถูกส่งไปยังหน่วยงานที่ท าสัญญาฯ เพ่ือท าการ
แก้ไขและส่งมายัง สวพ. อีกครั้ง ซึ่งพบว่าใช้เวลาทั้งสิ้น 58 วันท าการ 
  สวพ. ได้ด าเนินการวิเคราะห์กระบวนการ การจัดท าสัญญาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จ านวน 136 โครงการ พบว่ามีจ านวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.76 ท าสัญญาฯ เสร็จสิ้นตาม
ก าหนด และ 86 โครงการ คิดเป็นถึงร้อยละ 63.24 ที่ไม่สามารถท าสัญญาฯ เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด 
และ สัญญาฯ ที่ส่งมายัง สวพ. นั้น พบว่ามีข้อผิดพลาดทางด้านข้อมูล เช่น ระบุแหล่งทุนวิจัยผิดประเภท 
ระบุค าน าหน้านามของผู้ให้ทุน และผู้รับทุนผิดพลาด ใช้อักษรย่อของที่อยู่ในการท าสัญญาฯ เป็นต้น จาก
ปัญหาดังกล่าวทาง สวพ. จึงด าเนินโครงการพัฒนากระบวนการท าสัญญาฯ โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคนิค
การจัดการสมัยใหม่ ไคเซ็น (Kaizen) มาปรับปรุงกระบวนการการท าสัญญาฯ  
 4.2 วัตถุประสงค์ 
  4.2.1 ลดความผิดพลาดของข้อมูลในการท าสัญญาฯ 
  4.2.2 ลดระยะเวลาในการท าสัญญาฯ 
 4.3 เป้าหมาย 
  4.3.1 เชิงคุณภาพ ลดความผิดพลาดของข้อมูลในการท าสัญญาฯ 
  4.3.2 เชิงปริมาณ ลดระยะเวลาในการท าสัญญาฯลง ร้อยละ 70 จากเดิม 466 ชั่วโมง 
เหลือเพียง 113 ชั่วโมงการท างาน 
   4.4 องค์ความรู้ที่น ามาใช้ในโครงการ 
  4.4.1 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ ไคเซ็น (Kaizen) 
  4.4.2 ทฤษฎีการค านวณทางคณิตศาสตร์เพ่ือหาประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน 
 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1  ส ารวจปัญหา 
 การท าสัญญาฯ ของ สวพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 136 โครงการ พบว่ามีจ านวน 
50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.76 ท าสัญญาฯ เสร็จสิ้นตามก าหนด และ 86 โครงการ คิดเป็นถึงร้อยละ 
63.24 ที่ไม่สามารถท าสัญญาฯ ได้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา  



 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงโครงการที่ท าสัญญาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

 สัญญาฯ ที่ส่งมายัง สวพ. นั้น พบว่ามีข้อผิดพลาดทางด้านข้อมูล เช่น ระบุแหล่งทุนวิจัยผิด
ประเภท ใช้อักษรย่อในการท าสัญญาฯ เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างสัญญาฯ ที่ผิดพลาด 
 

 สวพ. ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) ระยะที่ 2 กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน โดยมี ดร.ไพศาล เทพสุวรรณ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งได้วิเคราะห์
กระบวนการระบบเดิม ดังนี้ 



 

 

 

กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น 
 

 
ตรวจสอบรายชื่อโครงการวิจัย 

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าป ี
 

 ปัญหาที่พบ 

 
จัดประชุมผู้ก ากับดูแลดา้นงานวิจัย 

เพื่อสร้างความเข้าใจ 
 

 ปัญหาที่ 1 
บางหน่วยงานส่งตัวแทนท่ีไม่ใช่ผูร้บัผิดชอบโดยตรงเข้าร่วมประชุมท าให้เกิดปัญหาใน
การสื่อสาร ส่งผลให้วิธีการท างานเกิดความผิดพลาดทางเอกสาร 
 

 
แจ้งเวียนถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ด าเนินการจัดท าสญัญาฯ 

 ปัญหาที่ 2 
หน่วยงานไดร้ับเรื่องแตไ่ม่ถึงนักวิจยั หรือ หน่วยงานไมไ่ดร้ับเรื่อง 
 

 
 
 
 
 

หน่วยงานด าเนินการจัดท าสัญญาฯ 
 

 ปัญหาที่ 3 
- นักวิจัยมีการแกไ้ขข้อมูลหลายครั้งท าให้เกิดความล่าช้า 
- ผู้ลงนามในสัญญาฯ ลงนามในเอกสารไม่ครบถ้วนตรงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผู้ลงนามในสัญญาฯ ตดิภารกิจทางราชการส่งผลให้เกิดความลา่ช้าช่วงระหว่างลง
นามในเอกสาร 

- -   บางหน่วยงานก าหนดระยะเวลาการท าสญัญาฯไม่พร้อมกัน ส่งผลให้ส่งสญัญาฯถึง
สวพ. ไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

- แบบฟอร์มที่นักวิจัยใช้ด าเนินการท าสัญญาฯ ไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- นักวิจัยไม่มาด าเนินการจดัท าสัญญาฯ ตามระยะเวลาที่หน่วยงานก าหนด 

- นักวิจัยไมด่ าเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ RPM เนื่องจากขาดความเข้าใจใน
ขั้นตอนการกรอกข้อมูล และไม่มทีักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร ์

 
หน่วยงานส่งสัญญาฯ มาที่ สวพ. 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 ปัญหาที่ 4 
หน่วยงานส่งสัญญาฯ ไม่ครบตามรายชื่อโครงการวจิัยที่ได้รับการจัดสรร 
 

 
 

สวพ. ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของเอกสารในการท า

สัญญาฯ 
 
 

 

ปัญหาที่ 5 
สวพ. ส่งเอกสารประกอบการท าสญัญาฯใหห้น่วยงานแก้ไข แต่หน่วยงานไม่ส่งคืน
หรือส่งล่าช้า 
 

 
จัดเก็บเอกสารเป็นหลักฐานการ

ด าเนินงาน 
 

 

 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

  
 

กรณสีัญญาถูกต้อง 

กรณสีัญญา 
ไม่ถูกต้อง 



 

 

 

สังเคราะห์ปัญหาเชิงลึก 
 

  รายการตรวจสอบ 3-Mu’s 
 

ตรวจสอบรายชื่อโครงการวิจัย 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าป ี

 

 ระยะเวลาด าเนินการ 8 ช่ัวโมง  
 

 

 
จัดประชุมผู้ก ากับดูแลดา้นงานวิจัย 

เพื่อสร้างความเข้าใจ 
 

 ระยะเวลาด าเนินการ 3 ช่ัวโมง  
ความสญูเปลา่ (Muda) ในการประชุมเพราะแต่ละหน่วยงานส่งตัวแทนมาประชุม 
  

 
แจ้งเวียนถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ด าเนินการจัดท าสญัญาฯ 

 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ช่ัวโมง  
ความสญูเปลา่ (Muda) เมื่อเกดิการสญูหายหรือไม่ถึงมือนักวิจยั 
 

 
 
 
 
 

หน่วยงานด าเนินการจัดท าสัญญาฯ 
 

 ระยะเวลาด าเนินการ 240 ช่ัวโมง  
ความสญูเปลา่ (Muda) ด้านเวลาเมื่อท าสัญญาฯผิดพลาด 
ความตึง (Muri) ความถูกต้องของสัญญาฯต้องตรงตามมหาวิทยาลัยก าหนด 
ความแตกต่างขัดแย้งกัน (Mura) หน่วยงานและนักวิจัย ไม่เข้าใจหรอืความช านานใน
การท าสัญญาฯ 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงานส่งสัญญาฯ มาที่ สวพ. 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 ระยะเวลาด าเนินการ 24 ช่ัวโมง  
ความสญูเปลา่ (Muda) เมื่อส่งเอกสารมาไมค่รบหรือสูญหาย 
ความตึง (Muri) ข้อมูลทั้งหมดต้องตรงตามรายชื่อโครงการวิจัย ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าป ี

 
 

สวพ. ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของเอกสารในการท า

สัญญาฯ 
 
 

 ระยะเวลาด าเนินการ 24ช่ัวโมง (ปกติ)  
กรณสีัญญาฯ ไม่ถูกต้อง ต้องส่งกลับไปยังหน่วยงาน + 120 ช่ัวโมง และส่งกลับมายัง 
สวพ. อีก 24 ช่ัวโมง รวม 168 ช่ัวโมง 
ความสญูเปลา่ (Muda) ด้านเวลากรณสีัญญาฯผิดพลาด จะต้องเริ่มกระบวนการแกไ้ข 
ความตึง (Muri) ความถูกต้องของสัญญาฯต้องตรงตามมหาวิทยาลัยก าหนด 
ความแตกต่างขัดแย้งกัน (Mura) สวพ. เป็นหน่วยงานที่เข้าใจและพร้อมท าสญัญาฯ
มากกว่าหน่วยงาน 

 
จัดเก็บเอกสารเป็นหลักฐานการ

ด าเนินงาน 
 

 
ระยะเวลาด าเนิน 16 ช่ัวโมง 
 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 466 ช่ัวโมง 

กรณสีัญญาถูกต้อง 

กรณสีัญญา 
ไม่ถูกต้อง 



 

 

 

สังเคราะห์คราะห์ปัญหาเชิงลึก 
ปัญหา รายการตรวจสอบ 4M 

ปัญหาที่ 1 
บางหน่วยงานส่งตัวแทนท่ีไม่ใช่ผูร้บัผิดชอบโดยตรง
เข้าร่วมประชุมท าให้เกิดปญัหาในการสื่อสาร ส่งผล
ให้วิธีการท างานเกิดความผิดพลาดทางเอกสาร 
 

(Man) 
ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทน จึงท าให้เกิดความเข้าใจไมต่รงกันในการท า
สัญญาฯ  

ปัญหาที่ 2 
หน่วยงานไดร้ับเรื่องแตไ่ม่ถึงนักวิจยั หรือ 
หน่วยงานไมไ่ด้รับเรื่อง 
 

(Method) 
หน่วยงานท่ีท าสัญญาฯมีนักวิจยัจ านวนมากและหลายสาขา จึงท าให้
ประชาสมัพันธ์ไม่ทั่วถึง 

ปัญหาที่ 3 
- นักวิจัยแก้ไขข้อมูลหลายครั้งท าใหเ้กิดความ
ล่าช้า 
- ผู้ลงนามในสัญญาฯ ลงนามในเอกสารไม่
ครบถ้วนตรงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- ผู้ลงนามในสัญญาฯ ตดิภารกิจทางราชการ
ส่งผลใหเ้กิดความล่าช้าช่วงระหว่างลงนามใน
เอกสาร 
- บางหน่วยงานก าหนดระยะเวลาการท าสญัญาฯ
ไม่พร้อมกัน ส่งผลใหส้่งสญัญาฯถึงสวพ. ไม่ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
- แบบฟอร์มที่นักวิจัยใช้ด าเนินการท าสัญญาฯ ไม่
ตรงตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 
- นักวิจัยไม่มาด าเนินการจดัท าสัญญาฯ ตาม
ระยะเวลาที่หน่วยงานก าหนด 
- นักวิจัยไมด่ าเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ RPM
เนื่องจากขาดความความเข้าใจในขั้นตอนการกรอก
ข้อมูล และไมม่ีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร ์

(Man) 
นักวิจัย ไม่ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์ และในบางครั้งมีความเข้าใจไม่ตรงกัน
ในการท าสัญญาฯ 
(Machine) 
ในการท าสัญญาฯนั้นนักวิจัยท าสัญญาฯเอง หรือหน่วยงานเป็นผู้จัดท าท า
ให้  สัญญาฯผิดแบบฟอร์ม หรือ การเขียนสัญญาฯ ไม่ตรงตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
(Material) 
แบบฟอร์มบางหน่วยงาน มีความเข้าใจผิด หรือใช้แบบฟอร์มที่ไม่ตรงตาม 
มหาวิทยาลัยก าหนด 
(Method)  
วิธีการประชาสัมพันธ์บางหน่วยงานใช้การแจ้งเวียนท าให้ผู้รับอาจไม่ได้รับ
การประชาสัมพันธ์ และระยะเวลาการท าสัญญาฯ ในแต่ละหน่วยงานไม่
ตรงกันจึงอาจท าให้เกิดความล่าช้า  

 

ปัญหาที่ 4 
หน่วยงานส่งสัญญาฯ ไม่ครบตามรายชื่อ
โครงการวิจัยทีไ่ดร้ับการจดัสรร 
 

(Man) 
เนื่องจากในแต่ละหน่วยงานมีนักวจิัยจ านวนมาก ในการส่งสัญญาฯจงึไม่
พร้อมกันท าให้ผู้ประสานงานรวบรวมส่งหลายครั้งจึงท าให้เกิดการ
ผิดพลาด 
(Method) 
ในการส่งสัญญาฯต้องผ่านการรวบรวมจากผู้ประสานงาน หรือบางครั้ง
นักวิจัยส่งมาโดยตรงจึงท าให้เกิดความซ้ าซ้อนหรือสูญหายได้ 

ปัญหาที่ 5 
สวพ. ส่งเอกสารประกอบการท าสญัญาฯให้
หน่วยงานแก้ไข แต่หน่วยงานไม่สง่คืนหรือส่งล่าช้า 
 

(Man) 
ในการส่งคืนบางครั้งบางหน่วยงานเข้าใจผิดจึงเก็บสัญญาฯไว้เลยไมท่ าการ
แก้ไข หรือหน่วยงานไม่มีความเข้าใจจึงท าการแก้ไขได้ช้า 
(Method) 
การส่งสญัญาฯที่ผิดพลาดต้องเริ่มกระบวนการแกไ้ขหรือกลับเข้าเวยีนใน
หน่วยงาน จึงท าให้เกิดความลา่ช้าหรือสูญหายได้ 



 

 

 

 5.2 ออกแบบและพัฒนากระบวนการ  
  เมื่อสามารถสรุปปัญหาได้แล้วนั้นทาง สวพ. ได้น าปัญหาเข้าประชุมบุคลากรของ สวพ. 
เพ่ือพูดคุยและก าหนดแนวทางการแก้ไขดังนี้ 
 

      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การประชุมเพ่ือก าหนดนโยบายของ สวพ. 
 
  5.2.1. ท าการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการควบคุมคุณภาพและการบริหารคุณภาพทั้งระบบ ใน
การจัดประชุมผู้ก ากับดูแลด้านงานวิจัยเพ่ือสร้างความเข้าใจ และบางหน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าประชุม   
ทาง สวพ. จึงแจ้งในหนังสือเชิญประชุมงดส่งตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม  และยังพบว่าหน่วยงานที่ ท า
สัญญาฯ  มีหลายหน่วยงานซึ่งยากต่อความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทาง สวพ.จึงเห็นควรตัดขั้นตอน
ในการด าเนินการนี้ออกไป 
  5.2.2. การส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ พบว่าเกิดการสูญหาย และบางหน่วยงานมี
นักวิจัยจ านวนมาก จึงท าให้หนังสือประชาสัมพันธ์ไม่ถึงมือนักวิจัยทาง สวพ. จึงประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และส่งอีเมล์ถึงผู้รับผิดชอบและก ากับดูแลด้านงานวิจัย และนักวิจัยโดยตรง 
  5.2.3. การที่ให้หน่วยงานท าสัญญาฯ และส่งมายัง สวพ. ดั้งนั้น สวพ. จึงได้ก าหนดแผน 
โดยจัดท าแผน One Stop Service โดยเชิญให้นักวิจัยมาท าสัญญาฯที่ส านักงาน สวพ. เพ่ือลดปัญหา
ดังกล่าว และยังสามารถลดปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลในสัญญาฯ เพราะ เจ้าหน้าที่ สวพ. มีความ
ช านาญในการท าสัญญาฯ และสามารถให้นักวิจัยแก้ไขสัญญาฯ และสอบถามปัญหาได้ทันทีเมื่อเกิดความ
ผิดพลาดและความล่าช้าในการแก้ไข ลดภาระงานให้หน่วยงานอื่นๆในการท าสัญญาฯ  
 



 

 

 

 
  แนวคิดที่ใช้ในการปรับปรุง 

 
ตรวจสอบรายชื่อโครงการวิจัย 

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าป ี
 

 ระยะเวลาด าเนินการ 8 ช่ัวโมง  
 

 
 

แจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อด าเนินการท าสัญญาฯ 

 
 

 ระยะเวลาด าเนินการ 3 ช่ัวโมง  
การควบคุมคณุภาพและการบริหารคุณภาพท้ังระบบ โดย
กระบวนการวางแผนเพื่อการตรวจสอบติดต่อประเมินผล การ
เผยแพร่นโยบาย (Policy / De-plotment) แจ้งหน่วยงานท่ีท า
สัญญาฯ และแจ้งโดยตรงไปยังนักวิจัย 

 
 

ด าเนินการท าสัญญาฯ ท่ี  สวพ. 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

 

 ระยะเวลาด าเนินการ 80 ช่ัวโมง  
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอด ีJust in Time Production 
system (JIT) โดยก าหนดให้นักวจิัยเข้ามาท าสัญญาฯ ก าหนด 10 
วันท าการหรือ 2 สัปดาห์ ลดการผิดพลาดของสัญญาฯ และลด
ขั้นตอนการส่งกลับไปแกไ้ขท่ีหน่วยงาน 
 

 
 

ส่งสัญญารับทุนฯถึงหน่วยงาน 
 

 ระยะเวลาด าเนินการ 3 ช่ัวโมง  
กิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activities การส่งสัญญาฯ คืน 
ทาง สวพ. ได้ก าหนดนโยบายคือ ถ้าหน่วยงานใดท าสัญญาฯไม่ครบ 
จะไมส่่งสญัญาฯคืนไปยังหน่วยงานนั้น ท าให้นักวิจัยในสาขา มีการ
ตักเตือนและช่วยท าให้สญัญาฯ สง่ครบตามเวลา 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

  
 
 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 94 ช่ัวโมง 
 
 

 



 

 

 

 5.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  ไดน้ าเสนอโครงการ และสามารถคว้ารางวัลในโครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) ระยะ
ที่ 2 กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน เรื่อง “การท าสัญญารับ
ทุนอุดหนุนวิจัย” โดยรับเงินรางวัลจากวิทยากร ดร.ไพศาล เทพสุวรรณ์ เป็นการใช้วิธีคิดและวิธีการ
ท างานแบบลีน (Lean Management) มาปรับใช้ในกระบวนการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยของนักวิจัย 
ชนะใจกรรมการได้รับการยอมรับให้เป็นอันดับ 1 ใน 16 หน่วยงาน ที่น าเสนอโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
2557 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

        
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 โครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) ระยะที่ 2 
 กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การท างาน  
 
6. ผลสัมฤทธิ์ 
 6.1 ผลการด าเนินงาน 
  ในการท าโครงการนี้ สามารถเพ่ิมจ านวนโครงการที่ส่งตามระยะเวลาก าหนด โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวนโครงการ 136 โครงการ มีจ านวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.76        
ทีส่ามารถท าสัญญาฯ เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งสาเหตุการส่งสัญญาฯ ล่าช้าเนื่องจากมีข้อผิดพลาด
ในข้อสัญญาฯ จึงต้องส่งกลับไปแก้ไขหลายรอบ เมื่อท าการพัฒนากระบวนการท าสัญญาฯ พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวนโครงการ 157 โครงการ มีจ านวน 150 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.40 
ทีส่ามารถท าสัญญาฯ เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาดลงได้ ดังนี้ 
 
% ความสามารถลดข้อผิดพลาด = ( 1-                ) x 100 

% โครงการทีต่รงเวลาใหม่ - % โครงการที่ตรงเวลาเดิม 
% โครงการทีต่รงเวลาเดมิ 



 

 

 

 
% ความสามารถลดข้อผิดพลาด = ( 1-                                 ) x 100 
  
% ความสามารถลดข้อผิดพลาด = 64 % 
  สามารถลดระยะเวลาในการท าสัญญาฯ เฉลี่ย จากเดิม 3 ชั่วโมง 25 นาที  ต่อ 1 
โครงการ ลดลงเหลือ 35 นาที ต่อ 1 โครงการ ประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมข้ึน 83 เปอร์เซ็นต์ สามารถหา
ประสิทธิภาพที่จัดท าสัญญาฯ ได้จาก 
   ประสิทธิภาพ = 
 
  ปี 2556  
    

ประสิทธิภาพ = 
 

   ประสิทธิภาพ =  3 ชั่วโมง 25 นาที ต่อ 1  โครงการ 
 
    ปี 2557  
 
   ประสิทธิภาพ = 
 

   ประสิทธิภาพ =  35  นาที ต่อ 1  โครงการ 
 
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อ 1 โครงการได้จาก 
 
 ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น =         ปx 100 

จะได้ 
 ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น =         ปx 100 
 
 ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น = 82 % 
 
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อระยะเวลาที่ด าเนินการทั้งโครงการ 
 
 ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น =         ปx 100 
 
 ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น =  79 % 
  
 

ระยะเวลาด าเนินงานทั้งหมด (ชั่วโมง) 
จ านวนโครงการทั้งหมด (โครงการ) 

466 ชั่วโมง - 94 ชั่วโมง 
466 ชั่วโมง 

ระยะเวลาด าเนินงาน 466 ชั่วโมง 
จ านวน 136 โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 94 ชั่วโมง 
จ านวน 157 โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินงานเดิม - ระยะเวลาด าเนินงานใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงานเดิม 

3.42 ชั่วโมง - 0.59 ชั่วโมง 
3.42 ชั่วโมง 

97.40 - 36.76 
 36.76 



 

 

 

จากข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้ 
รายการ ปี 2556 ปี 2557 ผลลัพธ์ 

ความสามารถลดข้อผิดพลาด 
โครงการตรงเวลาตามมหาวิทยาลัยก าหนด ลดข้อผิดพลาดลง 

64 % 36.76 % 97.40 % 
สามารถลดระยะเวลาในการท า
สัญญาฯต่อ 1 โครงการ 

3 ชั่วโมง 25 นาที 35 นาที 

ลงระยะเวลาลง 
2 ชั่วโมง 50 นาท ี

ประสิทธิภาพในการท าสัญญาฯ
ต่อ 1 โครงการ 

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
82 % 

ระยะเวลาในการท าสัญญาฯทั้ง 
โครงการ 

466 ชั่วโมง 94 ชั่วโมง 

ลดระยะเวลาลง 
372 ชั่วโมง 

ประสิทธิภาพในการท าสัญญาฯ
ทั้ง โครงการ 

ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น 
79 % 

6.2 อภิปรายผลการด าเนินงาน 
  การที่ให้นักวิจัยมาท าสัญญาที่ สวพ. นั้น เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าสัญญาฯ      
ทั้งโครงการ 79 % และประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 82 % ต่อ 1 โครงการ เพราะ สวพ. เป็นหน่วยงานตรงใน
การท าสัญญาฯ เมื่อมาท าสัญญาฯที่ สวพ. นักวิจัยจะเป็นผู้ท าสัญญาฯ เอง และเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ 
นักวิจัยสามารถสอบถามปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ทันที จึงท าให้ลดการผิดพลาดของเนื้อหาในสัญญาฯ               
(ลดข้อผิดพลาดลง 64 %) และลดระยะเวลาในการแก้ไข (ลดระยะเวลาลง 372 ชั่วโมง ) และการสูญหาย
ของการส่งสัญญาฯ แบบเดิม ลดภาระงานซ้ าซ้อนในการตรวจสอบ การรวบรวม และจัดส่งมายัง สวพ. จึง
ท าให้ได้ผลดีแก่ สวพ. นักวิจัย และหน่วยงานที่รับทุน 
  ซึ่งในโครงการนี้ สวพ. สามารถคว้ารางวัลในโครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) ระยะที่ 
2 กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน เรื่อง “การพัฒนากระบวนการท า
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย” โดยรับเงินรางวัลจากวิทยากร ดร.ไพศาล เทพสุวรรณ์ เป็นการใช้วีธีคิดและ
วิธีการท างานแบบลีน (Lean Management) มาปรับใช้ในกระบวนการท าสัญญาฯ ชนะใจกรรมการได้รับ
การยอมรับให้เป็นอันดับ 1 ใน 16 หน่วยงาน ที่น าเสนอโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ห้อง
ประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
7. ปัจจัยความสำเร็จ 
 7.1 การให้การสนับสนุนของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 7.2 ได้ค าแนะน าจาก ดร.ไพศาล เทพสุวรรณ์ เป็นการใช้วีธีคิดและวิธีการท างานแบบลีน         
(Lean Management) ในโครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) ระยะที่ 2 กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน มาปรับใช้ในกระบวนการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยของนักวิจัย 
 7.3 การท างานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ใน สวพ.  
 7.4 ความร่ วมมื อระหว่ าง  หน่วยงาน นักวิจัย และ สวพ. 
 
 



 

ตารางเปรียบเทียบเป้าหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานที่ได้ในปีการศึกษา 2556  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สวพ.มทร.พระนคร 
                             

นโยบาย/ตัวบ่งชี้(KPI) 
เป้าหมาย  
ปี 2556 

ผลการปฏิบัต ิ
ในปี 2556 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
(ร้อยละ) 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ หมายเหตุ 
สวพ. สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ปี 56 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
 

 
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน   6 ข้อ 8 ข้อ - 5 - - -  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  1    5     
2. การวิจัย  
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 5 ข้อ 7 ข้อ - 5 - - -  
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  
2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรยีนการสอน
และหรือการบริการวิชาการ 

4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  

2.4 ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 5 ข้อ 6 ข้อ - 5 - - -  
2.5 ระดับความส าเร็จของการตดิตามประเมินผลการท างานวิจัย 4 ข้อ 6 ข้อ - 5 - - -  
2.6 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 5 ข้อ 6 ข้อ - 5 - - -  
2.7 ระดับความส าเร็จของการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  
2.8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  
2.9 จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรคห์รือผลงานวิชาการที่ด าเนินการ
จดแจ้งหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

16-20 
เรื่อง 

14 เรื่อง - 2 - - -  

2.10 ระดับความส าเรจ็ของการส่งเสรมิการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของนักศึกษา 

4 ข้อ 5 ข้อ  
5 

    

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  2    4.70     
3. การบริการวิชาการแก่สังคม  
3.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  
3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  
3.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  
3.4 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  
3.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลย ี 4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  



 

นโยบาย/ตัวบ่งชี้(KPI) 
เป้าหมาย  
ปี 2556 

ผลการปฏิบัต ิ
ในปี 2556 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
(ร้อยละ) 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ หมายเหตุ 
สวพ. สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ปี 56 

3.6 ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุน
งานบริการวิชาการ 

4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  3    5     
4. การบริหารและการจัดการ  

4.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทกุระดับของสถาบัน 6  ข้อ 7 ข้อ - 5 - - -  
4.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนาสู่การปฏิบัต ิ

4 ประเด็น 5 ประเด็น - 5 - - -  

4.3 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัย
และพัฒนาแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

4 ประเด็น 5 ประเด็น - 5 - - -  

4.4 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 4 ประเด็น 5 ประเด็น - 5 - - -  
4.5 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบัน 4 ประเด็น 5 ประเด็น - 5 - - -  
4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 6 ข้อ - 5 - - -  
4.7 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของสถาบัน 4 ช่องทาง 10 ช่องทาง - 5 - - -  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  4    5     
5. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 7  ข้อ 9 ข้อ - 5 - - -  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  5    5     
เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ    4.88     
 
 
 



 

 
 
 
 

ส่วนที ่2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2556  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

การด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยใช้แนวทางประกันคุณภาพสอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ระบบบริหารคุณภาพของสถาบัน 
3. ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
4. แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ  
5. แผนการด าเนินงาน 
6. ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพ 
7. ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
8. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบัน 

 

1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันจัดท าเป้าหมายคุณภาพของสถาบัน  ก าหนดเป็นระบบและกลไกเพ่ือด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวคิดดังนี้ 
 มีปณิธานที่มุ่งม่ันแน่วแน่ของผู้บริหารในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มี

ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตส านึกให้มุ่งท่ีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ  
 สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและก าลังใจแก่ทุกคนในองค์กร 
 มีแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เกิดความช านาญและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบและ

กระบวนการผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้คุณภาพดีขึ้น  
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการให้ได้ผลผลิต

ที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล   



 

 

2. ระบบบริหารคุณภาพของสถาบัน 
ระบบการบริหารคุณภาพของสาบันเน้นด าเนินการประกันคุณภาพให้ เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการปฏิบัติงาน ที่ด าเนินการในงานปกติเป็นประจ า และมีกลไกการเชื่อมโยงการ
ด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยสถาบันก าหนดให้ผู้บริหารก ากับ
ดูแล และมีผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการก ากับดูแลโดยคณะกรรมการประจ า
สถาบัน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
3. ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดที่  6  เรื่อง  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา      
ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะเป็นองค์กร   
หาชนท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก  เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอผล
การประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนนั้น  มหาวิทยาลัยน ามาใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 
พ.ศ. 2548 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหส์ถานการณ ์ (SWOT Analysis) 

จัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ก าหนดนโยบายคุณภาพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะหค์วามต้องการของสถานประกอบการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อม 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการทั้งระบบ 

น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขยีน SAR 

เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
 

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคณุภาพภายใน 

ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของ มหาวิทยาลัยจดัท าเปา้หมายคณุภาพ 
 



 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย จึงด าเนินการตามขั้นตอนการ
ประกันคุณภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ โดย
วิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ท าให้
ทราบว่าปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย พ.ร.บ.                       
มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ในแง่บวกหรือลบ ถ้าเป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสที่ดี แต่ถ้าเป็น
ลบถือเป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการท างาน หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพ่ือให้พบ
จุดแข็ง หรือจุดอ่อนของ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเตรียมหาแนวทางพิจารณาว่า  ถ้าเป็น
โอกาสและจุดแข็งจะได้เร่งด าเนินการ  แต่ถ้าจุดอ่อนจะต้องรีบจัดท าแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา จะต้องจัดท า
แผนกลยุทธ์เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการด าเนินการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ว่าจะมีทิศทางไปในทางใดและจะต้องปรับบทบาทของสถาบันอย่างไรบ้าง  สถาบันวิจัย
และพัฒนา มีวิสัยทัศน ์ ดังนี้ 
               “มุ่งสร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการสู่โลกอาชีพ” 

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดนโยบายคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการแสดง
ความมุ่งมั่นว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้ความส าคัญที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่รับบริการ  โดยนโยบาย
คุณภาพของ สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดดังนี้ 
           “มุ่งม่ันสร้างผลงานวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคมที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ” 

ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะท างานด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัว
บ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ เพ่ือท าให้การด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)   
ผ่านทางกระบวนการของงานวิจัยและงานคลินิกเทคโนโลยี  ว่ามีความต้องการให้สถาบันวิจัย
และพัฒนา ด าเนินการกิจกรรมอย่างไรบ้าง เพราะถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้รับบริการ และ
การที่ทราบความต้องการจะท าให้สถาบันได้ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอย่างแท้จริงและน าข้อมูลนี้มาวางแผนการด าเนินการของสถาบัน 

ขั้นตอนที่ 6 น าระบบมาตรฐาน 5 ส มาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก  5 ส  เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่เน้นเรื่องของ
การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถาบันร่วมกัน การจัดท า 5ส จะท าให้สถานที่ท างานน่าอยู่ มีการดูแลเครื่องมือ        
อุปกรณ์  มีการบ่งชี้  มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีวิธีการขั้นตอนการท างานชัดเจน             
การก าหนดกิจกรรมต่างๆ จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึงถือได้ว่าเป็น         
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม 5 ส นี้ ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ 



 

ขั้นตอนที่ 7 น าระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการบริหารจัดการ  เนื่องจาก
กระบวนการบริหารจัดการที่จะพิจารณาผลลัพธ์ของการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
จะต้องพิจารณาจาก  Input       Process        Output      Outcome การน าระบบ
มาตรฐาน  ISO  9001  มาประยุกต์ใช้  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าวงจรการบริหารคุณภาพ  
ตั้งแต่การเริ่มวิเคราะห์ความต้องการการจัดหาทรัพยากร  กระบวนการด าเนินงาน  
กระบวนการของกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ  ท าให้การปฏิบัติงานมีกรอบของการปฏิบัติ  โดยวาง
แนวกระบวนการท างาน(Process)  ภายในให้เกิดความคล่องตัว จึงท าให้การปฏิบัติงานของ
สถาบัน มีวิธีการ สามารถทวนสอบการท างานได้ และมีร่องรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรม
ต่างๆ ท าให้มั่นใจได้ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการภายใต้กลไกคุณภาพอย่างแท้จริง 

ขั้นตอนที่ 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี้ เฉพาะ                 
โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดเป็น 5 องค์ประกอบ  25 ตัวบ่งชี้             
และน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพของสถาบัน  ถ่ายทอดนโยบายลงสู่กลุ่มงาน/งาน เพ่ือ
จัดท าแผนและวางแผนพัฒนาสถาบันรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ 
ส าหรับใช้ก ากับการด าเนินงานของสถาบันและกลุ่มงาน/งาน ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพทุกด้าน  ท าให้มีแนวทางการด าเนินการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทุกกลุ่มงาน/งาน จึงมีระบบและกลไกการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพชัดเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมิน
คุณภาพครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 9 น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) การจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เรียกว่า SAR นั้น 
วิธีการด าเนินการคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ โดยน าตัวบ่งชี้คุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นองค์ประกอบหลัก และก าหนดตัวบ่งชี้โดยค านึงถึงภารกิจหลักของ
สถาบัน ได้แก่งานวิจัยและงานบริการวิชาการ เมื่อน ามาจัดท าแบบรายงานประเมินตนเอง 
(SAR) ท าให้เขียน SAR ได้ง่ายและเป็นรูปธรรม  มีหลักฐานรายละเอียดอย่างชัดเจน และพิสูจน์
ได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างด าเนินการจริงมีผลลัพธ์แน่นอน 

ขั้นตอนที่ 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าระบบคุณภาพ
และเขียนSAR ตามมาตรฐานที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาตินั้นต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  คือมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน     
โดยสถานศึกษาแห่งนั้น และหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น  ซึ่งถือเป็น
การประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 



 

ขั้นตอนที่ 11 เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                      
ได้ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเป็น
องค์กรมหาชน  ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งและน าเสนอผล
การประเมินต่อหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน การประเมิน สมศ. (รอบสาม) 
จะต้องประเมินสถานศึกษาทุก ๆ 5 ปี  ในการประเมินของ สมศ. หากสถานศึกษาใดไม่ได้
จัดท าระบบคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน สมศ. จะแจ้งให้ต้นสังกัดเข้าไปด าเนินการแก้ไข  
ผลลัพธ์จากการตรวจประเมินจะแจ้งยังส านักงบประมาณ  สถานศึกษา  หน่วยงานต้น
สังกัดและรายงานต่อสาธารณชนให้ทราบ 

แผนการด าเนินงานขั้นตอนในการจัดการะบบประกันคุณภาพภายใน 
            น า 5 ส และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาจัดระบบคุณภาพด้านกระบวนการ (Process)         
ทั้งองค์กร โดยอยู่ในรูปของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure Manual : PM) และจากวิธีการปฏิบัติงาน 
(Work Instruction:WI) ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาน าไปใช้จะมีวิธีการท างานและบันทึกคุณภาพ                      
ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพในการประเมินตนเองคือ SAR ท าให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาเขียน SAR               
ที่วิเคราะห์ผลการท างานโดยมีร่องรอยหลักฐาน สามารถตรวจสอบและทวนสอบได้อย่างสมบูรณ์  ท าให้คุณภาพ
เกิดขึ้นใน แก่นของการท างาน และส่งผลลัพธ์ให้กับผู้รับบริการโดยตรง  รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่การท างาน
ของสถาบันด้วยซึ่งสถาบันมีแผนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  ในการจัดการระบบคุณภาพภายใน ดังต่อไปนี้ 

4.  แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าหนดแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่ องและเป็น
ระบบ  โดยการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผลและ
ภูมคิุ้มกันที่ดี  ภายใต้เงื่อนไข  2 เงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงื่อนไข
คุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) สร้างระบบประกันคุณภาพ  ดังนี้ 
 
 

 

การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคณุภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตาม
คุณภาพ (QA) 

การประเมินคณุภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพ 



 

 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ด้วยระบบและกลไก                  
ดังนี้ 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาคุณภาพโดย ก าหนดมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยซึ่ง  สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพเป็น 5 องค์ประกอบ  25 ตัวบ่งชี้  ด าเนินการควบคุมคุณภาพ ด้วยการจัดท าแผน และวาง
แผนพัฒนาหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ  เพ่ือก ากับการด าเนินตาม
เป้าหมายคุณภาพท่ีสถาบันก าหนด  ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกกลุ่มงาน/งาน และน าผลลัพธ์มาพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สมดุลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน/งาน           
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจสอบด้วยการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง  และส่งรายงานการประเมินตนเองให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี (120 วัน 
หลังจากสิ้นปีการศึกษา) นอกจากนี้สถาบันจะต้องด าเนินการตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงานใน
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน (Audit)  เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้นในปีต่อไป 
 การประเมินคุณภาพ  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด  และประเมินคุณภาพ
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน  2 ระดับ คือ  
ระดับสถาบัน  และระดับมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)  จะจัดด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอก  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ  ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับงานตามภารกิจของสถาบันตามค าร้องขอของ สมศ.  ซึ่งการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆห้าปีนับตั้งแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 สรุปได้ว่า  การตรวจประเมินคุณภาพ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้  รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมิน      
จะเป็นกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน  ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับของผู้ถูก
ประเมิน และเป็นผลให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง 
 เพ่ือให้กลุ่มงาน/งาน เข้าใจระบบประกันคุณภาพที่มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย สามารถน า
ระบบประกันคุณภาพและแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพไปถ่ายทอดสู่ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน  สถาบัน
จึงก าหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง ดังนี้ 

- การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
- ผังกระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 
- ผลลัพธ์ของการประกับคุณภาพการศึกษา 
- ประโยชน์ของผู้รับบริการ 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ์และ
แผนด ำเนินงำนกำรประเมินภำยนอก

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  มำตรฐำนมำตรฐำน
และพันธกิจและพันธกิจ

กำรวำงแผนและ
จัดระบบ

กำรน ำแผนสู่ปฏิบัติ
และก ำกับติดตำม

กำรประเมินกำรประเมิน
ตนเองตนเองรำยงำนประจ ำปี

ที่เป็น
รำยงำนประเมนิตนอง

กำรพัฒนำสถำนศึกษำกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
และควำมรับผิดรับชอบและควำมรับผิดรับชอบ

ของสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ

กำรบรหิำร
จัดกำร

ควำมพึงพอใจ

กำรเงินและ
งบประมำณ

นวัตกรรม
และกำรเรียนรู้

กำรบรหิำรจัดกำร
โดยแผนและ

มุง่ผลลัพธ์

ระบบขอ้มูล
และสำรสนเทศ

ควำมโปรง่ใส
พรอ้มรบั

กำรตรวจสอบ

กำรบรหิำร
คุณภำพ

และประกัน
คุณภำพ

ควำมมีอิสระ
คล่องตัว

กำรมีส่วนรว่ม

กำรบรหิำร
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำย
ของ พ.ร.บ.
และมำตรฐำน
กำรศึกษำ

ควำมมเีหตุมผีล

ควำมมเีหตุมผีล

คุณธ
รรม

จริย
ธรร

ม

คุณธ
รรม

จริย
ธรร

มควำมรอบรู้

ควำมรอบรู้

ควำม
พอปร

ะมำณ

ควำม
พอปร

ะมำณ

กำร
มภีู
มคิุ้
มกั
นท
ี่ดี

กำร
มภีู
มคิุ้
มกั
นท
ี่ดี

วิสัยทัศน์
และมำตรฐำน

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

กำรบริหำรจัดกำรให้สมดุล

กำรบรหิำรฐำนมหำวทิยำลัย
ระบบมหำวทิยำลัย

กำรบริหำรจัดกำร
ที่ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยำนุวัฒน์
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมำณ

สรุปปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ทำงสำยกลำง

เง่ือนไขควำมรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เง่ือนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม

ก้ำวหน้ำอย่ำงสมดุล/มั่นคง/ยัง่ยืน

น ำสู่

กำรบรหิำรจัดกำรให้สมดุลกำรบรหิำรจัดกำรให้สมดุล
กำรเงินและงบประมำณ (Financial)

วิสัยทศัน์วิสัยทศัน์  มำตรฐำนมำตรฐำน  
และกลยุทธ์และกลยุทธ์

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ควำมพึงพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

กำรบริหำรจัดกำร
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

กำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบ่งช้ีกำรบรหิำรฐำนตัวบ่งช้ีกำรบรหิำรฐำนมหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัย ( (UBM) UBM) 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เรยีนเป็นส ำคัญเพ่ือประโยชน์ของผู้เรยีนเป็นส ำคัญ

UBM

มีระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กับจุดมุง่หมำยของพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ

มีอิสระคล่องตัวในกำรบริหำรวิชำกำร
กำรบริหำรบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ
กำรบริหำรทั่วไป

มีกำรบริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วมจำกทกุภำคส่วน

มีระบบบริหำรและกำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล

มีระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ที่พร้อมรับกำรตรวจสอบ
คุณภำพและประสิทธิภำพ

การพฒันาคุณภาพ
(QC)

 ก าหนดมาตรฐาน

 วธิกีารพฒันา

 จดัทรพัยากรสนบัสนุน

การประกนัคุณภาพ
(QA)

การตรวจตดิตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมนิคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พฒันาสู่คุณภาพ
กระบวนการ

ปรบัปรุงคุณภาพ

ระบบประกนัคุณภาพ

อ้างอิง : ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์    
 



 

องค์ประกอบและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ตัวบ่งชี้ 

 
องค์ประกอบที่ 

(สวพ.) 
จ านวนตัวบ่งช้ี 

สวพ. 
1.1 1 – ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ

แผนการด าเนินงาน 
 

1 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 
2.7 2.8 2.9 2.10 

2 -  การวิจัย 10 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3 – การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

6 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
4.7 

4– การบริหารและการจัดการ 
 

7 

5.1 5 – ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

1 

รวม 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหต ุ            คือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ของคณะ            คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เกี่ยวข้อง          *** คือ  ผู้ที่เกีย่วขอ้งกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ 
 

 
 

วางแผน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน ระหว่างการจดัการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
 แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 
 แผนส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 
 แผนคณะฯ  
 แผนหน่วยงานย่อย 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
 แผนงาน/โครงการ 

 จัดท าแผนการเรียน 
 ก าหนดผู้สอน  
 จัดท าตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   
 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ 
 จัดท าโครงการสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา 
 เตรียมห้อง/อุปกรณ์การสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา 

 งานทะเบียนนักศึกษา 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนังสือรับรอง 
 ตรวจสอบวุฒ ิ
 ตรวจสอบผลการเรียน 
 ปฏิทินการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปฐมนิเทศ 
 พัฒนาวินัย คุณธรรม/ จริยธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรม 
 การจัดกิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กฬีา) 
 สวัสดิการ รด. กยศ. 

 งานวิจัยและพัฒนา 
 งานส่งเสริมและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การเรียนการสอน 
 บันทึกผลการสอน 
 วัดและประเมินผล 
 ประเมินผู้สอน 
 บ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 ให้ค าปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา) 

 ห้องสมุด 
 ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ศูนย์นวัตกรรม/ 

พัฒนาสื่อ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

 

  ปัจฉิมนิเทศ ***     
งาน กิจการนศ. 

  ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท. 

  ติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา ***          
งานกิจการนศ. 

 ชมรม/ สมาคม/    
ศิษย์เก่า /ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 วิเคราะห์ความต้องการ 
 แผนรับนักศึกษา 
 รับสมัคร/สอบคัดเลอืก***สสท/ มทร. 
 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม*่**สสท/ กองคลัง 

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
  

PM 11 
แผนงาน/งปม.

แลตดิตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 
การปฏบิัต ิ

การแก้ไขและ
การป้องกัน 

 

PM 21 
การทบทวน

ของฝ่าย
บริหารด้าน
คุณภาพ 

PM 20 
การ

ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

ประเมินผล 
 

PM 19 
การควบคุม

เอกสารคุณภาพ
และบันทึก

ข้อมูล 

PM 18 
งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

PM 
17 
งาน

บริการ 

PM 16 
งานคลัง
และพัสด ุ

 

PM 15 
งาน 

บุคลากร 

PM 12 
งาน

สารสนเทศ 
 

PM 13 
งาน

ประชาสัมพันธ ์
 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 
การรับนักศึกษาใหม ่

***งานแผน 

***งานหลกัสูตรและ
สาขาวิชา 
 

PM 01 
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์/

แม่บท 

PM 02 
การบริหารหลักสูตร PM 10 

การจบการศึกษา 

PM 04 
การจัดการเรียนการสอน 

PM 05 
งานทะเบียน 

และประเมินผล 

PM 06 
งานพัฒนา 
นักศึกษา 

PM 07 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม PM 08 

งานวิทยบริการ 

PM 09 
งานสหกิจศกึษา/

ฝึกงาน 

ผังกระบวนการ (Business Flow)    มทร.พระนคร                    (ปรับจากของ มทร.พระนคร CEO 22 มิ.ย. 50) 



 

 

                        สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
               
 

เป้าหมายคุณภาพ : 
 

ปีการศึกษา  2556 
 

รหัสเอกสาร  SD  01 - 01 
วันท่ีบังคับใช้ 1 มิถุนายน  2556 
วันทีท่บทวน 
ISSUE   1 
หน้าท่ี  1/2 

นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
 

4     
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน   4 6 ข้อ    
2. การวิจัย 40     
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 4 5 ข้อ * *  
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4 4 ข้อ * *  
2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรยีนการสอนและหรือการบริการวิชาการ 4 4 ข้อ * *  
2.4 ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 4 5 ข้อ * *  
2.5 ระดับความส าเร็จของการตดิตามประเมินผลการท างานวิจัย 4 4 ข้อ * *  
2.6 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 4 5 ข้อ * *  
2.7 ระดับความส าเร็จของการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 4 4 ข้อ * *  
2.8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 4 ข้อ * *  
2.9 จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรคห์รือผลงานวิชาการที่ด าเนินการจดแจ้งหรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

4 
16-20 
เรื่อง 

* *  

2.10 ระดับความส าเรจ็ของการส่งเสรมิการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 4 4 ข้อ * *  
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 24     

3.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 4 ข้อ *  * 
3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 4 4 ข้อ *  * 
3.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 4 4 ข้อ *  * 
3.4 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 4 4 ข้อ *  * 
3.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลย ี 4 4 ข้อ *  * 
3.6 ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ 4 4 ข้อ *  * 
4. การบริหารและการจัดการ  28     

4.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 4 6  ข้อ    
4.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่การปฏิบัต ิ 4 4 ประเด็น    
4.3 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความคิดเห็น
และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

4 4 ประเด็น    

4.4 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 4 4 ประเด็น    
4.5 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบัน 4 4 ประเด็น    
4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 5 ข้อ    
4.7 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของสถาบัน 4 4 ช่องทาง    
5. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 4     
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 4 7  ข้อ    

 
 

 เอกสารควบคุม 



 

 

 
                        สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ปีการศึกษา  2556 
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วันท่ีบังคับใช้ 1 มิถุนายน  2556 
วันทีท่บทวน 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ    พีรพัชระ) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

   
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ    พีรพัชระ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 

 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ    พีรพัชระ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

(นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 เอกสารควบคุม 



 

 

5. แผนการด าเนินงาน  ขั้นตอนการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การเตรียมการ 

 

1. จัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
2. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 

 สร้างความตระหนัก 
 พัฒนาความรู้และ

ทักษะ 
3. แต่งตั้งกรรมการผูร้ับผิดชอบ 
 

 

การด าเนินงาน 

 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 
 ก าหนดเป้าหมาย  หรือมาตรฐาน

การศึกษา 
 จัดล าดับความส าคัญของ

เป้าหมาย 
 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 ก าหนดระยะเวลา 
 ก าหนดงบประมาณ 
 ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

 

จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือ
รายงานประจ าปี 

 รวบรวมผลการ 
ด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 

 วิเคราะหต์ามมาตรฐาน 
 เขียนรายงาน 

 

การรายงาน 

 

2. ด าเนินการตามแผน  (D) 
 ส่งเสริม สนับสนุน 
 จัดสิ่งอ านวยความสะดวก  สนับสนุนทรัพยากร 
 ก ากับ  ติดตาม 
 ให้การนิเทศ 

 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 
 วางกรอบการประเมิน 
 จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
 เก็บข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
 แปลความหมาย 
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 วางแผนในระยะต่อไป 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 



 

 

6. ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพ 
 ผลงานการเผยแพร่ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีมีการเผยแพร่ให้กับ
สาธารณะ และให้หน่วยงานอ่ืน ไปใช้ประโยชน์ 

- หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านเผือกหอม สถาบันวิจัยและพัฒนา              
มทร.พระนคร ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมไป
พัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จนได้รับโล่และเกียรติบัตรยกย่อง “หมู่บ้านเผือกหอม” เป็นหมู่บ้านต้นแบบ
ระดับแม่ข่าย จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 ผลงานด้านนวัตกรรม  ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา สถาบันได้น าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมาพัฒนาวิธีปฏิบัติที่และนวัตกรรมสู่สาธารณชน 

- การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน : ท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยสามารถ                
ลดระยะเวลาการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก 446 ชั่วโมง เหลือ 94 ชั่วโมง 
 
7. ประโยชน์ของผู้รับบริการ 

1. มีความม่ันใจว่า ได้รับการบริการที่มีคุณภาพทั้งระบบ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
2. มีความสะดวก ประหยัดเวลาในการรับบริการจากสถาบัน 
3. ไม่เสียเวลาในการค้นหาและต้องประเมินว่าสถาบันมีคุณภาพหรือไม่ หากจะต้องติดต่อหรือ

บริการ 
4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
5. มีความภูมิใจและมั่นใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันที่มีระบบคุณภาพชัดเจน ตรวจสอบได้ 

 
8. แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบัน 
 จากการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ได้น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan)  และก ากับ
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพ่ือรองรับการประเมินประสิทธิผลของแผนดังกล่าวจากผู้ตรวจประเมิน 
ในปีการศึกษาถัดไป  ซึ่งปรากฏผลการประเมินแผนฯ ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ดังนี้ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แนวทางแก้ไข  และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน 

ข้อเสนอแนะ รายองค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ/หลักฐาน 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการด าเนินการ 
- ควรเพิ่มการประสานงานกับ
หน่วยงานภายใน เพื่อเป็นฐานใน
การสร้างงานขององค์กร 

 
 
แผนด าเนินการ:  
1. สร้างความเข้าใจการท างานร่วมกัน
ระหว่างงานบริหารทั่วไป กลุม่วิจยั และ
กลุ่มบริการวิชาการ 
2. เพื่อช่องทางการสื่อสารของบุคลากร
ภายในผ่าน       โซเชียลเนต็เวิร์ก (Social 
Network) 
 
KPI:  ช่องทางการประสานงาน 
1. ส าเนาหนังสือแจ้ง กลุม่/งาน 
2. ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social 
Network) ได้แก ่
Facebook กลุ่มสถาบันวจิัยและพัฒนา 
3. ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

 
 
 
งานบริหารทั่วไป 
- นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน 

 
 
 

ปีการศึกษา 2556 

 
 
ผลการด าเนินการ 
1. จัดการประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมจัดท าเแผนกลยุทธ์ สวพ. การ
เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และงานอื่น ๆ ตามรายงานการ
ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 4/2556 วันอังคารที่ 
30 กรกฎาคม 2556  วาระที่  4 .1 แผนพัฒนาคุ ณภา พ 
(Improvement Plan) ปีการศึกษา 2556 ระดับสถาบัน 
2. เพิ่มช่องทางการประสานงานกบัหน่วยงานภายใน  ดังนี ้
2.1 ส าเนาหนังสือแจ้ง กลุ่ม/งาน โดยส าเนาหนังสือพร้อมบันทึก
แจ้งขั้นตอน/วิธีการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี และงานท่ีรับผิดชอบแก่หัวหน้ากลุ่ม/
งาน เพื่อด าเนินการต่อไป  
2.2 ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ได้แก ่
Facebook กลุ่มสถาบันวจิัยและพัฒนา เพื่อสื่อสารข้อมลูระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้ปฏิบัติงานต่างกลุ่ม/งาน
ผ่าน Facebook  กลุ่มสถาบันวิจยัและพัฒนา และ โปรแกรม 
Line กลุ่ม สวพ. มทร.พระนคร  
2.3 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยจัดส่งไฟล์เอกสารและ
รับข้อมูลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และผลการปฏิบัติตามแผนฯ จากผู้รับผิดชอบ
โดยตรง 



 

 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ/หลักฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. ควรน าผลงานวิจยัที่หลากหลาย
มาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการให้มากข้ึน  

 
แผนด าเนินการ:  
1. ส่งเสรมิให้นักศึกษาท าแผนงาน/
โครงการพิเศษจากงานวิจัยของอาจารย์
ภายใต้โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม ่
KPI : 9 โครงการ 

 
2. ส่งเสรมิให้อาจารย์น าผลงานวิจยั
ผลผลติถ่ายทอดเทคโนโลยีบูรณาการสู่
การบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 
KPI : 9 โครงการ 

 
 
กลุ่มวิจัย 
- นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 

 
ปีงบประมาณ 

2556 

 
ในปี 2556 ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาท าแผนงาน/โครงการ
พิเศษจากงานวิจัยของอาจารย์ภายใต้โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ จ านวน 94 โครงการ งบประมาณ 
1,067,000 บาท 
 
ในปี 2556 มีโครงการวิจัยผลผลิตถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 73 
โครงการ และมีการบูรณาสู่การบริการวิชาการ จ านวน 11 
โครงการ 

2. จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน/การอ้างอิง เพื่อให้ค้นหา
ได้รวดเร็ว 
 

แผนด าเนินการ:  
ก าหนดวิธีการจดัเก็บเอกสารแยกแฟ้มงาน
ที่รับผิดชอบ 

1. เอกสารแฟ้มงานประจ า 
2. เอกสารแฟ้มงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
3. เอกสารแฟ้มงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
KPI : เอกสารแฟ้มงานแยกตามงาน
บริหารทั่วไป กลุ่มวิจยั กลุ่มบริการ
วิชาการ 
 

 
กลุ่มวิจัย 
- นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 

 
ปีงบประมาณ 

2556 

 
  ในปี 2556 ได้ก าหนดวิธีการจดัเก็บเอกสารโดยแบ่งตาม

ผู้รับผิดชอบ ในจ านวนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ส าหรับงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา กลุ่มวิจยัมีผลการด าเนินงานดังน้ี   

  แฟ้มงานการประกันคณุภาพฯ จ านวน 10 ตัวบ่งช้ี จัดเก็บ
เข้าแฟ้ม จ านวน 10 แฟ้ม ตามตัวบ่งช้ีที่ 2.1 – 2.10 ดังนี ้
2.1 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผู้รับผิดชอบ  
นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์
นางสาวเจนจริา  บ.ป.สูงเนิน 
นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
ผู้รับผิดชอบ 



 

 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ/หลักฐาน 

นางสาวเจนจริา  บ.ป.สูงเนิน 
นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง 
2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอนและหรือการบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง 
2.4ระดับความส าเร็จของการจดัสรรงบประมาณวิจัยจาก
งบประมาณภายใน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิชัยร 
2.5 ระดับความส าเร็จของการตดิตามประเมินผลการท างานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิสตุา วรรณห้วย 
2.6 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์
ผู้รับผิดชอบ นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย ์
2.7 ระดับความส าเร็จของการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเจนจริา บ.ป.สูงเนิน 
2.8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 
2.9 จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรคห์รือผลงานวิชาการที่
ด าเนินการจดแจ้งหรือจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา  
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรุจริา จุ่นบุญ 
2.10 ระดับความส าเรจ็ของการส่งเสรมิการท างานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 



 

 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ/หลักฐาน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 
- ควรเพิ่มการประสานงานกับ
หน่วยงานภายใน (คณะ) เพือ่เป็น
ฐานในการสรา้งงานขององค์กร 
 

แผนด าเนินการ:  
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน
ด้านบริการวิชาการระหว่างสถาบันวิจัย
และพัฒนา และคณะ 
KPI:   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
ด้านบริการวิชาการตามตัวบ่งช้ีครบทุก
คณะ 
 

 
กลุ่มบริการวิชาการ 
- นางสาวดวงตา เข็มทรัพย ์
 

 
ปีการศึกษา 2556 

 
 
สวพ.ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี ้
- ขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการวิชาการ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2555 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  ช้ัน 3 ส านั กงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- การบูรณาการงานบูรการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
วันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชมเฟืองเงิน ช้ัน 3 อาคาร
เอนกประสงค์ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 -11 มกราคม 
2556  ภายใต้โครงการวิจัยสัญจร และบริการวิชาการสัญจร กิจกรรม
ที่ 2 ศึกษาดูงานการศึกษาดูงานภายนอกสถานที่ภายใต้โครงการวิจัย
สัญจรและโครงการบริการวิชาการสัญจรโดยมีบุคลากรทุกคณะร่วม
โครงการดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3 
 

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 
 
ส่วนที่  3-1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ตามเกณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.พระนคร 
ส่วนที่  3-2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ตามเกณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.พระนคร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.พระนคร     : 5  องค์ประกอบ  25  ตัวบ่งชี ้ 
 



 

 

 

องค์ประกอบที่ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

ค่าน้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากับดูแล 

รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน 

1 1 4 ฝ่ายบริหาร ส านักงานผู้อ านวยการ 
2 10 40 ฝ่ายวิจัย กลุ่มวิจัย 
3 6 24 ฝ่ายบริการวิชาการ กลุ่มบริการวิชาการ 
4 7 28 ฝ่ายบริหาร ส านักงานผู้อ านวยการ 
5 1 4 ฝ่ายบริหาร ส านักงานผู้อ านวยการ 
    

 

ปีการศึกษา  2556 

สรุปผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิรายตัวบ่งชี้ และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน 
ตามเกณฑส์ถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 



  

ส่วนที่  3-1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ต้องปรับปรุง         พอใช้         ดี       ดีมาก 
00.00 - 1.50                        1.51 - 2.50                  2.51 - 3.50              3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้้าหนัก 

ผลการด้าเนินการปีการศึกษา 2556 
บรรลุ

เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  

บรรล ุ

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

ตัวตั้ง 
ผล คะแนน/ผล 

ประเมนิ 
ตัวตั้ง 

ผล 
คะแนน/

ผล
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1   : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  (น้ าหนกัร้อยละ  4) 
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน   6 ข้อ 4        8  5  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1           5  
องค์ประกอบท่ี 2  : การวิจัย    (น้ าหนักร้อยละ  40)  
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 

5 ข้อ 4 
       7 5  

2.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

4 ข้อ 4 
       5 5  

2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่อง
การบูรณาการการวิจัยกับการเรียน
การสอนและหรือการบริการวิชาการ 

4 ข้อ 4 
       5 5  

2.4 ระดับความส้าเร็จของการ
จัดสรรงบประมาณวิจัยจาก
งบประมาณภายใน 

5 ข้อ 4 
       6 5  

2.5 ระดับความส้าเร็จของการ
ติดตามประเมินผลการท้างานวิจัย 

4 ข้อ 4 
       6 5  

2.6 ระดับความส้าเร็จของการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ข้อ 4 
       6 5  

2.7 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้า
วารสารวิชาการและวิจัย 

4 ข้อ 4 
       5 5  

2.8 ระดับความส้าเร็จของการ
พัฒนานักวิจัย 

4 ข้อ 4 
       5 5  

2.9 จ้านวนผลงานวจิัยหรือผลงาน
สร้างสรรคห์รือผลงานวิชาการที่
ด้าเนินการจดแจ้งหรือจดทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

16-20 
เรื่อง 

4 

       14 2  

2.10 ระดับความสา้เรจ็ของการ
ส่งเสริมการท้างานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษา 

4 ข้อ 4 
       5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2           4.70  



  

ตารางที่ 3 - 1  สรุปผลการด้าเนินงานฯ : เกณฑ์ สถาบันวจิัยและพฒันา  มทร.พระนคร (ต่อ) 

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ต้องปรับปรุง         พอใช้         ดี       ดีมาก 
00.00 - 1.50                        1.51 - 2.50                  2.51 - 3.50              3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้้าหนัก 

ผลการด้าเนินการปีการศึกษา 2556 บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล 
ประเมนิ 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 3  :  การบริการวิชาการแก่สงัคม    (น้ าหนักร้อยละ  24 ) 
3.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

4 ข้อ 4 
       5 5  

3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

4 ข้อ 4 
       5 5  

3.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

4 ข้อ 4 
       5 5  

3.4 ระดับความส้าเร็จของการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม 

4 ข้อ 4 
       5 5  

3.5 ระดับความส้าเร็จของการ
ด้าเนินงานคลินิกเทคโนโลย ี

4 ข้อ 4 
       5 5  

3.6 ร้อยละของงบประมาณภายนอก
ต่องบประมาณภายใน ในการ
สนับสนุนงานบริการวิชาการ 

4 ข้อ 4 
       5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3           5  
องค์ประกอบท่ี 4  :  การบริหารและจัดการ     (น้ าหนักร้อยละ 28) 
4.1 ภาวะผู้น้าของผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน 

6  ข้อ 4 
       7 5  

4.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด
เป้าหมายของคณะกรรมการประจ้า
สถาบันวิจัยและพัฒนาสู่การปฏิบัต ิ

4 ประเด็น 4 
       5 5  

4.3 ระดับความส้าเร็จในการเปิด
โอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความ
คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

4 ประเด็น 4 

       5 5  

4 . 4  ร ะ ดั บ ค ว า ม ส้ า เ ร็ จ ข อ ง
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 

4 ประเด็น 4 
       5 5  

4.5 ระดับความส้ า เร็ จของการ
จัดการความรู้ของสถาบัน 

4 ประเด็น 4 
       5 5  



  

ตารางที่ 3 - 1  สรุปผลการด้าเนินงานฯ : เกณฑ์ สถาบันวจิัยและพฒันา  มทร.พระนคร (ต่อ) 

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ต้องปรับปรุง         พอใช้         ดี       ดีมาก 
   00.00 - 1.50                        1.51 - 2.50                  2.51 - 3.50              3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้้าหนัก 

ผลการด้าเนินการปีการศึกษา 2555 บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค.56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 56) 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล 
ประเมนิ 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 4        6 5  
4.7 จ้านวนช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ผลการด้าเนินงาน
ของสถาบัน 

4 ช่องทาง 4 
       10 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4           5  
องค์ประกอบท่ี 5  :  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ        (น้ าหนักร้อยละ 4) 
5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

7  ข้อ 4        9 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5           5  
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

          4.88  



องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8  ข้อ 

 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 8  ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มี
ผลการด าเนินงาน) 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์  

ตามค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 18/2555 ลงวันที่ 8 
ตุลาคม พ.ศ. 2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์ สถาบันวิ จัยและพัฒนา 
(สวพ.1.1-1-01) ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ของ สวพ.                         
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และงานแผนและงบประมาณได้จัดท าประชาพิจารณ์ภายใน
หน่วยงานสรุปผลการประชาพิจารณ์ ตามบันทึกข้อความ เสนอผู้อ านวยการ สวพ. ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 
เรื่อง สรุปผลการจัดท าประชาพิจารณ์ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ของ สวพ. (สวพ.1.1-1.02)  
โดยคณะกรรมการได้จัดท าผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ สวพ. ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ มทร.พระนคร ประจ าปี 
และยุทธศาสตร์กระทรวง (สวพ.1.1 -1.03) และได้ท าการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์ สวพ. กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์ สวพ. กับแผนยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร (สวพ.1.1-1-04) และน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ า สวพ. ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 
2555 วาระท่ี 4.6 ผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.1.1-1-05)  

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สถาบันไปสู่ทุกกลุ่มงานภายในสถาบัน 
โดย สวพ.  มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ird.rmutp.ac.th (สวพ.1.1-2-01) และประชุมชี้แจงแผน

กลยุทธ์และพันธกิจของสถาบันให้บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ ตามรายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 3/2555 วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 
2555 วาระท่ี 4.5 ผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.1.1-2-02)  

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 2 พันธกิจ คือ การวิจัย  
และการบริการวิชาการ  
 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ สวพ. ท าการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผน
กลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามตางรางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.1.1-3-01) โดยให้กลุ่มวิจัยและกลุ่มบริการ

http://www.ird.rmutp.ac.th/


วิชาการเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามพันธกิจที่รับผิดชอบ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สวพ. 
(สวพ.1.1-3-02) 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 โดยคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ สวพ. ร่วมกับกลุ่มงานทั้ง 2 พันธกิจหลัก 
ก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบันในระดับผลลัพธ์และผลผลิตตามค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.1.1-4-01) และ
ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงเวลา และงบประมาณ รวมทั้งผู้รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 สวพ. (สวพ.1.1-4-02) 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 2 พันธกิจ 
 โดยกลุ่มงานผู้รับผิดชอบขออนุมัติด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ 
(สวพ.1.1-5-01) งานติดตามและประเมินผลท าการติดตามการด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่เป็นไปตามแผนจะด าเนินการแจ้ง 
กองนโยบายและแผน เพ่ือขอปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (สวพ.1.1 -5-02) 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 โดยผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส่งงาน
ติดตามและประเมินผล ก่อนวันที่ 10 ของเดือน (สวพ.1.1 -6-01) และ สวพ. รายงานผลการด าเนินงาน
รายโครงการตามระบบ BPM ของมหาวิทยาลัย (สวพ.1.1-6-02) และรวบรวมผลการด าเนินงานเพ่ือ
รายงานคณะกรรมการประจ า สวพ. เป็นรายไตรมาส ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. 
ครั้งที่ 1/2556 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 วาระที่ 5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) (สวพ.1.1-6-03) และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 วาระที่ 4.1 การ
ด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 
และระดับผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.1.1-6-04) 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 โดย สวพ. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีทุกผลผลิต โดยการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ ตาม
รายงานผลการด าเนินงานของ สวพ. ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 
และระดับผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.1.1-7-01) และน าผลการประเมินดังกล่าวเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งที่ 3/2556 
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 วาระที่ 4.1 การด าเนินงานของ สวพ. ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
และตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ และระดับผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.1.1-7-02) 

  8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 โดย สวพ. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
โดยผู้บริหารเข้าร่วมโครงการทบทวนกลยุทธ์ มทร.พระนคร พ.ศ. 2556 ตามบันทึกข้อความ                
ที่ ศธ 0581.11/0758 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา



เชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปี พ.ศ. 2556 (สวพ.1.1-8-01) และ
มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของ สวพ. น าเสนอคณะกรรมการประจ า สวพ. 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งที่ 5/2556 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2556 วาระที่ 
4.1 ทบทวนผังยุทธศาสตร์ สวพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สวพ.1.1-8-02) และจัดท าแผน
ปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สวพ.1.1-8-03) ให้เชื่อมโยงกับผังยุทธศาสตร์ สวพ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าหรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า สวพ. ได้น าไปปรับปรุงในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ - - - - 8 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.1.1-1-01 ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท่ี 18/2555  ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2555  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
สวพ.1.1-1-02 บันทึกข้อความ เสนอผู้อ านวยการ สวพ. ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เรื่อง สรุปผลการจัดท าประชาพิจารณ์ 

เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.1.1-1-03 ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร ประจ าปี และยุทธศาสตร์กระทรวง 

สวพ.1.1-1-04 ตารางการวเิคราะหความสอดคลอ้งระหว่างยุทธศาสตร์ สวพ. กับยทุธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

สวพ.1.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครัง้ที่ 3/2555  
วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2555 วาระที่ 4.6 ผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.1.1-1-04) 

สวพ.1.1-2-01 เว็บไซตส์ถาบันวิจัยและพัฒนา  www.ird.rmutp.ac.th  
สวพ.1.1-2-02 รายงานการประชุมบคุลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2555 วันองัคาร ที่ 18 ธันวาคม 2555 วาระที ่4.5 

ผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สวพ.1.1-3-01 ตารางวิเคราะหความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2556 
สวพ.1.1-3-02 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา  
สวพ.1.1-4-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สวพ.1.1-4-02 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา  
สวพ.1.1-5-01 - บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0581.11/1594 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติโครงการวิจยัสญัจร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
- บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0581.11/0999 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมลูค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 
 

http://www.ird.rmutp.ac.th/


รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.1.1-5-02 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0581.11/0855 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติ

ราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ.1.1-6-01 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สวพ.1.1-6-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ทุกวันท่ี 10 ของเดือน ผ่านระบบ BPM 
สวพ.1.1-6-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2556  

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 วาระที่ 5.1 รายงานผลการปฏิบตัิงานตาม 
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) 

สวพ.1.1-6-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2556  
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 วาระที่ 4.1 การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและตัวช้ีวัดระดบัผลลัพธ์ และระดับผลผลติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สวพ.1.1-7-01 รายงานผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและ
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ และระดับผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สวพ.1.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2556  
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 วาระที่ 4.1 การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและตัวช้ีวัดระดบัผลลัพธ์ และระดับผลผลติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สวพ.1.1-8-01 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0581.11/0758 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ส่งรายชื่อ 
เข้าร่วมโครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปี พ.ศ. 2556 

สวพ.1.1-8-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งท่ี 5/2556  
วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2556 วาระที่ 4.1 ทบทวนผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

สวพ.1.1-8-03 แผนปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือให้งานบรรลุสู่ความส าเร็จ  
2. มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
- 

 
- งานแผนและงบประมาณ 

 
 

แผนพัฒนา 
- 

  

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6098 
             (รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6098 
    (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 



องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผล
การด าเนินงาน) 

  1. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพ่ือให้บรรลุตามแผนด้าน
งานวิจัยของสถาบันและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ท าหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย สวพ. จึงได้ก าหนดระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1 มีการก าหนดแนวทางการท างานวิจัยโดยจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร (สวพ.2.1-1-01)   

1.2 มีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัยครบทุกกระบวนงานรวมทั้งจัดท าปฏิทิน
การปฏิบัติงาน (สวพ.2.1-1-02) และการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบัน (สวพ.2.1-1-03) 

1.3  มีการจัดท าระเบียบ ประกาศ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การท างานวิจัย ได้แก่ (สวพ.2.1-1-04) 
  1.3.1 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย 2547 
  1.3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน

บุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 
 1.3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ าวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 

 1.3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ าวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25553 
 1.3.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2555 
 1.3.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
พ.ศ. 2555 
 1.3.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินกองทุนเพ่ือการวิจัย เป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 

 1.4 มีการสนับสนุนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2556 จ านวน
12,997,200 บาท งบประมาณประมาณเงินรายได้ 8,934,760บาท และงบประมาณภายนอก 1,689,999 



รวมทั้งสิ้น 23,621,959 บาท ในการด าเนินการวิจัย โดยงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จ านวน
ทั้งสิ้น 1,112,554,120 บาท  เป็นร้อยละ 2.12  ของงบประมาณท้ังหมด (สวพ.2.1-1-05) 

1.5 มีการติดตามรายงานความก้าวหน้า การติดตามประเมินผลวิจัย   โดยมีการติดตามผลการ
ด าเนินการวิจัยเป็นรายไตรมาส 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยให้นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายงานผลตามแบบฟอร์ม ต1ช / ด ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา       
(สวพ.2.1-1-06) 

1.6 ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ภายในกลุ่มวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 
งานประสานงานวิจัย งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี งานพัฒนางานวิจัย ปรากฏในโครงสร้ างการ
แบ่งส่วนราชการของ สวพ. (สวพ.2.1-1-07) 

1.7 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนโดยจัดท าเป็นค าสั่งปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคลและราย
ต าแหน่ง (สวพ.2.1-1-08) 

1.8 มีการด าเนินงานตามระบบและข้ันตอนของงานงบประมาณวิจัย โดยมีการประกาศรับข้อเสนอ
การวิจัยตามบันทึกข้อความประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (สวพ.2.1-1-09) รวบรวมข้อเสนอการวิจัย (สวพ.
2.1-1-10) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาฯโดยจัดท าเป็นค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
(สวพ.2.1-1-11) และแจ้งผลการพิจารณาฯแก่นักวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเป็นบันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณาข้อเสนอการวิจัย (สวพ.2.1-1-12) มีการจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยส าหรับโครงการที่ผ่านการ
พิจารณา (สวพ.2.1-1-13) มีการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยรายไตรมาส (สวพ.2.1 -1-14)             
มีการประเมินผลการด าเนินงานวิจัยโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและประเมินผลครบทุกโครงการ 
(สวพ.2.1-1-15) 

1.9 มีการด าเนินงานตามระบบและขั้นตอนของงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการ
ประกาศรับผลงานเข้าร่วมน าเสนอในงานต่างๆ (สวพ.2.1-1-16) มีการขออนุมัติด าเนินโครงการฯและมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน (สวพ2.1 -1-17) มีการด าเนินโครงการตามที่ขออนุมัติ มีการ
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ (สวพ2.1 -1-18) มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เอกสารข่าวรายเดือน (สวพ.2.1 -1-19) จดหมายข่าว
มหาวิทยาลัย (สวพ.2.1-1-20) การประชุมผู้บริหารระดับต่างๆ (สวพ.2.1-1-21) และเว็บไซต์ของ สวพ. 
(สวพ.2.1-1-22) 

10. มีการด าเนินงานตามระบบและขั้นตอนของงาน พัฒนางานวิจัย มีโครงการ/กิจกรรม 
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โครงการวิจัย
สัญจร ประจ าปี 2556 กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2555 
(สวพ.2.1-1-23) และการประชาสัมพันธ์การอบรมด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (สวพ.2.1-1-24) 
โดยมีการด าเนินงานตามระบบและขั้นตอน ดังนี้ ขออนุมัติด าเนินโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด าเนินโครงการฯสรุปผลการด าเนินโครงการและ
รายงานมหาวิทยาลัย (สวพ.2.1-1-25)   

  2 .มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
2.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ

เรียนการสอน ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ร่วมเป็นทีมวิจัยของอาจารย์      
(สวพ.2.1-2-01)  

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีท าโครงงาน/แผนงานจากงานวิจัยของอาจารย์
โดยสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ (สวพ.2.1-2-02) 



2.3 ส่งเสริมนักศึกษาร่วมจัดแสดงและน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และ
นักศึกษาโดยการน าเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาทิ งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  งานวันนักประดิษฐ์  ร่ วมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สวพ.2.1-2-03) 

  3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ  
การวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

สวพ. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
3.1 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประกอบด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โครงการวิจัยสัญจร ประจ าปี 2556 กิจกรรมเชิดชู
เกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2556 (สวพ.2.1-3-01) 

3.2 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์/นักวิจัย ใน
โครงการวิจัยสัญจร ประจ าปี  2556 (สวพ.2.1-3-02) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการ
วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามค าสั่งเลขที่ ๓๗๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
(สวพ.2.1-3-03) และประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าร่างจรรยาบรรณการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ตามรายงานการประชุมฯเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 (สวพ.2.1-3-04) รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณการวิจัยผ่าน http://ird.rmutp.ac.th (สวพ.2.1-3-05) 

  4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย รวบรวมและพิจารณา จัดสรร

งบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
4.1 งบประมาณเงินรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จ านวน 45  โครงการ งบประมาณ . 

12,997,200 บาท (สวพ. 2.1-4-01) 
4.2 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  จ านวน 25 โครงการ 

งบประมาณ 6,743,260 บาท (สวพ. 2.1-4-02) 
4.3 งบประมาณเงินรายได้คณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  จ านวน 60 โครงการ งบประมาณ 

1,691,500 บาท (สวพ. 2.1-4-03) 
4.4 งบประมาณวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  จ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 

500,000 บาท (สวพ. 2.1-4-04) 
4.5 งบประมาณเงินภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จ านวน 6  โครงการ งบประมาณ  บาท 

(สวพ. 2.1-4-05) 
4.6 งบประมาณโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่  จ านวน 94 โครงการ 

งบประมาณ 1,067,000 บาท (สวพ.2.1-4-06) 
  5.มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง

น้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
5.1 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ประจ าแต่ละคณะเพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่มีความ

แตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชาการ (สวพ.2.1-5-01) 
5.2 ห้องสมุดส าหรับเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลการวิจัยประจ าแต่ละศูนย์ จ านวน 5 ศูนย์ (สวพ.2.1-

5-02)  http://lib.arit.rmutp.ac.th/  
5.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย http://lib.arit.rmutp.ac.th/

รายละเอียดฐานข้อมูล (สวพ.2.1-5-03) 

http://ird.rmutp.ac.th/


5.4 ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ (สวพ. 2.1-5-04) 
 5.4.1 ศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น 
 5.4.2 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประกอบด้วย 
  - สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1-2 
  - สาขาช่างจัดดอกไม้ระดับ 1  
  - สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 
 5.4.3 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี 5 ศูนย์ 
 5.4.4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอุตสาหการ 
5.5 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการโดยความร่วมมือของ

เครือข่าย 9 มทร. (สวพ.2.1-5-05) การจัดแสดงงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (สวพ.
2.1-5-06) 

  6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
โดย สวพ. ได้ด าเนินการการติดตามและประเมินผลการด าเนินการในข้อ 4 และข้อ 5 ดังนี้ 
6.1 จัดท าแบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ประจ าปี  2556 (สวพ.2.1 -6-01) แต่งตั้ ง

คณะกรรมการประเมินฯ ตามค าสั่งเลขที่ 178 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 (สวพ.2.6-1-02) ประเมิน
และสรุปผลการประเมินรายงานผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.6-6-03) 

6.2 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย (สวพ.2.1-6-04) 
ส ารวจความพึงพอใจและสรุปผลการส ารวจรายงานผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.1-6-05) 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถาบัน 

โดย น าผลการประเมินในข้อ 6 เสนอผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 2.1-7-01) ผู้บริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินและผู้เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป (สวพ.2.1-7-02)   
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ     7 ข้อ 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-1-01 ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ.2.1-1-02 คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงานของกลุม่วิจัย 
สวพ.2.1-1-03 หน้าเว็บไซต์การประชาสมัพันธ์คู่มอืข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
สวพ.2.1-1-04 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการ   
สวพ.2.1-1-05 สรุปภาพรวมโครงการวิจยัที่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2556 
สวพ.2.1-1-06 สรุปภาพรวมการติดตามประเมินผลการวิจัย 
สวพ.2.1-1-07 โครงสร้างการบรหิารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ภายในกลุ่มวิจยั 
สวพ.2.1-1-08 ค าสั่งปฏิบัตหิน้าท่ีเป็นรายบุคคลและรายต าแหน่ง 
สวพ.2.1-1-09 บันทึกข้อความประกาศรับข้อเสนอการวิจัย 



รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-1-10 เอกสารการรวบรวมข้อเสนอการวจิัย 
สวพ.2.1-1-11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
สวพ.2.1-1-12 บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
สวพ.2.1-1-13 บันทึกข้อความแจ้งนักวิจัยท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
สวพ.2.1-1-14 เอกสารรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย 
สวพ.2.1-1-15 เอกสารรายงานผลการประเมินการด าเนินงานวิจัย 
สวพ.2.1-1-16 บันทึกข้อความประกาศรับผลงานเข้าร่วมน าเสนอในงานต่างๆ 
สวพ.2.1-1-17 หนังสืออนุมัติด าเนินโครงการและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเผยแพรผ่ลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์
สวพ.2.1-1-18 เอกสารรายงานผลการด าเนินโครงการและการรายงานผลการด าเนนิงานเผยแพรผ่ลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรคเ์สนอมหาวิทยาลยั 
สวพ.2.1-1-19 เอกสารประชาสมัพันธ์ผลการด าเนินงานเผยแพรผ่ลงานวิจัยและงานสร้างสรรคผ์่านข่าวรายเดือน 
สวพ.2.1-1-20 เอกสารประชาสมัพันธ์ผลการด าเนินงานเผยแพรผ่ลงานวิจัยและงานสร้างสรรคผ์่านจดหมายขา่ 

มหาวิทยาลยั 
สวพ.2.1-1-21 เอกสารประชาสมัพันธ์ผลการด าเนินงานเผยแพรผ่ลงานวิจัยและงานสร้างสรรคผ์่านการประชุมผู้บรหิาร 

ระดับต่างๆ 
สวพ.2.1-1-22 เอกสารประชาสมัพันธ์ผลการด าเนินงานเผยแพรผ่ลงานวิจัยและงานสร้างสรรคผ์่านwww.ird.rmutp.ac.th 
สวพ.2.1-1-23 รายงานผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัย 

- รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยสญัจร ประจ าปี 2556 
- รายงานกิจกรรมคัดเลือกเชิดชูเกยีรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2556 

สวพ.2.1-1-24 บันทึกข้อความประชาสมัพันธ์การพัฒนานักวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
สวพ.2.1-1-25 คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงานพัฒนางานวิจัย 
สวพ. 2.1-2-01 หนังสืออนุมัติโครงวิจัยมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์กับการจดัการเรียนการสอน 

ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปรญิญาโท ร่วมเป็นทีมวจิยัของอาจารย์ 
สวพ. 2.1-2-02 หนังสืออนุมัติโครงการโครงการส่งเสรมิสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 

2556 
สวพ. 2.1-2-03 รายงานผลการด าเนินโครงการจดันิทรรศการวิจยั และสิ่งประดิษฐ์รว่มกับหน่วยงานภายนอก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 
สวพ. 2.1-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัย ประจ าปี 2556 
สวพ. 2.1-3-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยสญัจร ประจ าปี 2556 
สวพ. 2.1-3-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี 377/2556 

ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 
สวพ. 2.1-3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 
สวพ. 2.1-3-05 เว็ปไซตส์ถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 2.1-4-01 หนังสืออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 
สวพ. 2.1-4-02 หนังสืออนุมัติงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลยั ประจ าปี 2556 
สวพ. 2.1-4-03 หนังสืออนุมัติงบประมาณรายได้คณะ ประจ าปี 2556 
สวพ. 2.1-4-04 หนังสืออนุมัติงบประมาณวิจัยสถาบัน ประจ าปี 2556 
สวพ. 2.1-4-05 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาทุนวิจยัจากหน่วยงานภายนอก ประจ าปี 2556 
สวพ. 2.1-4-06 หนังสืออนุมัติงบประมาณโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจ าปี 2556 
สวพ.2.1-5-01 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย 



รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-5-02 หน้าเว็บไชต์ของส านักวิทยบริการ http://lib.arit.rmutp.ac.th 
สวพ.2.1-5-03 หน้าเว็บไชต์ของส านักวิทยบริการ http://lib.arit.rmutp.ac.th 
สวพ.2.1-5-04 ภาพถ่ายศูนย์การเรยีนรู/้แหล่งเรียนรู้ 
สวพ.2.1-5-05 รายงานผลการด าเนินโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครั้งท่ี 5 และการ

ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี 4 
สวพ.2.1-5-06 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการจดันิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ประจ าปี 2556   
สวพ.2.1-6-01 แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556 
สวพ.2.1-6-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผลงานวิจัย ประจ าปี 2556 ท่ี 178/2556 ลงวันท่ี 21 

กุมภาพันธ์ 2556   
สวพ.2.1-6-03 รายงานผลการประเมินคณุภาพผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556 
สวพ.2.1-6-04 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 
สวพ.2.1-6-05 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 
สวพ2.1-7-01 บักทึกข้อความรายงานผลการประเมินฯเสนอผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ2.1-7-02 แผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานวิจัย 

 
จุดแข็ง 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงสร้างการบริหารและก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบรายบุคคลตาม
โครงสร้างอย่างชัดเจน 

2. มีการจัดท าขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงานครบทุกกระบวนงานซึ่งส่งผลที่ดีต่อการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

3. มีการด าเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบครบถ้วนตามวงจร PDCA 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 -  
ข้อเสนอแนะ 

 -  
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
   -  การใช้ระบบบริหารงานวิจัย มทร.พระนคร (RPM)       
โดยเช่ือมโยงกับการตดิตามประเมนิผลการวิจัยทั้งระบบ  

 
- งานประสานงานวิจัย 
- งานเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
- งานพัฒนางานวิจัย 

 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนพัฒนา  
   - 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระโทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
       (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6094 
             (หัวหน้ากลุ่มวิจัย) 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ   
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มี
ผลการด าเนินงาน) 

 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ก าหนดระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ดังนี้ 

1.1 จัดท าขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 เรื่อง (สวพ. 2.2-1-01) 
ได้แก ่

1.1.1 คู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงานการจัดนิทรรศการวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ กับหน่วยงาน
ภายนอก 

1.1.2 คู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงานงานสัมมนาทางวิชาการ 
1.1.3 คู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงาน การน าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ 
1.1.4 คู่มือขั้นตอนงานจัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
1.1.5 คู่มือขั้นตอนงานวารสารวิชาการวิจัย 

1.2 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สวพ. ที่ก าหนดผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างชัดเจน (สวพ.2.2-1-02)  

1.3 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ผ่านทางโครงการ/
กิจกรรม ต่างๆ เช่น  

1.3.1 โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจ าปี 2556                 
(สวพ.2.2-1-03)         

1.3.2 กิจกรรมการจัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่งานวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 (สวพ.2.2-1-04)         

1.3.3  โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556    
(สวพ.2.2-1-05)         

1.3.4 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ (สวพ.2.2-1-06) 



1.4 มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับบุคลากรที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน
บุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2551 (สวพ.2.2-1-07) 

1.5 มีการสนับสนุนงบประมาณการจัดท าโครงการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เพ่ือเป็น
เวทีรองรับการตีพิมพ์ผลงานของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่องดังนี้ (สวพ. 2.2-1-8)  

1.5.1 ปีงบประมาณ 2550 ได้รับสนับสนุน 410,000 บาท จ านวนบทความ 24 เรื่อง 
1.5.2 ปีงบประมาณ 2551 ได้รับสนับสนุน 328,000 บาท จ านวนผลงาน 25 เรื่อง 
1.5.3 ปีงบประมาณ 2552 ได้รับสนับสนุน 300,000 บาท จ านวนผลงาน 20 เรื่อง 
1.5.4 ปีงบประมาณ 2553 ได้รับสนับสนุน 350,000 บาท จ านวนผลงาน 26 เรื่อง 
1.5.5 ปีงบประมาณ 2554 ได้รับสนับสนุน 400,000 บาท จ านวนผลงาน 30 เรื่อง 
1.5.6 ปีงบประมาณ 2555 ได้รับสนับสนุน 350,000 บาท จ านวนผลงาน 30 เรื่อง 
1.5.7 ปีงบประมาณ 2556 ได้รับสนับสนุน 300,00 บาท  จ านวนผลงาน 32 เรื่อง 

1.6 มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น โครงการจัด
นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก (สวพ.2.2-1-09) การจัดท าโครงการเอกสารและซีดีเผยแพร่
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ (สวพ.2.2-1-10) มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการส าหรับเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่าย 9 ราชมงคล (สวพ.
2.2-1-11) 

  2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

โดย สวพ. ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบได้แก่ 

2.1 จัดท าขั้นตอน คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย (สวพ 2.2-2-01) 
2.2 มีการก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ติดตามผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์

ของอาจารย์นักวิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงาน  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 178 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 (สวพ 2.2-2-02) 

2.3 มีการคัดสรรผลงานเพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือเผยแพร่ให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้  เช่น 
โครงการเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัย (สวพ.2.2-2-03) เอกสารร้อยเรียงเรื่องเล่างานวิจัย (สวพ.2.2-
2-04) วารสารวิชาการวิจัยมทร.พระนคร (สวพ.2.2-2-05) 

 3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

โดย สวพ. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่างๆ (สวพ 2.2-3-01) เช่น 

3.1 โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
3.2 เอกสารซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
3.3 เอกสารร้อยเรียงเรื่องเล่างานวิจัย  



3.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(http://www.ird.rmutp.ac.th) และเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี (http://clinictech.rmutp.ac.th) 
เว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) (http://www.ird.rmutp.ac.th/KM/)   

 4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

โดย สวพ. มีการสนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 
4.1 จัดท าข้อมูลขั้นตอนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เผยแพร่ผ่านทาง

เว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) (http://www.ird.rmutp.ac.th/KM/)  (สวพ 2.2-4-01) 
4.2 ก าหนดให้มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (สวพ 2.2-4-02) 
4.3 ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ คือ งาน

ติดตามและประเมินผลในกลุ่มวิจัย (สวพ 2.2-4-03) 
4.4 ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานวิจัย โดยใช้แบบรายงานผลการประเมินแผนงาน

โครงการวิจัยงบประมาณภายในของมหาวิทยาลัย (สวพ 2.2-4-04) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 พระนครตาม ค าสั่งเลขที่ 178 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
(สวพ. 2.2-4-05) 

4.5 หนังสือรับรองการน าผลงานไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก (สวพ. 2.2-4-06) 
 5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
โดย สวพ. ด าเนินการในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ดังนี้  
5.1 จัดท าขั้นตอนการด าเนินการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สวพ.2.2-5-01) 
5.2 จัดท าแบบค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้แก่อาจารย์/นักวิจัย (สวพ.2.5-5-02) 
5.3 จัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา พ.ศ. 2555  (สวพ.2.5-5-03)  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ     5 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.2-1-01 คู่จัดท าขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
สวพ.2.2-1-02 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สวพ. ที่ก าหนดผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
สวพ. 2.2-1-03 รายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2556 
 



รหัสหลักฐาน รายการ 
     สวพ. 2.2-1-04 รายงานผลการด าเนินงานการจัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
     สวพ. 2.2-1-05 รายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2556 
     สวพ. 2.2-1-06 รายงานสรุปการน าเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจ าปี 2556 

สวพ. 2.2-1-07 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่ อไป
เสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2551 

สวพ. 2.2-1-08 อนุมัติโครงการการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจ าปี 2556 
สวพ. 2.2-1-09 อนุมัติโครงการการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจ าปี 2556 
สวพ. 2.2-1-10 อนุมัติกิจกรรมการจัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 
สวพ. 2.2-1-11 อนุมัติโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการ

นานาชาติ ครั้งที่ 4 
สวพ. 2.2-2-01 ขั้นตอนการ คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัย 
สวพ. 2.2-2-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพผลงานวจิัย ประจ าปี 2556 ที่ 178/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556   
สวพ. 2.2-2-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี  
สวพ. 2.2-2-04 เอกสารร้อยเรียงเรื่องเล่างานวิจัย 
สวพ. 2.2-2-04 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจ าปี 2556  
สวพ. 2.2-3-01 หนังสือประชาสัมพันธ์  

- เอกสารและซีดีงานวิจัย มทร.พระนคร    
- วารสารวิชาการวิจัย  
- เอกสารร้อยเรียงเรื่องเล่างานวิจัย   
- หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา ird.rmutp.ac.th 

สวพ. 2.2-4-01 ขั้นตอนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ (KM) 

สวพ. 2.2-4-02 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
สวพ. 2.2-4-03 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สวพ. ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป

ใช้ประโยชน์          
สวพ. 2.2-4-04 แบบรายงานผลการประเมินแผนงานโครงการวิจัยงบประมาณภายในของมหาวิทยาลัย 
สวพ. 2.2-4-05 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพผลงานวจิัย ประจ าปี 2556 ที่ 178/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556   

     สวพ. 2.2-4-06 หนังสือรับรองการน าผลงานไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 
สวพ. 2.2-5-01 ขั้นตอนการด าเนินการจดแจ้งข้อมลูลิขสิทธ์ิงานวิจัยและงานสร้างสรรค์              
สวพ. 2.2-5-02 แบบค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ ์
สวพ. 2.2-5-03 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 

 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

อย่างชัดเจน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งสามารถบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกเป็นจ านวนมาก 
3. มีการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัยและผลงารสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์โดย

รวบรวมเป็นเอกสารที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 



จุดที่ควรพัฒนา 
- การจัดท าวารสารในปัจจุบันยังเป็นระบบเอกสารแบบดั้งเดิม   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาวารสารระบบออนไลน์ 
2. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย (RPM) ให้สามารถน าเข้าข้อมูลผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์เพ่ือการเผยแพร่ 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร .พระนคร 
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
- พัฒนาวารสารระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

 
- งานเผยแพร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- งานพัฒนางานวิจัย 

 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนพัฒนา 
- 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระโทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
       (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6094 
             (หัวหน้ากลุ่มวิจัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือ 
         การบริการวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ   
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้า
ข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

  1. มีระบบและกลไกการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการบริการวิชาการ
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ได้ด าเนินการจัดท าระบบและกลไกฯ ดังนี้  
1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการบริการ

วิชาการ เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.3 -1-01)  
1.2 มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจ ัยและงานบริการวิชาการ ตามค าสั ่งที่ 

1029/2555 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 โดยมีหน้าที่ประสานและด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการน า
ความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
(สวพ.2.3-1-02) 

  2. มีการจัดการให้บุคลากรท างานวิจัยที่บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 
โดย สวพ. ได้ด าเนินการให้บุคลากรท างานวิจัยที่บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน ดังนี้ 
2.1 ให้ความรู้และแนวทางในการท างานวิจัยแบบบูรณาการผ่านโครงการวิจัยสัญจร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.2.3-2-01)  
2.2 ให้นักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในโครงการจัดนิทรรศการวิจัย

สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (สวพ.2.3-2-02) สนับสนุนให้นักศึกษาท างานแผนงาน/โครงการ
จากงานวิจัยของอาจารย์ผ่านโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ (สวพ.2.3-2-03) 

  3. มีการจัดการให้บุคลากรท างานวิจัยที่บูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการ 
โดย สวพ. จัดการให้บุคลากรท างานวิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ ดังนี้ 
3.1 ให้ความรู้แนวคิดในการท างานวิจัยแบบบูรณาการผ่านโครงการบริการวิชาการสัญจร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.2.3-3-01)  
3.2 สนับสนุนให้อาจารย์ท างานงานวิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ เช่น โครงการวิจัยใน

ผลผลิตเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี  (สวพ.2.3-3-02) งานวิจัยที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (สวพ.2.3-3-03) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ (สวพ.2.3-3-04)   

 



  4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

โดย สวพ. มีการก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการด าเนินการประเมินผลการบูรณาการการวิจัยกับ
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สวพ.2.3-4-01) มีการติดตามผลการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ (สวพ.2.3-4-02) สรุปผลการติดตามประเมินฯ (สวพ.2.3-4-03)  

  5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

โดย น าผลการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการเสนอผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.3-5-01) จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร (สวพ.2.3-5-02) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ - - - - 5 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.3-1-01 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการบริการวิชาการและ

ปฏิทินการปฏิบตัิงาน 
สวพ.2.3-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ที่ 1029/2555  

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 
สวพ.2.3-2-01 โครงการวิจัยสัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สวพ.2.3-2-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ เลขที่ 1029/2555  

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 
สวพ.2.3-2-03 หน้าที่คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ตามค าสั่งเลขที่ 1029/2555  

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 
สวพ.2.3-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสญัจร ประจ าปี 2556 
สวพ.2.3-3-02 ท าเนียบโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แยกตามผลผลิต 
สวพ.2.3-3-03 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
สวพ.2.3-3-04 รายงานผลการด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยผีลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
สวพ.2.3-4-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.3-4-02 บันทึกข้อความติดตามผลการบูรณาการการวิจยักับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
สวพ.2.3-4-03 สรุปผลการบูรณาการการวจิัยกบัการเรยีนการสอนและการบริการวิชาการ 
สวพ.2.3-5-01 บันทึกข้อความสรุปผลการประเมินการบูรณาการการวิจยักับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

เสนอผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.3-5-02 แผนพัฒนาปรับปรุงการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

 
 



จุดแข็ง 
- มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการท างานวิจัยที่บูรณาการทุกบทบาท/

ภารกิจเข้าด้วยกันได้แก่ การสอนหรือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- งานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมยังมี
จ านวนน้อย 
 

ข้อเสนอแนะ 
  - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
-  ก ากับดูแลและให้ความรู้ใหม้ีการด าเนินโครงการวจิัยที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
- งานพัฒนานักวิจัย 

 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนพัฒนา 
 
 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
      (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
            (หัวหน้ากลุ่มวิจัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มี
ผลการด าเนินงาน) 

  1. มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้ผลงานที่มี
ศักยภาพและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

โดย มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) รวบรวมและพิจารณาข้อเสนอการ
วิจัยเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีระบบกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจนตามโครงสร้างการบริหารของ  สวพ. 
(สวพ.2.4-1-01) 

1.2 มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการการท างานด้านการเสนอขอและจัดสรร
งบประมาณวิจัย (สวพ.2.4 -1-02) และปฏิทินการปฏิบัติงานฯ (สวพ.2.4 -1-03) รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของ สวพ. (สวพ.2.4-1-04)  

1.3 มีการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (สวพ.2.4-1-05) รวบรวมข้อเสนอการวิจัย (สวพ.2.4-1-06) 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเสนอการวิจัย (สวพ.2.4 -1-07) มีการประชุม
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประเมินข้อเสนอการวิจัย (สวพ.2.4-1-08) มีการแจ้งผล
การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยแก่คณะผู้วิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (สวพ.2.4-1-09)  

  2. มีการก าหนดโจทย์วิจัยและหรือจุดเน้นของการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยมี
ทิศทางในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย 

โดย สวพ. มีการส ารวจความต้องการและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง (CEO) เกี่ยวกับ
หัวข้อหรือแนวทางการท างานวิจัย เพ่ือให้นักวิจัยมีทิศทางในการท างานวิจัย ตามแบบส ารวจโจทย์การ
ท างานวิจัยสถาบัน (สวพ.2.4-2-01) และสรุปเป็นโจทย์วิจัยและแจ้งเวียนหน่วยงานเพ่ือประกาศรับทุน 
(สวพ.2.4-2-02) และมีการก าหนดจุดเน้นของการท าวิจัย (สวพ.2.4-2-03) 

  3. มีการประเมินคุณภาพของข้อเสนอการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสถาบันซึ่งด าเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

โดย มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน และคณะกรรมการประเมินภายในเพ่ือพิจารณา
ข้อเสนอการวิจัย (สวพ.2.4-3-01) และกรรมการภายนอก โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
ก่อนส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ของวช. พิจารณา (สวพ.2.4-3-02) และด าเนินการจัดประชุมเพ่ือประเมิน
คุณภาพข้อเสนอการวิจัย (สวพ.2.4-3-03) และแจ้งผลการประเมินให้นักวิจัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (สวพ.2.4-3-04) 



  4. มีการจัดนักวิจัยอาวุโสหรือนักวิจัยพี่เลี้ยงเพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย
แยกตามสาขาวิชาการของสถาบัน 

โดยจัดให้มีนักวิจัยพ่ีเลี้ยงแบ่งตามสาขาวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและช่วยผลักดันให้ศักยภาพงานวิจัยสูงขึ้น (สวพ.
2.4-4-01) 

  5. มีร้อยละของข้อเสนอการวิจัยในผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ต่ ากว่า         
ร้อยละ 50 ของข้อเสนอการวิจัยทั้งหมด (สวพ.2.4-5-01)  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณ
เงินรายได้ จ านวน 145 โครงการ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 10 โครงการ 
รวม 155 โครงการ ซึ่งเป็นผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 79 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 51 

  6. มีข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการประเมิน “สนับสนุน” จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50  ของข้อเสนอการวิจัยทั้งหมด 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรวบรวมข้อเสนอการวิจัย 
ส าหร ับการเสนอของบประมาณของปี พ.ศ.255 6 จากหน่วยงานทั ้ง  9 คณะ และจัดส ่ง ให้
ผู ้ทรงคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเมินเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 182 โครงการ มีข้อเสนอการวิจัยที่
มีผลการประเมินสนับสนุน 103 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.59 และข้อเสนอการวิจัยที่มีผลการ
ประเมินไม่สนับสนุน79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.41 (สวพ.2.4-6-01) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ - - - - 6 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.4-1-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.4-1-02 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานการเสนอของบประมาณ 
สวพ.2.4-1-03 ปฏิทินการปฏิบตัิงานฯ 
สวพ.2.4-1-04 หนังสือแจ้งเวียนข้ันตอนการปฏิบตัิงานและหน้าเว็บไซต์สถาบันวจิัยและพัฒนา 
สวพ.2.4-1-05 หนังสือบันทึกข้อความเปิดรับข้อเสนอการวิจัย 
สวพ.2.4-1-06 เอกสารสรุปข้อเสนอการวิจยั 
สวพ.2.4-1-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
สวพ.2.4-1-08 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจยัและรายงานการประชุมการพิจารณา

ข้อเสนอการวิจัย 
สวพ.2.4-1-09 หนังสือบันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจยั 
สวพ.2.4-2-01 หนังสือบันทึกข้อความส ารวจความต้องการโจทย์วิจยัของผู้บริหารระดับสูง (CEO) 
สวพ.2.4-2-02 เอกสารสรุปโจทย์วิจัย 
สวพ.2.4-2-03 เอกสารการก าหนดจุดเน้นของการท าวิจัย 



รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.4-3-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
สวพ.2.4-3-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิข้อเสนอการวิจัยจากภายนอก 
สวพ.2.4-3-03 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจยัและรายงานการประชุมการพิจารณา

ข้อเสนอการวิจัย พร้อมภาพถ่ายการประชุม 
สวพ.2.4-3-04 หนังสือบันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจยั 
สวพ.2.4-4-01 ค าสั่งแต่งตั้งนักวิจัยอาวุโสหรือนักวิจัยพี่เลี้ยง 
สวพ.2.4-5-01 เอกสารโครงการทีไ่ดร้ับการจดัสรรงบประมาณ 
สวพ.2.4-6-01 หนังสือแจ้งผลการประเมินข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2. มีผู้รับผิดชอบและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน

ที่ชัดเจน 
3. มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก (วช.) ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถท าให้ได้รับผลประเมิน 

“สนับสนุน” ของข้อเสนอการวิจัยเพ่ิมข้ึน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- นักวิจัยไม่ให้ความเชื่อถือความสามารถ/ประสบการณ์ของอนุกรรมการวิจัยภายใน 
 
ข้อเสนอแนะ 

- เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมินข้อเสนอการวิจัยระหว่างอนุกรรมการภายใน 
และผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกับการ
ประเมินระดับชาติ 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
- การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมินข้อเสนอการวิจัย
แทนการประเมินจากเอกสาร 

 
- งานประสานงานวิจัย 

 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนา 
- จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างอนุกรรมการวิจยัภายใน
และภายนอก 

 

 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
     (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6094 
             (หัวหน้ากลุ่มวิจัย) 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผลการท างานวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 6  ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มี
ผลการด าเนินงาน) 

  1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ  รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ด าเนินการติดตามประเมินผลการท างานวิจัย โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  (สวพ.2.5-1-01)  

1.2 มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานผลการด าเนินงานวิจัยรายไตรมาสและการ
ติดตามประเมินผลงานวิจัย (สวพ.2.5-1-02) และมีปฏิทินการปฏิบัติงาน งานท าสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย และงานติดตามประเมินผล (สวพ.2.5-1-03) รวมทั้งมี
การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน (สวพ.2.5-1-04)   

  2. มีการให้รายงานผลการด าเนินงานวิจัยรายไตรมาสครบถ้วนทุกหนว่ยงาน 
โดย สวพ. มีการติดตามผลการด าเนินงานวิจัยเป็นรายไตรมาส 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 

เดือน (สวพ.2.5-2-01) โดยให้นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัยรายงานผลการด าเนินงานตาม
แบบฟอร์ม ต 1 ช./ด. ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.5-2-02)  

  3. มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ และรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ   

โดย สวพ. มีการติดตามการรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุน
ภายในมหาวิทยาลัย และรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย (สวพ.2.5-3-01)  โดยให้หน่วยงานรายงายสรุปผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์ม (สว.1 และ 
สว.2) (สวพ.2.5-3-02)  

  4. มีการให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  ของ
โครงการวิจัยทั้งหมด 

โดย สวพ. มีหนังสือแจ้งก าหนดการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และรูปแบบการจัดท า
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ถึงหน่วยงาน (สวพ.2.5-4-01) โดยมีโครงการวิจัย จ านวน 142 โครงการ 
มีการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด จ านวน 100 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.42 
และ ค้างส่ง จ านวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.58 (สวพ.2.5-4-02) 



  5. มีการประเมินผลงานวิจัยของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบภายใน
โดยอิงเกณฑ์จากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

โดย สวพ. มีการประเมินผลงานวิจัยของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบภายในโดย
อิงเกณฑ์จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้ 

5.1 แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลงานวิจัย ที่ 178/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สวพ.2.5-5-01) 

5.2 จัดท าเกณฑ์และแบบรายงานผลประเมินแผนงานโครงการวิจัยงบประมาณภายในของ
มหาวิทยาลัย (สวพ.2.5-5-02) 

5.3 ประเมินผลงานวิจัยของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบภายใน (สวพ2.5-5-03) 
5.4 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินฯ (สวพ.2.5-5-04)      
  6. มีผลงานวิจัยที่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ดีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของผลงานที่ประเมิน

ทั้งหมด 
โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีการประเมินผลงานวิจัยของโครงการที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงิน รายได้  จ านวน 
110 โครงการ และมีโครงการที่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ดีขึ้นไป จ านวน 59 โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ 53.60 (สวพ. 2.5-6-01) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ  - - - - 6 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.5-1-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.5-1-02 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
สวพ.2.5-1-03 ปฏิทินการปฏิบตัิงานการตดิตามประเมินผล 
สวพ.2.5-1-04 หนังสือแจ้งเวียนข้ันตอนการปฏิบตัิงานและหน้าเว็บไซต์สถาบันวจิัยและพัฒนา 
สวพ.2.5-2-01 หนังสือบันทึกข้อความถึงหน่วยงานเพื่อให้รายงานผลการด าเนินงานวิจัยรายไตรมาส 
สวพ.2.5-2-02 แบบฟอร์ม ต 1ช./ด. 
สวพ.2.5-3-01 หนังสือบันทึกข้อความถึงหน่วยงานเพื่อให้รายงานสรุปผลการด าเนนิงานวิจัยท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่ง

ทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
สวพ.2.5-3-02 แบบฟอร์ม สว.1 และ สว.2 
สวพ.2.5-4-01 หนังสือบันทึกข้อความถึงหน่วยงานแจ้งการจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และรูปแบบ การจัดท ารายงาน

วิจัยฉบับสมบรูณ ์
สวพ.2.5-4-02 รายงานสรุปการจดัส่งรายงานวิจัยฉบับสมบณู์และบทคัดย่อ 
สวพ.2.5-5-01 ค าสั่งแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานวิจัย 
สวพ.2.5-5-02 เกณฑ์และแบบฟอรม์เพื่อประเมินผลงานวิจัย 
สวพ.2.5-5-03 หนังสือบันทึกข้อความถึงหน่วยงานเพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย 
สวพ.2.5-5-04 รายงานวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลงานวิจัย 



รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.5-6-01 รายงานวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลงานวิจัย 

 
จุดแข็ง 

- มีคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยจากทุกหน่วยงานเป็นไปตามสาขาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- บางหน่วยงานไม่เห็นความส าคัญของการรายงานความก้าวหน้า การส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์และการประเมินผลงานวิจัย  

 
ข้อเสนอแนะ 

- ก าหนดมาตรการให้คณะก ากับดูแลนักวิจัยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในเวลาที่
ก าหนด 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
 -  การใช้ระบบการติดตามผลการด าเนินงานวิจัยโดยเชื่อมโยง
การจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป  

 

 
- งานประสานงานวิจัย 
 

 
- ปีงปประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนพัฒนา 
- 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
     (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
        (หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 : ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน  6 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มี
ผลการด าเนินงาน) 

  1. มีระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุตามแผนด้าน
งานวิจัยของสถาบันและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) ได้จัดท าระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์ดังนี้ 

1.1. มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งการน าเสนอผลงานในการจัดนิทรรศการ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 
และการจัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ  (สวพ.2.6-1-01) รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th  ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
(สวพ.2.6-1-02)  

1.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.6-1-03)  

1.3 มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุน
บุคลากรเพ่ือไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ (สวพ.2.6-1-04) 

1.4 มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย              
พศ.2555 เพื่อเป็นกลไกลการบริหารจัดการและสนับสนุนการด าเนินการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (สวพ.2.6-1-05) 

1.5 มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร (สวพ.2.6-1-06) 

  2. มีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ครบถ้วนทุกประเภท 
โดย ในปีงบประมาณ 2556 สวพ. มีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์ดังนี้ 
2.1 การจัดนิทรรศการ 

2.1.1 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย (Technomart – Innomart 2012)  ประจ าปี 
2555 ระหว่างวันที่ 5-13 มกราคม 2556 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี               
จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวพ.2.6-2-01) 



2.1.2  งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2556 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์การแสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สวพ.2.6-2-02) 

2.1.3 การจัดนิทรรศการราชมงคลพระนครวิชาการ ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 เนื่องใน
โอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารพร้อมมงคลและอาคารมงคล
อาภา คณะบริหารธุรกิจ (สวพ.2.6-2-03) 

2.1.4 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556 ระหว่างวันที่ 6-21 
สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา จัดโดย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวพ.2.6-2-04) 

2.1.5 งานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 
ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราช
ประสงค์ กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สวพ.2.6-2-05) 
 2.2 การจัดหรือร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 

2.2.1 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556                        
ณ  ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ (สวพ.2.6-2-06) 

2.2.2 การจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย เป็นการจัดท าวารสารที่รวบรวมบทความ
พิเศษ บทความวิจัย และบทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (สวพ.2.6-2-07) 

2.2.3 การจัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของเอกสารและซีดี เผยแพร่         
แก่หน่วยงานภายในและภายนอก (สวพ.2.6-2-08) 

  3. มีหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่จัดครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
โดย ในป ีงบประมาณ 2556 มีหน ่วยงาน  9 คณะ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ของ

มหาวิทยาลัยร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ครบทุกหน่วยงาน 
(สวพ.2.6-3-01) 

 
ตารางแสดงหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

โครงการ 
หน่วยงานที่เข้าร่วม 

คอ. ทคศ. ทสม. บธ. วท. วศ. ศศ. อสอ. สถอ. สวพ. 

1.การจัดนิทรรศการ 
1.1 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 
(Technomart – Innomart 2012)  ประจ าปี 2555 

          

1.2 งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2556           

1.3 งานราชมงคลพระนครวิชาการ           

1.4 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ ประจ าปี 2556 

          

1.5 งานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 
2556 (Thailand Research Expo 2013) 

          



โครงการ 
หน่วยงานที่เข้าร่วม 

คอ. ทคศ. ทสม. บธ. วท. วศ. ศศ. อสอ. สถอ. สวพ. 

2.จัดหรือร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 
2.1 งานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5 และการประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 
2556 ณ  ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ  

          

3.จัดท าวารสารวิชาการและวิจัย  
3.1 วารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1  มีนาคม  2556 

          

3.2 วารสารวิชาการและวิจยั มทร. พระนคร 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กันยายน 2556           

4.จัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

          

 
 

  4. มีเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกใน
ระดับชาติหรือนานาชาติและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

โดยสถาบันได้ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ที่เป็น
เครือข่ายมาตั้งแต่ ปี2549 ถึงปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวน 
3 เครือข่าย คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวพ.2.6-4-01) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (สวพ.2.6-4-02) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (สวพ.2.6-4-03) สถาบันนวัตกรรม           
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (สวพ.2.6-4-04) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สวพ.2.6-4-05)   
ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงานที่เป็นเครือข่าย 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย 

1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1.1 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 
1.2 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

ปี 2549 - ปัจจุบัน 
 

2 ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

2.1 งานวันนักประดิษฐ ์
2.2 งานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ  (Thailand 
Research Expo) 

ปี 2550 - ปัจจุบัน 
 

3 กลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 

งานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  

ปี 2552 - ปัจจุบัน 

4 สถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหดิล  

งานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคล และการประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ปี 2556 - ปัจจุบัน 

5 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 การประชุมใหญ่โครงการส่งเสรมิการวิจัยในอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 2 (The Second Higher Education Research 
Promotion Congress; HERP CONGRESS II) 

ปี 2556 - ปัจจุบัน 



  5. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยมี
ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด 

โดย ในปีงบประมาณ 2556 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวน         
6 โครงการ/กิจกรรม และมีการประเมินผลการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น     
ร้อยละ 100 (สวพ.2.6-5-01) ดังนี้ 
1. การประเมินผลการจัดนิทรรศการ 

การประเมินผลตามเป้าหมายตัวชี้ วัด 

ตัวชี้วัด 

ผู้เข้าร่วมงาน (คน) 
จ านวนผลงาน 

(เร่ือง) 
ความพึงพอใจ 

ต่อการจัดงาน (ร้อยละ) 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
1.1 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 
(Technomart – Innomart 2012)  
ประจ าปี 2555 

200 200 4 4 85.00 85.60 

1.2 งานวันนักประดิษฐ ์ ประจ าป ี2556 400 400 7 20 85.00 86.00 

1.3 งานราชมงคลพระนครวิชาการ 300 518 49 52 85.00 88.00 

1.4 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556 

200 215 26 26 85.00 88.60 

1.5 งานการน าเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ ประจ าปี 2556 (Thailand 
Research Expo 2013) 

200 247 13 13 85.00 88.40 

 

 

2. การประเมินผลจัดหรือร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 

การประเมินผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ผู้เข้าร่วมงาน (คน) 
จ านวนผลงาน 

(เร่ือง) 
ความพึงพอใจ 

ต่อการจัดงาน (ร้อยละ) 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
2.1 งานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5 และการ
ประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 4  

500 1,192 50 660 60.00 81.04 
 

 

 

 

 

 

 



3. การประเมินผลจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย  

 

4. จัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการ 

 
  6. มีนักวิจัยหรือโครงการหรือกิจกรรมหรือผลงานที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
โดย ในปีงบประมาณ 2556  มีผลงานของหน่วยงาน/นักวิจัยที่ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

จากหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน/นักวิจัยที่ได้รับรางวัล หน่วยงานเจ้าของรางวัล รายการหลักฐาน 

1 รางวัลหน่วยงาน : รางวัลระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย  (Banana Product) ซึ่งเป็น
รางวัลจากผลงานวิจัย  เรื ่องกล้วย ที่นักวิจัยคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาและเผยแพร่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่ชุมชน  

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา (รับพระราชทาน
เหรียญรางวัลนักวิจัยดีเด่นจาก
สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

เกียรติบัตรและ
ภาพเหรียญรางวัล 
(สวพ.2.6-6-01) 

2 รางวัลหน่วยงานและนักวิจัย : รางวัลการน าเสนอผลงาน
ในระดับดีมากแบบบรรยาย ในผลงานวิจัยเรื่อง “การ
ปรังปรุงคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผักและ
ผลไม้แกะสลัก” 
 

การประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจยัในอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 2  

เกียรติบัตร 
(สวพ.2.6-6-02) 

3 
 

รางวัลหน่วยงานและนักวิจัย : รางวัล Special Prize 
ในงานวันนักประดิษฐ์ 2556 ด้านการสร้างสรรค์และ
การออกแบบผลงานเรื่อง “การออกแบบเครื่องทอผ้า
แบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊คการ์ด เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

เอกสารรายงานผล
การด าเนินงาน 
สวพ.เดือน
กุมภาพันธ์ 2556 
(สวพ.2.6-6-03) 

การประเมินผลตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
จ านวนบทความ/

ฉบับ 
จ านวนวารสาร 
ที่จัดพิมพ์/ฉบับ 

จ านวนหน่วยงาน                     
ที่เผยแพร่/ฉบับ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

เป้า 
หมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

เป้า 
หมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

3.1 ปี 7 ฉบับท่ี 1 มีนาคม  2556 16  16  1,250  1,250  790 844 
3.2 ปี 7 ฉบับท่ี 2 กันยายน 2556 16  16  1,250  1,250  790 844 

การประเมินผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
จ านวนเอกสารและซีดี จ านวนหน่วยงานที่

เผยแพร่ 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
เอกสารและซดีีเผยแพร่งานวิจัยและบริการวิชาการ 1,000 เล่ม/ 

1,000 แผ่น 
1,000 เล่ม/ 
1,000 แผ่น 

600 
หน่วยงาน 

627 
หน่วยงาน 



ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/นักวิจัยที่ได้รับรางวัล หน่วยงานเจ้าของรางวัล รายการหลักฐาน 

4 รางวัลหน่วยงาน: รางวัลหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ าปี 2556 “หมู่บ้านเผือกหอม” 
ในงานประชุมเครือข่ายความร่วมมือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

โล่และเกียรติบัตร
(สวพ.2.6-6-04) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ - - - - 6 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.6-1-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.6-1-02 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานฯ 
สวพ.2.6-1-03 หนังสือแจ้งเวียนข้ันตอนการปฏิบตัิงานและหน้าเว็บไซต์สถาบันวจิัยและพัฒนา 
สวพ.2.6-1-04 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโลยรีาชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุน 

บุคลากรเพื่อไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 
สวพ.2.6-1-05 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พศ.2555 
สวพ.2.6-1-06 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุน 

เพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
สวพ.2.6-2-01 หนังสือขออนุมัติโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหนว่ยงานภายนอก  ประจ าปี 2556  

กิจกรรมที่ 1 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  (Technomart – Innomart 2012)  ประจ าปี 2555 
สวพ.2.6-2-02 หนังสือขออนมุัติโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหนว่ยงานภายนอก  ประจ าปี 2556  

กิจกรรมที่ 2 งานวันนักประดิษฐ ์ประจ าปี 2556 
สวพ.2.6-2-03 หนังสือขออนุมัติโครงการ การจดันิทรรศการ“ราชมงคลพระนครวิชาการ” 
สวพ.2.6-2-04 หนังสือขออนุมัติโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหนว่ยงานภายนอก 

ประจ าปี 2556 กิจกรรมที่ 3 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556 
สวพ.2.6-2-05 หนังสือขออนุมัติโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหนว่ยงานภายนอก ประจ าปี 2556  

กิจกรรมที่ 4 งานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556  (Thailand Research Expo 2013) 
สวพ.2.6-2-06 หนังสือขออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ครั้งท่ี 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 4 
สวพ.2.6-2-07 หนังสือขออนุมัติโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ  2556 
สวพ.2.6-2-08 หนังสืออนุมัติโครงการจดัท าเอกสารและซีดีเผยแพรผ่ลงานวิจัยและบริการวิชาการ  

ประจ าปี 2556 
สวพ.2.6-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

- โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจ าปี 2556 
- งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555 
- งานวันนักประดิษฐ ์ประจ าปี 2556 
- งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556 
- กิจกรรมการจัดนิทรรศการ “ราชมงคลพระนครวิชาการ” 



รหัสหลักฐาน รายการ 
- โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจ าปี 2556  
- โครงการจัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ งานวิจัยและบริการวิชาการ 

สวพ.2.6-4-01 หนังสือเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจ าปี 2555 และ หนังสือเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติประจ าปี 2556 

สวพ.2.6-4-02 หนังสือเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เข้าร่วมในงาน “การน าเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012) และ หนังสือเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวด
ในโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2556 

สวพ.2.6-4-03 หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการ และ หนังสือขออนุมัติโครงการการประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5 และการประชุมวชิาการนานาชาต ิมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 4 

สวพ.2.6-4-04 หนังสือลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับสถาบันนวตักรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สวพ.2.6-4-05 หนังสือขอเชิญประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งท่ี 1  (The Second Higher 

Education Research Promotion Congress; HERP CONGRESS ) และหนังสือขอเชิญประชุมใหญ่
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศกึษา ครั้งท่ี 2  (The Second Higher Education Research 
Promotion Congress; HERP CONGRESS II)  

สวพ.2.6-5-01 เอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2556 : งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
สวพ.2.6-6-01 รางวัลหน่วยงาน : รางวัลระดบัภมูิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑจ์ากกลว้ย  (Banana Product)  ซึ่งเป็นรางวัล

จากผลงานวิจยั  เรื่องกล้วย ท่ีนักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาและเผยแพร่ถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่ชุมชน 

สวพ.2.6-6-02 เกียรติบตัรรางวัลการน าเสนอผลงานโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งท่ี 2  (The Second 
Higher Education Research Promotion Congress; HERP CONGRESS II) 

สวพ.2.6-6-03 เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน สวพ.เดือนกุมภาพันธ์ 2556 
สวพ.2.6-6-04 รางวัลหน่วยงาน: รางวัลหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2556  

“หมู่บ้านเผือกหอม” ในงานประชุมเครือข่ายความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 

2. มีผู้รับผิดชอบและก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ชัดเจน 

3. มีการบริหารจัดการครบถ้วนตามระบบ PDCA 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

-  
 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 
 
 



แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีงบประมาณ 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
- การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคร์ะดับอาเซียน 

 
- งานเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนพัฒนา 
 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
     (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
        (หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที ่2.7 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ   
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผล
การด าเนินงาน) 

 1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกัน 

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) ได้จัดท าระบบและกลไกการด าเนินงานวารสารวิชาการและ
วิจัย มทร.พระนคร ดังนี้ 

1.1 มีการก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานวารสารวิชาการและวิจัย สังกัดในงานเผยแพร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มวิจัย ในแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา         
(สวพ.2.7-1-01)  
 1.2 มีการก าหนดผู้ รับผิดชอบที่ชัดเจน ตามกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน
(ปีงบประมาณประจ าปี 2555-2558) ตามหนังสือ ที่ ศธ 0581.17/1218 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคลและรายต าแหน่ง  (สวพ.2.7-1-02)  

1.3  มีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานวารสารวิชาการและวิจัย (สวพ.2.7 -1-03)                            
และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทราบ ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัย                    
และพัฒนา http://www.ird.rmutp.ac.th (สวพ.2.7-1-04) และเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย 
http://www.journal.rmutp.ac.th (สวพ.2.7-1-05) 

1.4 มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พ.ศ.2550 (สวพ.2.7 -1-06) และระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสารวิชาการและวิจัย       
มทร.พระนคร พ.ศ.2553  (ฉบับที่ 2) ซึ่ งเป็นระเบียบที่ก าหนดหลักเกณฑ์และการด าเนินการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (สวพ.2.7-1-07) และหนังสือค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย  ตามเอกสาร ที่ ศธ 0581.11/396 ลงวันที่ 13 
มีนาคม 2555 (สวพ.2.7-1-08) 

 2. มีโครงการการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย โดยด าเนินการตามแผนและเกณฑ์คุณภาพ
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่วารสารวิชาการและวิจัยสู่สาธารณชน 
 โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับงบประมาณสนับสนุน หมวดรายจ่ายอ่ืน        
จากงบประมาณรายจ่าย และมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 2.1 ขออนุมัติโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 
0581.11/1571 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2555 (สวพ.2.7-2-01) 

2.2 การพิจารณาบทความ ประกาศรับต้นฉบับบทความวิจัยและบทความวิชาการ จากหน่วยงาน
ภายนอก ของมหาวิทยาลัย ตามเอกสารแจ้งเวียน ที่ ศธ 0581.11/0591 ลงวันที่ 19 เมษายน 2556 (สวพ.2.7-



2-02) ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.ird.rmutp.ac.th และเว็บไซต์วารสารวิชาการและ
วิจัย http://www.journal.rmutp.ac.th (สวพ.2.7-1-03) 

2.3 การประเมินบทความ โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมิน
บทความ (สวพ.2.7-2-04)          

2.4  การตอบรับรองการตีพิมพ์ ส่งเอกสารตอบรับตีพิมพ์ถึงเจ้าของผลงาน (สวพ.2.7 -2-06)         
และเอกสารรับรองการตีพิมพ์ เมื่อเอกสารได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว (สวพ.2.7-2-07)       

2.5 การจัดพิมพ์วารสาร ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในโครงการ (สวพ.2.7-2-08)       
 2.6 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 24 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 102 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 72 แห่ง สถานศึกษา
อาชีวศึกษา  398 แห่ง  วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง หอสมุดแห่งชาติ 17 แห่ง และหน่วยงาน ทั้ง 8 มทร. 89 แห่ง 
(สวพ.2.7-2-09) และมีหนังสือตอบขอบคุณจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับวารสารวิชาการและวิจัย               
มทร.พระนคร (สวพ.2.7-2-10)   
  3. มีบทความวิจัยและบทความวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาภายในรวมกันไม่ต่ ากว่า      
ร้อยละ 30 ของบทความท้ังหมด 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้มีการตีพิมพ์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร จ านวน 2 
ฉบับ ดังนี้ 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2556  มีบทความวิจัย และบทความวิชาการ ของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย จ านวน  6 เรื่อง และบุคลากรภายนอก จ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นผลงานของบุคลากรภายใน                
ร้อยละ 40.00 (สวพ.2.7-3-02) 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2556 มีบทความวิจัย และบทความวิชาการ ของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย จ านวน 5 เรื่อง และบุคลากรภายนอก จ านวน 10 เรื่อง คิดเป็นผลงานของบุคลากรภายใน              
ร้อยละ 33.33 (สวพ.2.7-3-01) 

รวมบุคลากรภายใน 2 ฉบับ จ านวน 11 บทความ ภายนอก จ านวน 19 บทความ คิดเป็นผลงาน
ของบุคลากรภายในร้อยละ 36.67 

 4. มีการประเมินผลโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 

มีการด าเนินงานจัดท าวารสารตามเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ              
(สวพ.2.7-4-01) มีบรรณาธิการวารสารผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความประจ า
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ฉบับเดือนมีนาคมและกันยายน  ของทุกปี (สวพ.2.7-4-02) 

โดยมีการประเมินผลการด าเนินโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย พบว่า บรรลุเป้าหมาย                   
ร้อยละ 100 (สวพ.2.7-4-03)   

 

 
 

ฉบับท่ี 
จ านวนบทความ/ฉบับ 

จ านวนวารสาร 
ที่จัดพิมพ์/ฉบับ 

จ านวนหน่วยงาน                     
ทีเ่ผยแพร่/ฉบับ 

เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

ปี 7 ฉบับท่ี 1 
มีนาคม  2556 

16 
บทความ 

16  
บทความ 

1,250  
เล่ม 

1,250 
เล่ม 

790 800 

ปี 7 ฉบับท่ี 2 
กันยายน 2556 

16 
บทความ 

16  
บทความ 

1,250  
เล่ม 

1,250  
เล่ม 

790 800 



 5. วารสารวิชาการและวิจัย ได้รับการรับรองหรือประกันคุณภาพจากหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ  

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานระดับชาติ ดังนี้ 
5.1 ปี 2555 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้แจ้งผลการประเมินวารสารวิชาการ            

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ผ่านการประเมินคุณภาพ   
จัดเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (รอบที่ 1 ครั้งที่ 1) ซึ่งนับเป็น 1 ใน 59 วารสารในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็น 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (สวพ.2.7-5-01) 

5.2 ปี 2556 โดยส านักงานกองทุนสนับสนุบการวิจัย (สกว.) ได้แจ้งรายชื่อและระดับคุณภาพ
วารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศ ตามเกณฑ์ของ สกว. โดยวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการให้
อยู่ในระดับที่ 2 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวพ.2.7-5-02) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ     5 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.7-1-01 แผนภูมโิครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.7-1-02 กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนบัสนุน (ปีงบประมาณประจ าปี 25555-2558) 
สวพ.2.7-1-03 คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงานวารสารวิชาการและวิจัย  
สวพ.2.7-1-04 เว็บไซต์ของสถาบันวจิัยและพัฒนา 
สวพ.2.7-1-05 เว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
สวพ.2.7-1-06 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิ                    

ประจ าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พ.ศ. 2550 
สวพ.2.7-1-07 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิ                    

ประจ าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
สวพ.2.7-1-08 หนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย  
สวพ.2.7-2-01 หนังสือขออนุมัติโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
สวพ.2.7-2-02 หนังสือเชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย จากหน่วยงานภายนอก 
สวพ.2.7-2-03 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วารสารวิชาการและวิจัย 
สวพ.2.7-2-04 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
สวพ.2.7-2-05 หนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
สวพ.2.7-2-06 หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร 



รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.7-2-08 หนังสือรายงานการขอจ้างพิมพ์วารสารวิชาการและวิจัย 
สวพ.2.7-2-09 เอกสารการจัดส่งวารสาร เพื่อเผยแพร่วารสารวิชาการและวิจัย  
สวพ.2.7-2-10 หนังสือตอบขอบคุณ จากหน่วยงานภายนอก 
สวพ.2.7-3-01 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 เดือนมีนาคม 2556 
สวพ.2.7-3-02 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เดือนกันยายน 2556   
สวพ.2.7-4-01 เกณฑ์คณุภาพวารสารวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
สวพ.2.7-4-02 บรรณาธิการวารสารผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ประจ าวารสารวิชาการและวิจัย 
สวพ.2.7-4-03 รายงานผลการด าเนินโครงการจดัท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 เดือนมีนาคม 2556  และ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เดือนกันยายน 2556   
สวพ.2.7-5-01 หนังสือแจ้งผลการประเมินคณุภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมลู TCI (กลุ่มที่ 1) 
สวพ.2.7-5-02 หนังสือแจ้งรายชื่อและระดับคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศตามเกณฑ์ของ                

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร               
อย่างต่อเนื่อง 

2. ได้รับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

  - 
ข้อเสนอแนะ 

-  
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
-  พัฒนาระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thaijo เต็มรูปแบบ 

 

 
- งานเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
 

 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนา 
-  

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
       (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
        (หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย) 

 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน  4 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มี
ผลการด าเนินงาน) 

  1. มีระบบและกลไกการพัฒนานักวิจัยเพ่ือให้ได้นักวิจัยที่มีศักยภาพและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) มีระบบและกลไกการด าเนินงานพัฒนานักวิจัย ดังนี้ 
 1.1 มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการการท างานด้านการพัฒนานักวิจัยรวมทั้งมี
การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน (สวพ.2.8-1-02) 
 1.2 มีการก าหนดผู ้ร ับผิดชอบการด าเนินงานที ่ช ัดเจนตามโครงสร้างการบริหารของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th/ (สวพ.2.8-1-01) 
 1.3 มีการส ารวจความต้องการการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากบุคลากรภายใน มทร.พระนคร 
สรุปผลการส ารวจและจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัย (สวพ.2.8-1-03)  

  2. มีโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยครบถ้วนทุกกิจกรรม 
โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สวพ. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัย ดังนี้ 
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมพัฒนา

นักวิจัยมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2556  กิจกรรมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 29 สิงหาคม 2556 
(สวพ.2.8-2-01)  
 2.2 โครงการวิจัยสัญจร ประจ าปี 2556 (สวพ.2.8-2-02) 
 2.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2556 (สวพ.2.8-2-03) 

  3. นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการเฉลี่ยในภาพรวม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สวพ. ด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัยและมีผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 90.90 (สวพ.2.8-3-01) 

3.2 โครงการวิจัยสัญจร ประจ าปี 2556 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ
90.76 (สวพ.2.8-3-02) 

 
 



  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยโดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ  95 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สวพ. ด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัย และมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ บรรลุเป้าหมายการด าเนิน คิดเป็นร้อยละ 100 (สวพ.2.8-4-01) 

4.2 โครงการวิจัยสัญจร ประจ าปี 2556 บรรลุเป้าหมายการด าเนิน คิดเป็นร้อยละ 100 (สวพ.2.8-4-02) 
  5. มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัล หรือการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของจ านวนนักวิจัยทั้งหมด 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ 2556 มีนักวิจัย จ านวน 252 คน และมีนักวิจัยที่ได้รับรางวัล จ านวน 

21 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.33 ดังนี้ 
 

สรุปข้อมูลรางวัลวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจ าปี 2556 
ล าดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ประเภทรางวัลรางวัล หน่วยงาน 

เจ้าของรางวัล 
1 รศ.บุษรา  สร้อยระย้า(1) 

ผศ.วลยั  หุตะโกวิท 
ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ(2) 

Silver Medal Presented to Banana 
Products 

มทร.ล้านนา 

2 ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 
 

รางวัลหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย 
: หมู่บ้านเผือกหอม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

3 ผศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์(3) รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยระดบัดีมาก
แบบบรรยาย 

ส านักบริหารโครงการ
ส่งเสริมการวิจยัใน
อุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลยัวิจัยแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

4 ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์(4) 
อาจารย์เจตนิพัทร์ บุณยสวสัดิ์(5) 
อาจารยส์ุกัญญา จันทกุล(6) 
อาจารย์ปิยะธิดา สหีะวัฒนกุล(7) 
ผศ.อภิรตัิ โสฬศ(8) 
อาจารย์อารยะ ไทยเที่ยง(9) 
รศ.บุษรา สร้อยระย้า 
ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ(10) 
อาจารย์กัญญุมา ญาณวิโรจน์(11) 
ผศ.จรญู คล้ายจ้อย(12) 
อาจารย์จรัศพิมพ์ วังเย็น(13) 
ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์ อริยะเครือ(14) 
อาจารย์พจนา นูมหันต์(15) 
อาจารย์ยุวดี พรธาราพงศ์(16) 
อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ(17) 
อาจารย์ธานี สคุนธะชาติ(18) 
ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ 

รางวัล Special Prize การจัดนิทรรศการ
วิจัย ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2556 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 



ล าดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ประเภทรางวัลรางวัล หน่วยงาน 
เจ้าของรางวัล 

ดร.วรลักษณ์ ปญํญาธิติพงศ์(19) 
5 อาจารย์ก้องเกียรติ มหาอินทร์(20) รางวัลบทความ เรื่อง ครูต้นล าไย โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 
6 ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์  อริยะเครือ 

 
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี เรื่อง การพัฒนา
เส้นใยชนิดใหม่จากเศษรังไหมและใยพืช 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

7 ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์  อริยะเครือ 
 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดบัดีเด่น 
เรื่อง การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอก
พิเศษด้วยเครื่องแจ๊คการ์ด (JACQUARD) 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

8 ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์  อริยะเครือ 
 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี เรื่อง 
การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลาย
พื้นเมืองด้วยอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนที่
ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

9 ดร.สรุเชษฐ  เดชฟุ้ง(21) 
 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดบัดี เรื่อง 
กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการ
จ่ายเช้ือเพลิงร่วมของเครื่องยนต์ดเีซล 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

รวมนักวิจัยได้รับรางวัล 21 คน (ไม่นับซ้ า) 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ     5 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.8-1-01 โครงสร้างการบรหิารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.8-1-02 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานกระบวนการการท างานด้านการพัฒนานักวิจยั 
สวพ.2.8-1-03 แบบส ารวจความต้องการพัฒนาศกัยภาพนักวิจัยและสรุปผลการส ารวจ 
สวพ.2.8-2-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สวพ.2.8-2-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยสัญจร ประจ าปี 2556 
สวพ.2.8-2-03 รายงานผลกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2556  
สวพ.2.8-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สวพ.2.8-3-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยสัญจร ประจ าปี 2556 
สวพ.2.8-4-01 บทสรุปผูบ้ริหารโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สวพ.2.8-4-02 บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยสัญจร ประจ าปี 2556 
สวพ. 2.8-5-01 เอกสารแจ้งผลการประกวด/ประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
 
 



จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนานักวิจัยทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
2. นักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. นักวิจัยขาดทักษะในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความระดับนานาชาติ 
2. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อเสนอแนะ 
-  จัดท าโครงการพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัย 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม้ีทักษะในการพัฒนาบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์/เผยแพร ่
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานวจิัยทีบู่รณาการกับพันธกิจอื่น 

 
- งานพัฒนางานวิจัย 

 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนพัฒนา 
 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
      (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
             (หัวหน้ากลุ่มวิจัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 : จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานวิชาการที่ด าเนินการจดแจ้ง 
         หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

มีการจดแจ้งหรือจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร   
จ านวนไม่เกิน  10  เรื่อง 
มีการจดแจ้งหรือจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร   
จ านวน 11-15  เรื่อง 
มีการจดแจ้งหรือจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร   
จ านวน 16-20  เรื่อง 
มีการจดแจ้งหรือจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร   
จ านวน 21-25  เรื่อง 
มีการจดแจ้งหรือจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร   
ตั้งแต่  26  เรื่องขึ้นไป 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 14  เรื่อง ดังนี้  
ผลการด าเนินงาน :  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  (สวพ.)  ได้ด าเนินการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดท า
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2555   
ประกาศใช้เป็นระเบียบฯ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 และได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 843/2555 ลงวันที่ 24 
กันยายน 2555 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (แก้ไข) ที่ 926/2555 ลงวันที่ 5 
ตุลาคม 2555  และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 209/2557 ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2557 พร้อมทั้งจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการจดัสรรสิทธิประโยชน์และการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 
     โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สวพ.  ได้ด าเนินการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  จ านวน 12 เรื่อง และจดแจ้งข้อมูลอนุสิทธิบัตร จ านวน 2 เรื่อง  รวม 14 เรื่อง (สวพ.2.9-01)  
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   16-20 

เรื่อง  
- - - - 14

เรื่อง 
2 

 
 



รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.9-01 หนังสือรับรองการแจ้งข้อมลูลิขสทิธ์ิ และอนุสิทธิบัตร จ านวน 14 เรื่อง 

  
จุดแข็ง 

 1.  มีระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมการท างานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
2.  มีคณะกรรมการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยให้มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ

จัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ชัดเจน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้บริหารและบุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
2. ขาดการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จัดตั้งศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือต่อยอดการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
- 

 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
 

 
-  

แผนพัฒนา 
- จัดตั้งศูนย์จัดการทรัพยส์ินทางปัญญาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
ต่อยอดการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
      (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6097 
             (หัวหน้ากลุ่มวิจัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มี
ผลการด าเนินงาน) 

  1. มีการก าหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป 

โดย มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  (สวพ.) รวบรวมและพิจารณา
ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ของนักศึกษาขอรับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม ่โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจนตามโครงสร้างการบริหารของ  สวพ. 
(สวพ.2.10-1-01) 

1.2 มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการการท างานด้านการเสนอขอและจัดสรร
งบประมาณโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และ (สวพ.2.10-1-02) รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของ สวพ. (สวพ.2.10-1-03)  

1.3 มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ของนักศึกษา โดยมีบันทึกข้อความถึง
หน่วยงาน 9 คณะ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ  สวพ. (สวพ.2.10-1-04)  รวบรวมข้อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ของนักศึกษา  (สวพ.2.10-1-05) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ของนักศึกษา (สวพ.2.10-1-06) มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ของนักศึกษา  (สวพ.2.10-1-07) และแจ้งผลการ
พิจารณาฯถึง 9 คณะ (สวพ.2.10-1-08)  

  2. มีโครงการหรือกิจกรรมรองรับภารกิจการส่งเสริมการท าการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา 

โดย มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมรองรับภารกิจการส่งเสริมการท า
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยมอบหมายให้ สวพ. เป็นผู้รับผิดชอบภายใต้โครงการ
ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ (สวพ.2.10-2-01) 

  3. มีปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงานพิเศษ หรือโครงการเฉพาะบุคคลของนักศึกษาที่
ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยครบทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์ 

โดยปีการศึกษา 2556 มีโครงการ/แผนงานของนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ครบ 9 คณะ จ านวน 94 โครงการ งบประมาณ 1,067,000 บาท เป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
89 โครงการ และสาขาสังคมศาสตร์ 5 โครงการ (สวพ.2.10-3-01) 



  4. มีปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงานพิเศษ หรือโครงการเฉพาะบุคคลของนักศึกษา ที่
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 

ปีการศึกษา 2556 มีโครงการ/แผนงานของนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จ านวน 
94 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.77  
(สวพ.2.10-4-01) 

  5. มีการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ของโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50 

ปีการศึกษา 2556 มีโครงการ/แผนงานของนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จ านวน 
94 โครงการ มีการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.64 (สวพ.2.10-
5-01) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ - - - - 5 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.10-1-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.10-1-02 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานโครงการส่งเสรมิสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ 
สวพ.2.10-1-03 หนังสือแจ้งเวียนข้ันตอนการปฏิบตัิงานและหน้าเว็บไซต์สถาบันวจิัยและพัฒนา 
สวพ.2.10-1-04 หนังสือบันทึกข้อความเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 
สวพ.2.10-1-05 เอกสารสรุปข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 
สวพ.2.10-1-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 
สวพ.2.10-1-07 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการฯและรายงานการประชุมการพิจารณา

ข้อเสนอโครงการฯ 
สวพ.2.10-1-08 หนังสือบันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ 
สวพ.2.10-2-01 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม ่
สวพ.2.10-3-01 หนังสืออนุมัติโครงการ/กจิจกรม/แผนงานพิเศษ 
สวพ.2.10-4-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรมเพื่อคนรุ่นใหม่และบทคัดย่อ 
สวพ.2.10-5-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรมเพื่อคนรุ่นใหม ่

 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. มีผลงานของนักศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดในระดับนานาชาติ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -  
 



ข้อเสนอแนะ 
  -  
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
- จัดกิจกรรมการน าเสนอผลงานของนักศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์  

 
- งานประสานงานวิจัย 
- งานเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนพัฒนา 
- 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
     (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6094 

            (หัวหน้ากลุ่มวจิัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มี
ผลการด าเนินงาน) 

  1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด ดังนี้ 
 1.1 จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน อยู่ในแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตามเอกสารแนวทางและผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ. 3.1-1-01) 
 1.2 มีกลไกสนับสนุนการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
      1.2.1 มีคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา มีอ านาจและหน้าที่จัดท าแผนพัฒนา
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  ส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย     
งานบริการวิชาการแก่สังคม ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่างๆ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 34/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย
และพัฒนา (สวพ. 3.1-1-02) 
      1.2.2 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สวพ. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มบริการ
วิชาการ ได้แก่ งานประสานงานบริการวิชาการ งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ และงานคลินิกเทคโนโลยี 
ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สวพ. (สวพ. 3.1-1-03) 
      1.2.3 มีคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ มีอ านาจและหน้าที่ก าหนด
นโยบายการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
แก้ปัญหา การด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ จัดท าและ
ประชาสัมพันธ์ แนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์การพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนางานบริการวิชาการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณการด าเนินงาน และการติดตาม
ประเมินผล ประสานและด าเนินการเพ่ือสนับสนุนงานบริการวิชาการให้ประสบความส าเร็จ ในการ
ด าเนินงานบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม การน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย และการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 
1029/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ลงวันที่ 30 ตุลาคม              



พ.ศ. 2555 และตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1151/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ  (สวพ. 3.1-1-04) 
      1.2.4 มีระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานใน
สถาบัน พ.ศ. 2545 เพ่ือให้หน่วยงานน ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการ   
ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในสถาบัน พ.ศ. 2545 
(สวพ. 3.1-1-05) 
      1.2.5 มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายละเอียดภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อ 3 การ
คิดภาระงานบริการวิชาการ เพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ให้เหมาะสมต่อการด ารง
ต าแหน่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายละเอียดภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อ 3 การคิดภาระ
งานบริการวิชาการ (สวพ. 3.1-1-06) 
      1.2.6 มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลพระนคร ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ จากงบประมาณภายในและงบประมาณภายนอก 
รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินโครงการถ่ายทอดการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็น
กรอบและทิศทางในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ. 3.1-1-07) 
      1.2.7 มีแบบฟอร์มงานบริการวิชาการ (สวพ. บว.01-11) เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการ
ติดตาม ควบคุมและรายงานผลในงานบริการวิชาการแก่สังคม ตามแบบฟอร์มงานบริการวิชาการ จ านวน 
11 แบบฟอร์ม (สวพ. 3.1-1-08) 
      1.2.8 มีหน่วยงานคลินิกเทคโนโลยี ระดับมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น  5 ศูนย์ ภายใต้การ
ประสานและด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ตามรายงานประจ าปี 2556 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงาน
การให้บริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี (สวพ. 3.1-1-09) 
 1.3 มีการด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ดังนี้ 
      1.3.1 มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556        
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจแนวทางและเป้าหมายการท างาน
บริการวิชาการการให้บริการวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท างานกับหน่วยงานทั้งในและ
ภายนอกสถาบัน ตามเล่มรายงานผลการด าเนินงาน โครงการบริการวิชาการสัญจร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (สวพ. 3.1-1-10) 
      1.3.2 มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ เพ่ือให้บุคลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย                 
ตามบันทึกการเล่าเรื่อง เรื่อง ขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการวิชาการ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555           
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
(สวพ.3.1-1-11) และบันทึกการเล่าเรื่อง เรื่อง การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย วันที่  8 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารเอนกประสง ค์ 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.3.1-1-12) 



      1.3.3 มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ในระบบงานการวางแผนและ
บริหารงบประมาณ BPM (แบบรายงานทุกวันที่ 10 ของเดือน) ตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ BPM เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (www.rmutp.ac.th) 
(สวพ. 3.1-1-13) 
      1.3.4 มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2556 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 
(สวพ.3.1-1-14) 
      1.3.5 มีรายงานผลการด าเนินงานรายเดือน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ในส่วนของ สวพ. ที่รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่
สังคม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  เผยแพร่ทั้งภายในสถาบันการศึกษา                    
และสู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (www.ird.rmutp.ac.th ) จดหมายข่าว จุลสาร ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามรายงานผลการด าเนินงานรายเดือน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สวพ.3.1-1-15) 
      1.3.6 มีการจัดท าและส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์หลังด าเนินการเสร็จ
ภายใน 30 วัน และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (www.ird.rmutp.ac.th) 
และเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี (www.clinictech.rmutp.ac.th) ตามรายงานผลการด าเนินงานฉบับ
สมบูรณ์ จ านวน 6 โครงการ (สวพ.3.1-1-16) 
      1.3.7 มีรายงานประจ าปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่รวบรวมผลการด าเนินงานของ 
สวพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เผยแพร่ทั้งภายในสถาบันการศึกษาและสู่สาธารณชนผ่านทาง
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (www.ird.rmutp.ac.th) จดหมายข่าว จุลสาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ตามรายงานประจ าปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา  (สวพ.3.1-1-17) เฟสบุ๊คคลินิก
เทคโนโลยี มทร.พระนคร www.facebook.com/asird.rmutp (สวพ.3.1-1-18) 

  2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก ากับดูแลการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 2.1 มีข้ันตอนการด าเนินโครงการบริการวิชาการท่ีระบุถึงขั้นตอนและวิธีการด าเนินการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน โดยการให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
น าผลการบริการวิชาการพัฒนาเป็นบทความ/ต ารา/หนังสือ ปรับปรุงรายงานวิชาที่สอน พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร ตามขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ขั้นตอนการบูรณาการงานบริการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย (สวพ. 3.1-2-01) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) สวพ.                
(สวพ. 3.1-2-02) 
 2.2 มีการจัดท าข้อเสนอโครงการของงบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2556 (แบบ ง.7) ที่ระบุความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการกับพันธกิจ การเรียนการ
สอนในข้อเสนอโครงการทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ส าหรับระดับสถาบัน อาทิ โครงการการ
พัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 3) ตามเอกสารค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 28-32 (สวพ.3.1-2-03) 
 
 

http://www.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/asird.rmutp


 2.3 มีการก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการตามแบบ
ประเมินผลความส าเร็จของงานบริการทางวิชาการแก่สังคม (สวพ.บว.10) กับการเรียนการสอนแบบมีส่วน 
ตามแบบประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สั งคม สวพ.บว.10            
(สวพ. 3.1-2-04) 
 2.4 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ในระดับสถาบันมีการ
ด าเนินงานรวม 3 โครงการ ดังนี้  
      2.4.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (สวพ. 3.1-2-05) 
      2.4.2 โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (สวพ. 3.1-2-06) 
      2.4.3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (สวพ. 3.1-2-07)     

  3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 สวพ. มีการก ากับดูแลการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยดังนี้ 
 3.1 มีข้ันตอนการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ที่ได้ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการด าเนินการบูรณา
การกับกับการเรียนการสอน โดยการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงโดยการบูรณาการกับงานบริการ
วิชาการ ต่อยอดเป็นข้อเสนอการวิจัย และการต่อยอดการท าวิจัยตามขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ ขั้นตอนการบูรณาการงานบริการกับการเรียนการสอนและการวิจัย (สวพ. 3.1-3-01) และ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) สวพ. (สวพ.3.1-2-02) 
 3.2 มีการจัดท าข้อเสนอโครงการของงบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2556 (แบบ ง.7) ที่ได้ทั้งระบุความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการกับพันธกิจการวิจัย 
เช่นโครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามเอกสาร
ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 (เพ่ิมเติม) หน้า 28-32 (สวพ. 3.1-3-03) 
 3.3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยในระดับสถาบันโดยน าความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้เป็นโครงการวิจัย    
ตามแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว1-ด) รวม 2 โครงการ ดังนี้  
      3.3.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม พัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการการจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมทร.พระนคร (สวพ.3.1-3-05) 
      3.3.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชูและน้ าผลไม้พร้อม
ด่ืม พัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุกเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลทาง
การเกษตร และได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมทร.             
พระนคร (สวพ.3.1-3-06) 

  4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 สวพ. มีการก ากับดูแลให้หน่วยงานประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ 
 4.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 



เพ่ือท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 25/2555 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ. 3.1-4-01) 
 4.2 มีแบบประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม                 
(สวพ. บว.10) กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบ/กรรมการโครงการ 
นักศึกษาช่วยงานโครงการ และชุมชน/อุตสาหรรม/ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
(สวพ. 3.1-4-02) 
 4.3 มีผลการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมของ  สวพ. 
(สวพ.3.1-4-03) พบว่า มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 6 โครงการ มีการบูรณาการ 5 
โครงการ คือ บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 1 โครงการ บูรณาการกับการเรียนการสอน 1 
โครงการ และบูรณาการกับการวิจัย 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยสามารถบูรณาการ/พัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัยในรูปแบบของบทความวิชาการ ต ารับอาหารไทยพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรี              
การด าเนินโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 

  5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 สวพ. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย โดยรายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามหนังสือ  ที่ ศธ 
0581.11/0500 เรื่อง แจ้งขอเสนอแนะการบูรณาการงานบริการวิชาการ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 
(สวพ. 3.1-5-01) 
 

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ
ข้อ3  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ - - - - 5 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 3.1-1-01 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิ ชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ. 3.1-1-02 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 34/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย

และพัฒนา ลงวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2556 
สวพ. 3.1-1-03 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 3.1-1-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 1151/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย

และงานบริการวิชาการ ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
สวพ. 3.1-1-05 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในสถาบัน พ.ศ. 2545 

 



รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 3.1-1-06 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เรื่อง รายละเอียดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อ 3 การคิดภาระงานบริการ
วิชาการ 

สวพ. 3.1-1-07 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สวพ. 3.1-1-08 แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ    
สวพ. 3.1-1-09 รายงานประจ าปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการ

ด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี  
สวพ. 3.1-1-10 เล่มรายงานผลการด าเนินงาน โครงการบริการวิชาการสัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
สวพ.3.1-1-11 บันทึกการเล่าเรื่อง เรื่อง ขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการวิชาการ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555  

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สวพ.3.1-1-12 บันทึกการเล่าเรื่อง เรื่อง การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย วันที่ 8 

มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ช้ัน 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

สวพ. 3.1-1-13 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ  BPM เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย (www.rmutp.ac.th)  

สวพ. 3.1-1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2556 วันอังคารที่ 
26 มีนาคม 2556 

สวพ.3.1-1-15 รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
สวพ.3.1-1-16 รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 โครงการ  
สวพ.3.1-1-17 รายงานประจ าป ี2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา   
สวพ.3.1-1-18 เฟสบุ๊คคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร www.facebook.com/asird.rmutp  
สวพ. 3.1-2-01 ขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ขั้นตอนการบูรณาการงานบริการกับการเรียนการสอนและ 

การวิจัย  
สวพ. 3.1-2-02 เว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) สวพ.                 
สวพ.3.1-2-03 เล่มค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 28-32  
สวพ. 3.1-2-04 แบบประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม สวพ.บว.10  
สวพ. 3.1-2-05 เล่มรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

ยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม   โครงการการ
พัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 2) ภายใต้โครงการบูรณา
การการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

สวพ. 3.1-3-01 ขั้นตอนการบูรณาการงานบริการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
สวพ.3.1-3-02 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
สวพ. 3.1-3-03 ค าเสนอของบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2556 (เพิ่มเติม) หน้า 28-32  
สวพ.3.1-3-04 แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว1-ด) รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ 

 1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
จังหวัดสมุทรสงคราม พัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการการจัดท าระบบฐานขอมูลผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ของมทร.พระนคร 
2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชูและน้ าผลไม้พร้อมดื่ม  พัฒนาเป็น
ข้อเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสกุเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มผลติผลทางการเกษตร และ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมทร.พระนคร 
 

http://www.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/asird.rmutp


รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 3.1-4-01 ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 25/2555 เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สวพ. 3.1-4-02 แบบประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม (สวพ. บว.10)  
สวพ. 3.1-4-03 ผลการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกส่ังคมของ สวพ.  
สวพ. 3.1-5-01 หนังสือ ที่ ศธ 0581.11/0500 เรื่อง แจ้งขอเสนอแนะการบูรณาการงานบริการวิชาการ  

ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2556 
 
จุดแข็ง 

1. มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน และมีการมอบหมายงานสู่ผู้ปฏิบัติ คือ กลุ่มบริการ
วิชาการ 

2. ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งม่ันในการท างานเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ขาดยุทธศาสตร์การท างานบริการวิชาการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - จัดท ายุทธศาสตร์การบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
- จัดท ายุทธศาสตร์การบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนและการวิจยั 

 
- งานประสานงานบริการ
วิชาการ 
- งานปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ 
- งานคลินิกเทคโนโลย ี

 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนพัฒนา 
- 

- 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0 2282 9009  ต่อ  6099 
        (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร โทร  0 2282 9009  ต่อ  6098 
               (หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน 5ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการ
ด าเนินงาน) 

  1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 มีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือผู้ใช้บริการ เพ่ือใช้ประกอบการก าหนดทิศทางและ

แผนการด าเนินงานการบริการวิชาการ โดยส ารวจความต้องการของชุมชนเทศบาลเมืองชะอ าในโอกาสการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างเทศบาลเมืองชะอ ากับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนาม ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2556 ตามเอกสารลงนามความร่วมมือ (สวพ.
3.2-1-01) การส ารวจความต้องการของชุมชนเทศบาลเมืองหัวหินในโอกาสการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างเทศบาลเมืองหัวหินกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลง
นาม ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 ตามเอกสารลงนามความร่วมมือ(สวพ.3.2-1-02)  และการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีในโอกาสการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP 
ระหว่างจังหวัดสิงห์บุรีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนาม ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2556 
ตามเอกสารลงนามความร่วมมือ (สวพ.3.2-1-03) มีการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ตามเอกสาร
แบบสรุปปัญหาและความต้องการของชุมชน (สวพ.3 .2-1-04) สรุปและจัดท าแผนการบริการวิชาการใน
ลักษณะของการให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า การให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม และการให้บริการ
วิชาการแบบหารายได้ ตามแผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สวพ. 3.2-1-05) น า
แผนการด าเนินงานบริการวิชาการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 (สวพ.3.2-1-06)  

1.2 ส ารวจความต้องการของชุมชนเป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามผลการส ารวจข้อมูลความต้องการ
เทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการตามแบบ สวพ.บว.02 (สวพ.3.2-1-07) และผลการส ารวจข้อมูลชุมชนตาม
แบบ สส.002-2 (1) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวพ.3.2-1-08) 

  2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

2.1 สวพ. มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก คือ จังหวัดอ่างทอง ใน
ลักษณะของการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุน โครงการ OTOP เทศบาลเมืองชะอ า 
เทศบาลเมืองหัวหิน และจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่ อง                



ตามเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (สวพ.3 .2-2-01) และผลการด าเนินงานตามข้อตกลงความ
ร่วมมือ 26 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

ล าดับ 
เครือข่าย 

ความร่วมมือ 
โครงการ/กิจกรรม 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดสิงห์บุร ี
 
 
 
 
 
 
 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครอืข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : 
KBO) พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอ่างทอง 

2. จัดกิจกรรมการสร้างอาชีพในโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ร่วมกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based 
OTOP:KBO) จังหวัด 

3. ด าเนินโครงการการส ารวจข้อมูลหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่
สากลภายใต้การด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ณ พ้ืนท่ีจังหวัดอ่างทอง 

4. ติดตามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เรื่องพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบ
ศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนวัดไชโย จังหวัดอ่างทอง 

5. เป็นวิทยากรในโครงการบันทึกภูมิปัญญาผู้ประกอบการ OTOP ณ กลุ่มโพธิ์รังนก 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. ด าเนินการและติดตามผลโครงการการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่ม
สตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต 

7. ด าเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชน
จังหวัดอ่างทอง 

8. เยี่ยมชมและส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP หนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
อ่างทอง ในงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 2”  ณ บริเวณวัดขุนอินท
ประมูล อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 

9. ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ลงพ้ืนท่ีจังหวัดอ่างทอง 
10. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากหน่อไม้ตามแผน

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัย และชุมชน 

11. น านักวิจั ย เข้ าพบผู้บริ หารจั งหวัดและกลุ่ มผู้ ประกอบการหนึ่ งต าบล               
หนึ่ งผลิตภัณฑ์  จั งหวัดอ่ างทอง ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้ านวิจั ย                 
ในกิจกรรมพัฒนานักวิจัยชุมชนต้นแบบ  

12. ได้รับงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ด าเนินโครงการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้เลี้ยงหวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตไผ่
เลี้ยงหวาน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

13. ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ลงพ้ืนท่ีจังหวัดสิงห์บุรี 
14. เป็นวิทยากรการฝึกอบรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  

ในการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  OTOP ด้านการผลิต 
15. เป็นวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ ผลิต  ผู้ ประกอบการ OTOP            

ด้านการจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
16. เป็นวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ ผลิต  ผู้ ประกอบการ OTOP              

ด้านการจัดท าแผนธุรกิจ 
17. เป็นวิทยากรโครงการสร้างภาคีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
18. ร่วมด าเนินโครงการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี 



ล าดับ 
เครือข่าย 

ความร่วมมือ 
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
จังหวัดเพชรบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

19. น านักวิจั ย เข้ าพบผู้บริ หารจั งหวัดและกลุ่ มผู้ ประกอบการหนึ่ งต าบล               
หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์  จั งหวัดสิ งห์บุ รี  ใน โครงการพัฒนาบุคลากรด้ านวิ จั ย                 
ในกิจกรรมพัฒนานักวิจัยชุมชนต้นแบบ  

20. ด าเนินโครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 2)  

21. ด าเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

22. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

23. น าตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(อสวท.) 

24. น าตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย เรื่อง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 4 

25. ด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู และ
น้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

26. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุน
โครงการ OTOP หนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

27. ด าเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์          
เชิงพาณิชย์ 

2.2 สวพ. มีความร่วมมือในการด าเนินโครงการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้  
  2.2.1 ความร่วมมือในการด าเนินโครงการบริการวิชาการกับเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัด

เพชรบุรี  และชุมชนผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ในโครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรี
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
ที่ 1184/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2) (สวพ.3.2-2-02) 

   3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องได้แก่ อาจารย์ที่เป็นวิทยากร นักศึกษา/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามแบบ สวพ.บว.06 
(สวพ.3.2-3-01) และประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบของการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ตามแบบติดตามประเมินผลโครงการ สวพ.บว.07 (สวพ.3.2-3-02) ควบคู่กับวิธีการให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้สอบถาม
โดยตรง เพ่ือให้ได้ผลการประเมินและผลการติดตามที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการวิชาการต่อสังคม โดยมีผล
การประเมินโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1. ผู้รับบริการ  185 คน 239 คน 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 93.67 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ 

ร้อยละ 79.00 ร้อยละ 94.20 



การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
4. ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 8 ร้อยละ 100.00 
5. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 3 โครงการ 3 โครงการ 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 91.60 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 93.00 ร้อยละ 100.00 
ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1. ผู้รับบริการ  370 คน 1,821 คน 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 91.27 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ 

ร้อยละ 79.00 ร้อยละ 90.27 

4. ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวลา 1 ปี ร้อยละ 8 ร้อยละ 100.00 
5. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 3 โครงการ 3 โครงการ 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 90.00 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 93.00 ร้อยละ 100.00 

 
  4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
โดย น าผลจากการประเมินการให้บริการวิชาการตามข้อ 3 มาพัฒนาโครงการการให้บริการ

วิชาการ ได้แก่ 
4.1 ชุมชนผู้รับบริการมีความต้องการให้สถาบันพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการพัฒนา

อาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 เป็นผลให้มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการฯ เป็นปีที่ 3 ในงบประมาณประจ าปี 2557 ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.3.2-
4-01) และรายงานผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีฯ  (สวพ.3.2-4-02)  

4.2 มีการพัฒนาปรับปรุง แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการ ให้มีค าถามแบบ
ปลายเปิด เพ่ือรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ตามแบบประเมินความพึงพอใจของโครงการ สวพ. - บว.06                 
(สวพ.3.2-4-03) 

  5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

5.1 มีการพัฒนาความรู้จากการให้บริการวิชาการ เป็นบทความทางวิชาการและเผยแพร่ใน
ลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

  5.1.1 จัดท าต ารับอาหารไทยพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี ตามเอกสารต ารับอาหารไทย
พ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรี (สวพ.3.2-5-01) และเผยแพร่ในคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ (KM) สวพ. (http://ird.rmutp.ac.th/km/) (สวพ.3.2-5-02) 

5.2 เผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการสู่สาธารณชนผ่านช่องทาง ดังนี้  
 5.2.1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (www.ird.rmutp.ac.th) (สวพ.3.2-5-03)  
 5.2.2 เว็บไชต์คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร (www.clinictech.rmutp.ac.th)(สวพ.3.2-5-04) 
 5.2.3 จดหมายข่าว จุลสาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.3.2-5-05) 

 5.2.4 รายงานประจ าปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.3.2-5-06)  



 5.2.5 รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือน คือ เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 - กันยายน พ.ศ.
2556 (สวพ.3.2-5-07)  

  
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 - - - - 5 ข้อ 5 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.3.2-1-01  
สวพ.3.2-2-01 

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างเทศบาลเมืองชะอ ากับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนาม ณ วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2556  

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างเทศบาลเมืองหัวหินกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนาม ณ วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2556  

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างจังหวัดสิงห์บุรีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ลงนาม ณ วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2556  

สวพ.3.2-1-02 - เอกสารแบบสรุปปัญหาและความต้องการของชุมชน พื้นที่เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
- เอกสารแบบสรุปปัญหาและความต้องการของชุมชน พื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- เอกสารแบบสรุปปัญหาและความต้องการของชุมชน พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี 

สวพ.3.2-1-03 ตารางแผนการด าเนินงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สวพ.3.2-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ครั้งท่ี 1/2557  

ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
สวพ.3.2-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 3/2556  

ลงวันท่ี 27 กันยายน 2556 
สวพ.3.2-1-06 แบบส ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีกลุ่มผู้รับบริการตามแบบ สวพ.บว.02 
สวพ.3.2-1-07 แบบส ารวจข้อมูลชุมชนตามแบบ สส.002-2 (1) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวพ.3.2-2-02 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1184/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ

การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการ
บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สวพ.3.2-3-01 แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบบ สวพ.– บว.06 
สวพ.3.2-3-02 แบบติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ แบบ สวพ.– บว.07 
สวพ.3.2-4-01 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ.3.2-4-02 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวดัเพชรบุรีฯ  
สวพ.3.2-4-03 แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการ สวพ. – บว.06 
สวพ.3.2-5-01 ต ารับอาหารไทยพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรี  
สวพ.3.2-5-02 คลังความรูภู้มิปญัญาท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) สวพ. (http://ird.rmutp.ac.th/km/) 
สวพ.3.2-5-03 เว็บไซตส์ถาบันวิจัยและพัฒนา (www.ird.rmutp.ac.th) 
สวพ.3.2-5-04 เว็บไชต์คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร (www.clinictech.rmutp.ac.th) 
สวพ.3.2-5-05 จดหมายข่าว จลุสาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ.3.2-5-06 รายงานประจ าปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.3.2-5-07 รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
 



จุดแข็ง 
1. มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง  

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
- การส ารวจข้อมลูการบริหารและกระบวนการผลติของชุมชน
ผู้รับบริการเชิงลึก 

 
- งานปฏิบัติงานบริการ
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ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0 2282 9009  ต่อ  6099 
     (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร โทร  0 2282 9009  ต่อ  6098 
      (หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 :   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ  ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่
มีผลการด าเนินงาน) 
   1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  
 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสู่สากล  
และให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงที่สัมพันธ์กับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 
 1.1 ขั้นวางแผน (PLAN) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ระบุผลผลิต และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ างบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ. 3.3-1-01) 
 1.2 ขั้นปฏิบัติ (DO) มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ เปิดโอกาสให้ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
ตามรายงานผลการด าเนินงาน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร
ของสมาชิก อสวท. อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน (สวพ .3.3-1-02)  
โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2 ) 
(สวพ.3.3-1-03)  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ของชุมชน
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (สวพ.3.3-1-04)  โครงการการพัฒนาอาหาร
พ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 1)  (สวพ .3.3-1-05) โครงการการ
พัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2) (สวพ.3.3-1-06) 
โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 3)  
(สวพ.3.3-1-07) 
 1.3 ขั้นตรวจสอบ (CHECK) มีการรายงานผลการด าเนินงาน รวบรวมการด าเนินงาน ประเมินผล
การด าเนินงาน และเผยแพร่สู่สารณชน ตามเล่มรายงานประจ าปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(สวพ.3.3-1-08) และน าผลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานโครงการในปีถัดไป  ได้แก่
โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 3)  
(สวพ.3.3-1-09) 
 1.4 ขั้นน าไปใช้ (ACT) การประเมินผล และการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ ได้พบข้อที่ต้อง
ปรับปรุง ซึ่งหลังจากมีการปรับปรุงแล้ว ได้มีการด าเนินการต่อยอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ปีที่ 1 - 3 (สวพ.3.3-1-10) 



  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 โดย ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี2556 ซึ่งก าหนดแผนการ
ด าเนินงานไว้ 6 โครงการ สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายครบทั้ง 6 โครงการ และ บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.3.3-2-01) 
  3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับชุมชนผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ได้ด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่ม ส่งเสริมอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตาม
โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (สวพ.3.3-3-01) 
ด้านอาชีพได้แก่ การจัดท าผลิตภัณฑ์น้ าพริกชนิดใหม่จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือจ าหน่ายในงาน
ประจ าปีของจังหวัดเพชรบุรี ในท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียง และเมื่อมีการเข้าชมศึกษาดูงานในชุมชนท าให้
ชุมชนผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม ด้านคุณภาพชีวิตคือการอนุรักษ์อาหารพ้ืนบ้านเพชรบุรี ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ต้องบันทึกไว้เป็นองค์ความรู้ มีการแนะน าการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ  
ท าให้สถาบันและชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
  4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง หรือยั่งยืน 
 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับชุมชนผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง หรือยั่งยืนผ่านโครงการบริการวิชาการตั้งแต่ปี 2553 – 2557 ดังนี้ 
 ปี 2553 ด าเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารของ
สมาชิก อสวท. อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน เป็นการท าผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์น้ าพริกชนิดต่าง ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตของชุมชน ตามเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารของสมาชิก อสวท. อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน (สวพ.3.3-4-01)  
 ปี 2554 ได้รับงบประมาณด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
และการตลาดของชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (สวพ.3.3-4-02) 
โดยการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นโครงการ
ต่อยอดจากงบประมาณโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี 2553 เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกเพ่ิมเติมและผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ เพ่ือ
สร้างรายได้หลักและรายได้เสริมแก่ชุมชน   
 ปี 2555 ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในปีที่ 1 ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวพ.3.3-4-03) โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการท างานของโครงการแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับองค์ท้องถิ่น คือ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี และชุมชนบริเวณใกล้เคียง ในลักษณะการท างานแบบไตรภาคี เริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง อาหารพ้ืนบ้านของจังหวัดเพชรบุรี การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาหารพ้ืนบ้านจังหวัด
เพชรบุรี และการให้ความรู้ด้านประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรี  



 ปี 2556 ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (สวพ.3.3-4-04) โดยได้รับงบประมาณต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นความ
ต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดท าต ารับมาตรฐานอาหารพ้ืนบ้านของ
จังหวัดเพชรบุรี และเผยแพร่ต ารับอาหารพ้ืนบ้านผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ภายใต้กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาอาหารพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี  
 ปี 2557 ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้รับงบประมาณต่อเนื่องเป็นปีที่  3 (สวพ.3.3-4-05) ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านของจังหวัดเพชรบุรี ในลักษณะเครือข่ายชุมชน และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดท าต ารับมาตรฐานของอาหารพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี ในลักษณะเครือข่าย
ชุมชน  
  5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน / องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 5.1 ประโยชน์และการสร้างมูลค่าต่อชุมชนกลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ 
อุปกรณ์ ของอาหารพ้ืนบ้านในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประกอบอาหารพ้ืนบ้าน และให้ความรู้แก่ชุมชน ซึ่งเน้นการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และยัง
สามารถพัฒนาความรู้และทักษะในการต่อยอดอาหารพื้นบ้านให้เป็นต ารับมาตรฐาน เพ่ือสื่อสารให้สมาชิก
วัยที่เป็นผู้สูงอายุ วัยท างาน และวัยเรียน หรือเยาวชนรุ่นหลังให้เข้าใจในคุณค่าและสามารถใช้ประโยชน์
จากอาหารพ้ืนบ้านใกล้ตัวในการดูแลสุขภาพของตนเอง ของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสามารถพัฒนา
เป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต ตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัด
เพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (สวพ.3.3-5-01) 
 5.2 ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยในการบูรณาการความร่วมมือการ
ท างานในลักษณะไตรภาคี ได้แก่ มหาวิทยาลัย องค์กรท้องถิ่น และชุมชน สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการภาครัฐอย่างยั่งยืน 

แผนความส าเร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภูมิปัญญาการท าน้ าพริกและกะปิ 
- องค์ความรู ้
- กรรมการกลุ่ม 
 กลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายุ 

บ้านห้วยทรายเหนือ 
 กลุ่มแม่บ้านห้วยทรายใต้ 
 กลุม่กะปิหนองคาง 
 กลุ่มกะปิหนองแจง 
 กลุ่มน้ าพริกชุมชนบ่อพุทรา 
 เทศบาลเมืองชะอ า 
 กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน.  

ต าบลหนองหญ้าปล้อง 

 2552 : วิทยากรการออกแบบ
บรรจภุัณฑ ์

 2553 : การถา่ยทอดเทคโนโลย ี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ     
บรรจภุัณฑ ์

 2554 : การถา่ยทอดเทคโนโลยี
การพัฒนา ผลิตภัณฑ์  
บรรจภุัณฑ์ การตลาด 

 

- การประชุมสัมมนา 
- ผลิตภัณฑ์น้ าพริกต่างๆ/ 

กล้วยทอดกรอบ 
- การอบรม/ถ่ายทอด 

เทคโนโลยี 

- เพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ 
(น้ าพริกหมูกรอบไข่เค็ม 
น้ าพริกสมุนไพร  
น้ าพริกปลาป่น  
น้ าพริกมะขาม  
กล้วยทอดกรอบ) 
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
- การมีส่วนร่วมของชุมชน/

หน่วยงานท้องถิ่น/ 
มหาวิทยาลัย 



ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ - - - - 5 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 3.3-1-01 
สวพ. 3.3-2-01 

แผนปฏิบัตริาชการประจ างบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สวพ. 3.3-1-02 
สวพ. 3.3-4-01 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์อาหารของสมาชิก อสวท. อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 

สวพ. 3.3-1-03 
สวพ. 3.3-1-06 

โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 2 ) 

สวพ. 3.3-1-04 
สวพ. 3.3-4-02 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาผลติภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ และการตลาด ของชุมชนอ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

สวพ. 3.3-1-05 
สวพ. 3.3-3-01 
สวพ. 3.3-4-03 
สวพ. 3.3-4-04 
สวพ. 3.3-5-01 

โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 1) 

สวพ. 3.3-1-07 
สวพ. 3.3-1-09 
สวพ. 3.3-4-05 

โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 3) 

สวพ. 3.3-1-08 รายงานประจ าป ี2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 3.3-1-10 โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ปีท่ี 1 - 3 

จุดแข็ง 
1. มีโครงการบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของชุมชน 
2. ผลการด าเนินโครงการสามารถท าให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  

ข้อเสนอแนะ 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
- ควรจัดท าโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมให้มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืนในชุมชนอื่นที่อยู่ในพ้ืนท่ีให้บริการของ
มหาวิทยาลยั 

 
- งานปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ 
- งานคลินิกเทคโนโลย ี

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนพัฒนา 
-  - 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
        (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
        (หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มี
ผลการด าเนินงาน) 

  1. มีแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ผ่านการอนุมัติจาก          
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตผลงาน      
การให้บริการวิชาการ ตามหนังสือที่ ศธ 0581.16/4187  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ. 3.4-1-01) 
 1.2 มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ หน้า 94 จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ (สวพ. 3.4-1-02) 

1.2.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์                          
ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม 

1.2.2 โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ปีที่ 2)  

1.2.3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 1.3 ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าบรรจุเข้า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลผลิตที่ 2 
ผลงานการให้บริการวิชาการ จ านวน 3 โครงการ ตามหนังสือที่ ศธ 0581.11/1211 ลงวันที่ 30 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง ขอน าโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เพ่ิมเติม) 
ดังนี้ (สวพ. 3.4-1-03) 

1.3.1 โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
1.3.2 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้

พร้อมดื่ม 
1.3.3 โครงการการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัด

อ่างทอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
 
 



  2. มีการน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ 
 โดย สวพ. มีการน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ ดังนี้ 
 2.1 มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานตามเป้าหมาย  เพ่ือให้เกิด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(สวพ. 3.4-2-01) 
 2.2 มีปฏิทินการประสานงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือใช้ในการ
บริหารงานบริการวิชาการของกลุ่มบริการวิชาการ ตามปฏิทินการประสานงานบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.3.4-2-02) 
 2.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ผ่านระบบวางแผน
และบริหารงบประมาณ BPM เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ ตามแบบรายงาน      
ผลการด าเนินงานโครงการ (สวพ. 3.4-2-03) 
 2.4 มีการรายงานผลการด าเนินงานปีละ 2 ครั้ง ตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2556 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 และครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่      
27 กันยายน 2556 (สวพ. 3.4-2-04) 
 2.5 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุด
โครงการฯ เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก ตามรายงานผล
การด าเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ 

2.5.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ      
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (สวพ. 3.4-2-05) 

2.5.2 โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวทาง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (สวพ. 3.4-2-06) 

2.5.3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์                 
(สวพ. 3.4-2-07) 

2.5.4 โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี (สวพ. 3.4-2-08) 
2.5.5 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้

พร้อมดื่ม (สวพ. 3.4-2-09) 
2.5.6 โครงการการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัด

อ่างทอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต (สวพ. 3.4-2-10) 
 2.6 มีรายงานประจ าปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ ตามรายงานประจ าปี 
2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 3.4-2-11)  

 
 
 



  3 – 5 ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของโครงการตามแผน 
 โดย สวพ. ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพร้อยละ 
100 ของโครงการตามแผน ดังนี้ 

1) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ จ านวน 3  โครงการ งบประมาณภายนอก 3 โครงการ  
ตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ. 3.4-5-01) 

2) มีสรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย ผลงานบริการวิชาการ จ านวน 6 โครงการ             
บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงาน
ประจ าปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา หน้า 22 – 29 (สวพ. 3.4-5-02) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4 ข้อ - - - - 5 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 3.4-1-01 หนังสือท่ี ศธ 0581.16/4187 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 
สวพ. 3.4-1-02 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
สวพ. 3.4-1-03 หนังสือที่ ศธ 0581.11/1211 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ขอน าโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม) 
สวพ. 3.4-2-01 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 

มงคลพระนคร   
สวพ. 3.4-2-02 ปฏิทินการประสานงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สวพ. 3.4-2-03 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (แบบรายงานทุกวันท่ี 10 ของทุกเดือน) 
สวพ. 3.4-2-04 เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2556   วันอังคารที่ 26 มีนาคม 

2556 และครั้งท่ี 3/2556 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 
สวพ. 3.4-2-05 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัด

สมุทรสงคราม 
สวพ. 3.4-2-06 โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2) ภายใต้

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สวพ. 3.4-2-07 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
สวพ. 3.4-2-08 โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
สวพ. 3.4-2-10 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 
สวพ. 3.4-2-11 รายงานประจ าปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 3.4-5-01 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
สวพ. 3.4-5-02 รายงานประจ าปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา หน้า 22 – 29 

 
 



จุดแข็ง 
- การจัดท าและด าเนินโครงการ/ กิจกรรม เป็นไปตามความต้องการของชุมชนผู้รับบริการ 

เนื่องจากได้ก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการของชุมชนก่อนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

-  
ข้อเสนอแนะ 

-  
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
- จัดท าระเบียบการให้บริการวิชาการที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 

 

 
- ง านปฏิ บั ติ ง านบริ ก า ร
วิชาการ 
- งานคลินิกเทคโนโลยี 
 

 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนพัฒนา 
- - 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
        (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
        (หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินกิเทคโนโลยี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน  5  ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการ
ด าเนินงาน) 
 คลินิกเทคโนโลยี  เป็นการบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
มหาวิทยาลัย ในการน าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ผู้รับบริการ เริ่มด าเนินงานในปี 2548 – 
ปัจจุบัน มีโครงสร้างการบริหารงานโดยมี อธิการบดี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี และ แบ่ง
พ้ืนที่การด าเนินงานเป็นศูนย์คลินิกเทคโนโลยี จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
(รับผิดชอบโดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช (รับผิดชอบโดย
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชย
การพระนคร (รับผิดชอบโดยคณะคณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ) ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนคร
เหนือ (รับผิดชอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา (รับผิดชอบภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงประสานงานกับคลินิกส่วนกลางของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) แต่ละศูนย์มีการด าเนินงานแบบการบูรณาการระหว่างคณะซึ่งน าไปสู่โครงการและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ครบถ้วนทุกด้านตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
   1. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนย์ที่ชัดเจน  

โดย คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ ระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติ
เวช ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ และ ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรากฏตามเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี www.clinictech.rmutp.ac.th 
(สวพ.3.5-1-01) 

  2. มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

โดย คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้น าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่
เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนและผู้รับบริการในรูปแบบการบริการข้อมูลและให้
ค าปรึกษา การวิจัยและพัฒนาต่อยอด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2548 – 2556 จ านวน 49 โครงการ งบประมาณ 15,088,020 บาท (สิบห้าล้านแปดหมื่นแปดพันยี่สิบ
บาทถ้วน) โดยรวบรวมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ผ่านเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี                
มทร.พระนคร www.clinictech.rmutp.ac.th (สวพ.3.5-2-01) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
www.ird.rmutp.ac.th ( ส วพ . 3.5-2-02)  เ ฟ ส บุ๊ ค ค ลิ นิ ก เ ท ค โ น โ ล ยี  ม ท ร . พ ร ะน ค ร 

http://www.clinictech.rmutp.ac.th/
http://www.clinictech.rmutp.ac.th/
http://www.ird.rmutp.ac.th/


www.facebook.com/asird.rmutp (สวพ.3.5-2-03)  เว็ บไซต์  สวพ. กั บความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม 
http://irdusr.rmutp.ac.th (สวพ.3.5-2.04) บล็อกการจัดการความรู้ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีร
พัชระ http://blog.rmutp.ac.th/chuta.p (สวพ.3.5-2-05) ตามเอกสารฉบับครบรอบห้าปี รายงาน
คลินิกเทคโนโลยีประจ าปี 2548 - 2552 (สวพ.3.5-2-06) เอกสารงานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร 
ประจ าปี 2555-2556 (สวพ.3.5-2-07) รายงานประจ าปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.3.5-2-08) เล่ม 9 
ปี คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร รายงานประจ าปี 2548 – 2556 (สวพ.3.5-2-09) และรายงานผลการ
ด าเนินงานรายเดือน สวพ. มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สวพ.3.5-2-10)  

ปีงบประมาณ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับบริการ (คน) 
2548 4 1,350,000 657 
2549 3 1,044,000 686 
2550 7 1,379,600 1,694 
2551 9 1,468,220 2,081 
2552 8 1,386,000 1,042 
2553 4 1,104,000 475 
2554 5 2,153,000 12,500 
2555 5 2,863,200 1,968 
2556 4 2,340,000 3,021 
รวม 49 15,088,020 24,124 

 
  3. มีกิจกรรมการประสานงานและการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี และผู้รับบริการ 
โดย คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกทั้ง 5 ศูนย์ และผู้รับบริการโดยประสานงานตั้งแต่การเสนอของบประมาณ 
ตามเอกสารแจ้งการรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้การ
ด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2556 (สวพ.3.5-3-01) การจัดท าข้อเสนอโครงการ 
ตามเอกสารขอส่งข้อเสนอโครงการ (สวพ.3.5-3-02) การยืนยันงบประมาณ ตามเอกสารยืนยันการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอโครงการ (สวพ.3.5-3-03) การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามเอกสารส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (สวพ.3.5-3-04) และกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามเอกสารประสานงาน หนังสือขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเอกสารหนังสือประสานงานถึงศูนย์คลินิกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (สวพ.3.5-3-05) 

  4. มีกิจกรรมการรายงานผลการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในส่วนที่สถาบันรับผิดชอบผ่าน
ระบบออนไลน์ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  และตามเวลาที่ก าหนด 

โดย คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการที่รับผิดชอบผ่านระบบคลินิกออนไลน์ (Clinic Monitor Online) 
ทางเว็บไซต์ http://www.clinictech.most.go.th จ านวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 
ครั้งที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) ครั้งที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) โดย
รายงานทุกวันที่ 3 ของเดือนแรกของไตรมาสถัดไป (สวพ.3.5-4-01) 

 
 

http://www.clinictech.most.go.th/


  5. มีผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือ ได้รับความไว้วางใจจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 

โดย คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร และศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

5.1 ผู้บริหารโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของไทย ประจ าปี 2555 – 2556 ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ในการประสานงานเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีระดับประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารรายงานผล
การด าเนินงาน (สวพ.3.5-5-01) 

5.2 รางวัลยกย่อง โครงการตามรอยพระราชประสงค์หุบกะพง ต าบลเขาใหญ่  อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ภายใต้ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชน แบบ 
มีส่วนร่วม” เฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี พ.ศ.2555 จากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 1 ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามเอกสารรายงานประจ าปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา   
(สวพ.3.5-5-02) 

5.3 โล่และเกียรติบัตรยกย่อง “หมู่บ้านเผือกหอม” เป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย ที่น า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และ    
มีการขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง ในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ประจ าปี 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556          
(สวพ.3.5-5-03) 

5.4 เกียรติบัตรยกย่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และความร่วมมือ
อันดียิ่งในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ในการประชุม
เครือข่ายความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ าปี 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช     
คอนเวนชั่น โฮเทล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 (สวพ.3.5-5-04) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 - - - - 5 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.3.5-1-01 เว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี www.clinictech.rmutp.ac.th 
สวพ.3.5-2-01 เว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี www.clinictech.rmutp.ac.th 
สวพ.3.5-2-02 เว็บไซตส์ถาบันวิจัยและพัฒนา www.ird.rmutp.ac.th 
สวพ.3.5-2-03 เฟสบุ๊คคลินิกเทคโนโลยี www.facebook.com/asird.rmutp 
สวพ.3.5-2-04 เว็บไซต์ สวพ. กับความรับผิดชอบต่อสังคม http://irdusr.rmutp.ac.th 
สวพ.3.5-2-05 บล็อกการจดัการความรู้ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ http://blog.rmutp.ac.th/chuta.p 
สวพ.3.5-2-06 เอกสารฉบับครบรอบห้าปี รายงานคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปี 2548-2552 
สวพ.3.5-2-07 เอกสารงานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร ประจ าปี 2555-2556 

http://www.clinictech.rmutp.ac.th/
http://www.clinictech.rmutp.ac.th/
http://www.ird.rmutp.ac.th/


รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.3.5-2-08 รายงานประจ าปี ประจ าปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.3.5-2-09 9 ปี คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร รายงานประจ าปี 2548 – 2556 
สวพ.3.5-2-10 รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน สวพ. มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

สวพ.3.5-3-01 
เอกสารแจ้งการรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้การด าเนินงาน
คลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2556 

สวพ.3.5-3-02 เอกสารขอส่งข้อเสนอโครงการ 
สวพ.3.5-3-03 เอกสารยืนยันการด าเนินงานตามข้อเสนอโครงการ 
สวพ.3.5-3-04 เอกสารส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

สวพ.3.5-3-05 
เอกสารประสานงาน หนังสือขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เอกสารหนังสือประสานงานถึงศูนย์คลินิกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

สวพ.3.5-4-01 เว็บไซตค์ลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic Monitor Online) http://www.clinictech.most.go.th 

สวพ.3.5-5-01 
เอกสารเล่มรายงานผลการด าเนินงาน โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสรมิอาชีพ ในงานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2554 และ ประจ าปี 2555 

สวพ.3.5-5-02 รายงานประจ าปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.3.5-5-03 โล่และเกียรติบตัรยกย่อง “หมู่บ้านเผือกหอม” หมู่บ้านต้นแบบระดบัแม่ข่าย 
สวพ.3.5-5-04 เกียรติบตัรยกย่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนและความร่วมมืออันดียิ่ง 

 
จุดแข็ง 

1. มีระบบบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของบุคคล/องค์กร
ภายนอก 

2. เป็นศูนย์รวมของผู้ เชี่ ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ และตลาดในปัจจุบัน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
ข้อเสนอแนะ 
  - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
-  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการท างานคลินิก 

เทคโนโลยีกับชุมชนผู้รบับริการ 

 
- งานคลินิกเทคโนโลย ี
 

 
- ปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 

 
แผนพัฒนา 
- 
 

- 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0 2282 9009  ต่อ  6098 
     (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร โทร  0 2282 9009  ต่อ  6098 
       (หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ) 

http://www.clinictech.most.go.th/


ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 : ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการ
วิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนน 
1.  งบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ         
    ร้อยละ 0 - 14 

1 

2.  งบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ         
    ร้อยละ 15 - 20 

2 

3.  งบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ         
    ร้อยละ 21 - 25 

3 

4.  งบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ         
    ร้อยละ 26 - 30 

4 

5.  งบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ         
    ร้อยละ 31 

5 

  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงบประมาณภายนอกที่สนับสนุนงานบริการวิชาการต่องบประมาณ 
บริการวิชาการท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังนี้ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เพื่อด าเนินโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณภายในและหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่ โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
งบประมาณภายใน งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก 
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม 
276,300   

2 โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่2) ภายใต้โครงการบูรณาการการมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

325,000   

3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์

 300,000  



ล าดับ
ที ่ โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
งบประมาณภายใน งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก 
4 โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี   300,000 
5 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็น

น้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 
  250,000 

 
6 โครงการการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์

เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง เพือ่เพิ่มศักยภาพการผลิต 
  250,000 

รวม 6 โครงการ 601,300 300,000 800,000 
 
สรุป  งบประมาณภายใน 901,300 บาท 
 งบประมาณภายนอก 800,000 บาท 
 งบประมาณงานบริการวิชาการทั้งหมด 1,701,300 บาท 
 
ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนามีร้อยละของงบประมาณภายนอกที่สนับสนุนงานบริการวิชาการต่อ 
งบประมาณบริการวิชาการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 47.02 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ - - - - 5 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 3.6-1-01 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

สวพ. 3.6-1-02 หนังสือ ศธ 0581.11/1211 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ขอน าโครงการเข้าแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เพิ่มเตมิ)  

 
จุดแข็ง 

-  ได้รับการสนับสนุนงานบริการวิชาการจากงบประมาณภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
  - 
 
 
 



แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
 - กิจกรรมส่งเสรมิ/สนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะ 
แสวงหางบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก 

 
- งานประสานงานบริการ
วิชาการ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนพัฒนา 
- 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0 2282 9009  ต่อ  6099 
     (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร โทร  0 2282 9009  ต่อ  6098 
                (หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบท่ี 4  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มี
ผลการด าเนินงาน) 

  1. คณะกรรมการประจ าสถาบัน ท าหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วน 
โดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 34/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 (สวพ.4.1-1-01)  โดยคณะกรรมการได้ท าหน้าที่ตาม
ข้อบังคับ มทร.พระนครว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่18 มิถุนายน 2550 
(สวพ.4.1-1-02) และข้อบังคับ มทร.พระนครว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2553 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553 (สวพ.4.1-1-03) โดยท าหน้าที่ตามข้อบังคับ ดังนี้ 1. จัดท าแผนพัฒนาของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 2. พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายใน
ส่วนราชการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 3. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย งานบริการ
วิชาการแก่สังคม งานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและงานรักษาสิ่งแวดล้อม 4. ให้ค าปรึกษาและ
ข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของส่วนราชการ 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 6. ด าเนินการอ่ืนใด
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย  โดยคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ให้ค าเสนอแนะในการท าแผนพัฒนาบุคลกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 วาระที่ 4.1 และ 4.2 (สวพ. 
4.1-1-04) เสนอแนะการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก  ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 วาระที่ 4.1  
(สวพ.4.1-1-05)  

  2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร 
ทุกระดับ   

โดย สวพ. มีการแจ้งผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้
บุคลากรรับทราบ ในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2555 ในวาระท่ี 4.5 (สวพ.4.1-2-01) และมีการแจ้งแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2555 วาระท่ี 5.3 (สวพ.4.1-2-02) 



 และเมื่อสิ้นปีงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท ารายงานประจ าปี  รวบรวมผลการ
ด าเนินงานโดยมีปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และได้มอบให้บุคลากร
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน (สวพ.4.1-2-03) ร่วมทั้งมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สวพ. (สวพ.4.1-2-04) 
    3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

โดย สวพ. มีการมอบหมายงานและ ติดตามการปฏิบัติงานทุกงาน/ กลุ่ม โดยวิธีการสอบถาม 
ผ่านหัวหน้างาน/กลุ่ม  มีการแจ้งแผนพัฒนาบุคลากร  แผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1 และ 2) ให้บุคลากรทราบในการ
ประชุมบุคลากร สวพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2556 ในวาระที่ 5.3 5.4 และ 5.5 (สวพ.4.1 -3-01) มีการสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้บุคลากรทราบ ในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2556 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 วารที่ 5.1 (สวพ.4.1-3-02)และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ
หลัก คืองานวิจัยและบริการวิชาการ และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และได้มีการถ่ายทอดผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ ในการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 6/2556 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 (สวพ.4.1-3-03) 

  4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ 
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

โดย สวพ. มีการแต่งตั้งให้รองผู้อ านวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ตามค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 19/2555 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 (สวพ.4.1 -4-01)   
มีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานหลัก 2 กลุ่มงาน ในกรณีที่หัวหน้าไม่ อยู่หรือไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ตามบันทึกข้อความ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที ่ 24 ตุลาคม 2555              
(สวพ.4.1-4-02)  มีการจัดบุคลากรตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และมอบหมายงานให้
ปฏิบัติงานในกลุ่มงานหลัก 2 กลุ่มงาน ในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2556 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (สวพ.4.1 -4-03) มอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในการประชุมบุคลากร สวพ.ครั ้งที่ 
6/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556  วาระที่ 4.2 (สวพ.4.1 -4-04) 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ   
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

โดย ผู้บริหารทุกระดับมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างปฏิบัติงานจริง และจัดท าคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง 2555) จ านวน 42 กระบวนงาน ซึ่งเป็นความรู้ที่สั่งสมจากการปฏิบัติงาน (สวพ.
4.1-5-01)  และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สวพ. (สวพ.4.1-5-02)  มีการจัดการความรู้ (KM) การเพ่ิม
ผลผลิตผลงานวิจัย ในการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555  วาระที่ 4.3  
(สวพ.4.1-5-03) มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ สวพ. (สวพ.4.1-5-04) ร่วมทั้งมีการ
พัฒนาการปฏิบัติงานตามที่บุคลากรได้รับการอบรมลีนมายด์ มาพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยมีการลด
ระยะเวลาการด าเนินงานการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก 446 ชั่วโมงเหลือ 94 ชั่วโมง (สวพ.
4.1-5-05) 

 
 
 



  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

โดย ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และมีผลการประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของ ผอ.สวพ. ตามบันทึกข้อความสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล  
(สวพ.4.1-6-01) และผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยการประเมินด้วย
วิธีการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ประกอบการสัมภาษณ์คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้คะแนนร้อยละ 90.66 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/985 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557  เรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก (สวพ.4.1-6-02)  
     7. คณะกรรมการประจ าสถาบันเสนอแนะการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

โดย คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เสนอแนะให้มีการประเมินผลคุณภาพ
ข้อเสนอการวิจัย โดยให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 วาระที่ 4.2 
(สวพ.4.1-7-01) และ สวพ. ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า สวพ. โดย แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ .2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 742/2556 ลง
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 (สวพ.4.1-7-02)   
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
       

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ     7 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 4.1-1.01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 34/2556 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556  
สวพ. 4.1-1.02 ข้อบังคับ มทร.พระนครว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ พ.ศ. 2550  

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 
สวพ. 4.1-1.03 ข้อบังคับ มทร.พระนครว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553 
สวพ.4.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556   
สวพ.4.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้ งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 
สวพ.4.1-2-01 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555  
สวพ.4.1-2-02 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555  
สวพ.4.1-2-03 รายงานประจ าปี สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556 
สวพ.4.1-2-04 รายงานประจ าปีเผยแพร่บนเว็บไซต์ สวพ. 
สวพ.4.1-3-01 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556  



รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.4.1-3-02 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556  
สวพ.4.1-3-03 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556  
สวพ.4.1-4-01 ค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการรักษาราชการแทน ที่  19/2555 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 
สวพ.4.1-4-02 บันทึกข้อความ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555  
สวพ.4.1-4 -03 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 
สวพ.4.1-4 -04 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556   
สวพ.4.1-5-01 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง 2555 
สวพ.4.1-5-02 การเผยแพร่คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน บนเว็บไซต์ สวพ. 
สวพ.4.1-5-03 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2555 
สวพ.4.1-5-04 เผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ สวพ.   
สวพ.4.1-5-05 กิจกรรมการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
วพ.4.1-6-01 หนังสือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินการดูแล

องค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
สวพ.4.1-6-02 หนังสือ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/985 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557  เรื่อง การประเมินผล

การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
สวพ.4.1-7-02 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 742/2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556  

 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารสถาบัน มีภาวะผู้น าสามารถบริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถคัดสรรบุคลากรได้ตรงกับความสามารถเป็นที่ยอมรับของบุคลภายนอก 

2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
   - 

- หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

 
 

แผนพัฒนา 
   - 
 

  

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
     (รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางพลอยวรินทร์    รังสิกรรพุม  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
     (หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 



ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  : ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย 
          และพัฒนาสู่การปฏิบัติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  

1 2 3 4 5 
ด าเนินการได้ 
1 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
3 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
4 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด  หน้า
ข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

  1.  สถาบัน มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าสถาบันพิจารณากรอบการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 18/2555  ลงวันที่ 8  ตุลาคม 2555             
(สวพ.4.2-1-01) และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ฯ ของ สวพ. เข้าร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2556 ณ ลองบีช การ์เด้น โฮเต็น แอนด์ สปา จังหวัด
ชลบุรี  ตามหนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ศธ 0581.11/0758  ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรื่อง     
ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี พ.ศ. 2556 (สวพ.4.2 -1-02) และคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอแนะในการทบทวนผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ยุทธศาสตร์สถาบัน เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์หลัก) กลวิธี/มาตรการ และพิจารณาแผนปฏิบัติ
ราชการให้วิสัยทัศน์สอดคล้องกับตัวชี้วัดและให้เพ่ิมจุดเชื่อมโยงพันธกิจแต่ละพันธกิจสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมประจ า สวพ. ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 วาระที่ 
4.1 (สวพ. 4.2-1-03) 

  2. มีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง  แนวทางการด าเนินงาน รวมถึง
แผนพัฒนาให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ 
              โดย สวพ. มีการแจ้งผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ในการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่3/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 วาระที่ 4.5 (สวพ.4.2 -2-01)             
มีการแจ้ง แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  และ ให้บุคลากรทราบ ในการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 2/2556 เมื่อ 26 
เมษายน 2556 วาระท่ี 5.3 และ 5.5 (สวพ. 4.2-2-02)  

  3. มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดเป้าประสงค์ แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้
เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

โดย สวพ. ได้น าเสนอร่างแผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ที่มีเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ



มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มี 5 พันธกิจ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 11 กลยุทธ์ 
20 มาตรการ ในการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 
วาระท่ี 4.1 (สวพ. 4.2-3-01)  

  4. มีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของสถาบันลงสู่ทุกกลุ่มงานภายในสถาบัน 
โดย สวพ. มีการแจ้งเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ระดับสถาบันให้บุคลากรร่วมพิจารณา

และรับทราบ ในการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 255 วาระที่ 4.1  (สวพ.
4.2-4-01) 

  5. ด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด  และเป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ 
โดย สวพ. มีการถ่ายทอดเป้าหมาคุณภาพ/ตัวชี้วัดเฉพาะของ สวพ. ให้บุคลากร สวพ.  ทราบใน

การประชุมบุคลากร สวพ.ครั้งที่ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 วาระท่ี 4.1 (สวพ. 4.2-5-01) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
       

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   4 

ประเด็น 
    5 

ประเด็น 
5 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.4.2-1-01 ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 18/2555 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555  
สวพ.4.2-1-02 หนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ศธ 0581.11/0758 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556  
สวพ.4.2-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมประจ า สวพ. ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2556  
สวพ. 4.2-2-01 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งที่3/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555  
สวพ. 4.2-2-02 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ.  ครั้งท่ี 2/2556  เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556   
สวพ. 4.2-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2556 
สวพ. 4.2-4-01 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ.  ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 
สวพ. 4.2-5-01 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ.ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555  

 
จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจ า สวพ. สู่ผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน 
2. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัต สามารถน าเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  

 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 
 



แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

-   
- หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
 

 
 

แผนพัฒนา 
-  

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
     (รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางพลอยวรินทร์    รังสิกรรพุม  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
     (หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 : ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา 
         แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  

1 2 3 4 5 
 ด าเนินการได้ 

1 ประเด็น 
 ด าเนินการได้ 

2 ประเด็น 
 ด าเนินการได้ 

3 ประเด็น 
 ด าเนินการได้ 

4 ประเด็น 
ด าเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด  หน้า
ข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

  1. สถาบัน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบัน  ประกอบด้วยผู้บริหารสถาบันและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตามกฎหมายก าหนด 

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบัน ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถาบันและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตามกฎหมายก าหนด ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ 34/2556  ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 มีคุณเวชยันต์  เฮงสุวนิช หัวหน้าส่วนติดตาม
และประเมินผลการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการประจ า  สวพ.  
(สวพ.4.3-1-01) โดยคณะกรรมการได้ท าหน้าที่ตามข้อบังคับ มทร.พระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
ส่วนราชการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่18 มิถุนายน 2550  (สวพ.4.3-1-02) และข้อบังคับ มทร. พระนคร ว่า
ด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553  (สวพ.4.3-1-03)  
รวมทั้งคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก ในโครงการกิจกรรมที่สถาบันรับผิดชอบ เช่นโครงการการ
พัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการ
บูรณาการการมีส่วนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1184/2555 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2555 (สวพ.4.3-1-04)   

   2. สถาบัน จัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจ า
สถาบัน 

โดย สวพ. รับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า สวพ. ในแผนพัฒนาบุคลากรและ 
แผนปฏิบัติราชการของ สวพ.ในการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2556 วาระท่ี 4.1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และวาระที่ 5.3 ผลการ
ประเมินข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สวพ.4.3-2-01)  

  3. สถาบันและคณะกรรมการประจ าสถาบันร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานการด าเนินงานเสนอมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งสื่อสารให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 โดย คณะกรรมการประจ าสถาบัน สวพ. ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานการด าเนินงานเสนอมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบ โดยการรายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. และ
เสนอรายงานการประชุมถึงอธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ทราบ เช่น รายงาน



การประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ตามหนังสือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0581.11/1770 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งที่ 3/2556  (สวพ.4.3 -3-01)  และมีการเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก
รับทราบทางเว็บไซต์ สวพ. (สวพ.4.3-3-02) 

  4. สถาบัน เผยแพร่รายงานสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าวแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรับทราบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

โดย สวพ. ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ที่ปฏิบัติในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานดังกล่าวแก่ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม  คือจัดท าเป็นรายงานประจ าปี 2556  สวพ. (สวพ.4.3 -4-01)  และส่งให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 40 เล่ม ตามหนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่  ศธ 
0581.11/1979 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 (สวพ. 4.3 -4-02) หน่วยงานภายใน จ านวน 14 แห่ง               
ตามหนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0518.11/1990 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขอส่ง
รายงานประจ าปี 2556 (สวพ.4.3-4-03) และส่งให้หน่วยงานภายนอก จ านวน 12 แห่ง  ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.11/2650 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขอ
ส่งรายงานประจ าปี 2556 (สวพ.4.3-4-04) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สวพ. (สวพ.4.3-4-05) 

  5. สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน เสนอแนะแนวทางการพัฒนางาน
ของสถาบันที่จะด าเนินการในปีงบประมาณถัดไปเสนอต่อมหาวิทยาลัย   

โดย สวพ. เปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ได้แก่คณะกรรมการประจ า สวพ.  
เสนอแนะ ในการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556  วารที่ 
4.2 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ด าเนินการ 1. 
อนุมัติโครงการตามรายชื่อแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนด 2. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โครงการที่ 1,2,4 ให้ท าเป็นแผนงาน มี 3 โครงการย่อย ส่วนโครงการที่ 3 ให้เป็นโครงการพัฒนาบุคลากร  
3. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ขอให้มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานก่อนส่ง วช. เพ่ือให้ร้อยละของข้อเสนอ
โครงการของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ผ่านการพิจารณาลดลง (สวพ. 4.3-5-01)   
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   4 

ประเด็น 
    5 

ประเด็น 
5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.4.3-1-01 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 34/2556 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 
สวพ.4.3-1-02 ข้อบังคับ มทร.พระนครว่า ด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ พ.ศ. 2550  

ลงวันที่18 มิถุนายน 2550 
สวพ.4.3-1-03 ข้อบังคับ มทร.พระนครว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553 
สวพ.4.3-1-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1184/2555  ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2555  



รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.4.3-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556  
สวพ.4.3-3-01 หนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0581.11/1770 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 
สวพ.4.3-3-02 เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. บนเว็บไซต์ สวพ.  
สวพ.4.3-4-01 รายงานประจ าปี 2556 สวพ. 
สวพ.4.3-4-02 หนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0581.11/1979 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
สวพ. 4.3-4-03 หนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0581.11/1990 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  
สวพ. 4.3-4-04 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.11/2650  

ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 
สวพ. 4.3-4-05 เผยแพร่รายงานประจ าปีบนเว็บไซต์ สวพ. 
สวพ.4.3-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 

 
จุดแข็ง 

1. มีคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การ 
ปฏิบัติงานจากภายนอก มหาวิทยาลัย 

2. มีการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. อย่างสม่ าเสมอ 
3. มีการจัดท ารายงานประจ าปี ซึ่งเป็นการสรุปผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณพร้อมทั้ง 

เผยแพร่ให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
  

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

ข้อเสนอแนะ 
- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
    - 

- หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

 
 

แผนพัฒนา 
     - 
 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
     (รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางพลอยวรินทร์    รังสิกรรพุม  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
     (หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที ่4.4  :  ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  

1 2 3 4 5 
ด าเนินการได้ 
1 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
3 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
4 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด  หน้า
ข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 1. สถาบัน  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีของสถาบัน โดยมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย 

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
สวพ. ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร สวพ. ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559)  
(สวพ. 4.4-1-01)  สวพ. จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร สวพ. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) คือ ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาผลงานวิจัย  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทักษะการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  และสนับสนุนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (สวพ. 4.4 -1-02) สวพ.จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 2556 โดยพิจารณาความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร สวพ. ระยะ 4 ปี และจัดส่ง
แผนพัฒนาบุคลากร สวพ. ต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ. 4.4-1-03)   

  2. สถาบัน  มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้มีอ านาจ 

โดย งานบุคลากรมีการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร กรณี
ทุนการศึกษาให้ผู้รับทุนการศึกษารายงานผลการศึกษาเป็นรายภาค  ผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี 2556 จ านวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน และ
นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร ได้รายงานผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปี 2556 เสนอต่อ
ผู้อ านวยการ และหน่วยงานรายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 926/2556 (สวพ.
4.4-2-01) กรณีสวพ.จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สวพ. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 เสนอต่อผู้อ านวยการ  และหน่วยงานรายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบ ทุก 6 เดือน คือ ระยะ
ที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556 ระยะที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2556 
(สวพ.4.4-2-02) 

 
 



  3. สถาบัน  มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

โดย สวพ. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรสถาบัน ที่ครอบคลุมผลการ
ปฏิบัติงานตามภาระงาน และตามสมรรถนะหลัก โดยพิจารณาจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน ตามแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน(องค์ประกอบที่1) และ ตามแบบ
ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (องค์ประกอบที่ 2) โดยน าข้อมูลของผู้รับการประเมินที่
ต้องได้รับการพัฒนา ตามแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล และน าผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนางาน เพ่ือเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน (สวพ.4.4-3-01) มีข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง (สวพ.4.4-3-02)   

  4. สถาบัน มีการประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยพิจารณาถึงผลที่
เกิดข้ึนต่อตัวบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นส าคัญ 

โดย สวพ. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สวพ. ประจ าปี 
2556 (สวพ.4.4-4-01)  สวพ. มีแผนและผลจากการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
โดยน าข้อมูลของผู้รับการประเมินที่ต้องได้รับการพัฒนา และน าผลจากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนางาน  ตามแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล และมีองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ (KM) 
โดยบันทึกการเล่าเรื่องจากการไปประชุม อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากภายในและภายนอก
หน่วยงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยการน าความรู้ที่ได้รับจากผู้ปฏิบัติงานจริงมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 
(สวพ.4.4-4-02)   

  5. สถาบัน  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และ
รายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจ ากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอ านาจเพ่ือ
พิจารณา 

โดย สวพ. มีการรายงานสรุปแผนและผลการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2556 และสรุปผลการ
ด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2556 พร้อมปัญหาและข้อเสนอแนะเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานพิจารณา  (สวพ.4.4-5-01) สวพ. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และแบบส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร โดยให้บุคลากรของ สวพ. ท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจฯ และแบบส ารวจความต้องการฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการประเมินและ
ผลการส ารวจมาพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (สวพ.4.4-5-02)  
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   4 

ประเด็น 
- - - - 5 

ประเด็น 
5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.4.4-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)  
สวพ.4.4-1-02 แผนพัฒนาบุคลากร สวพ. ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) 
สวพ.4.4-1-03 แผนพัฒนาบุคลากร สวพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 



รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.4.4-2-01 ผู้รับทุนการศึกษารายงานผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2556  
สวพ.4.4-2-02 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร สวพ.  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
สวพ.4.4-3-01 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากร สวพ. 
สวพ.4.4-3-02 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
สวพ.4.4-4-01 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สวพ. ประจ าปี 2556  
สวพ.4.4-4-02 แผนและผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล สวพ. ประจ าปี 2556  
สวพ.4.4-5-01 รายงานสรุปแผนและผลการพัฒนาบุคลากร สวพ. ประจ าปี 2556 
สวพ.4.4-5-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการส ารวจ  

ความต้องการพัฒนาบุคลากร สวพ. ประจ าปี 2556 
 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและขอรับ
ทุนการศึกษา 

2. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรจากการไปประชุม อบรม สัมมนา                
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยการน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและใช้
ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
- 

- หัวหน้างานบริหารทั่วไป  

แผนพัฒนา 
- 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6090 
     (รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6098 
     (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที่  4.5 :  ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  

1 2 3 4 5 
ด าเนินการได้ 
1 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
3 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
4 ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด  หน้า
ข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

  1. สถาบัน  จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี 
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา  (สวพ.) มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี  2556 เรื่อง ความรู้ในการเพ่ิมสมรรถนะการ

ปฏิบัติงาน (สวพ.4.5-1-01)  
1.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูในองคกร (KM) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ค าสั่งที่ 22/2555  (สวพ.4.5-1-02)  และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร  ค าสั่งที่  23/2555 (สวพ.4.5-1-03)  เพ่ือใหการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรูใน
องคกร (Knowledge  Management : KM) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

1.3 มีการถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้สู่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2555 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 วาระที่ 4.3 การจัดการ
ความรู้ (KM) ประจ าปี 2556  และน าเอาปัญหาอุปสรรคที่พบจากข้อเสนอแนะของการประเมินผล
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของปีการศึกษา 2556 เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นประเด็นความรู้
และเป้าหมายการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สวพ.4.5-1-04)   

  2. สถาบัน  มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 

โดย สวพ. มีจัดส่งการประเมินผลการด าเนินงานและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2556 (สวพ.4.5-2-01)  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 ในตัวบ่งชี้
ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้เสนอต่อผู้บริหาร  และศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร     
(สวพ.4.5-2-02)  เพ่ือใช้ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปี 

  3. สถาบัน จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพับหรือใช้ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบ 

 โดย สวพ. ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ให้เข้าถึงความรู้โดยช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การอบรม
สัมมนา แผ่นพับ โปสเตอร์ เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย (สวพ.4.5-3-01)  และงานบริการวิชาการ 
ทั้งจากภายในสถาบัน  และจากทั้ง 9 คณะ ภายในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ และ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ KM ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.rmutp.ac.th/km/) ในกิจกรรม

http://ird.rmutp.ac.th/km/


แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพ่ือความสมบูรณ์ในการสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยความสะดวกรวดเร็ว (สวพ.4.5-3-02)   

  4. สถาบัน มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ 

โดย สวพ. มีการด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 จัดท าและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) ของ สวพ. (http://ird.rmutp.ac.th/km/) 

(สวพ.4.5-4-01) เพ่ือที่รวบรวมผลการด าเนินงาน และเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จาก
การจัดการความรู้ที่มีจากภายในสถาบันสู่องค์กร หรือผู้สนใจภายนอก และจัดท าเอกสารเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจัย  และงานบริการวิชาการทั้งจากภายในสถาบัน  และจากทั้ง 9 คณะ ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ  

4.2 จัดท าและเผยแพร่ผ่ าน เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  (http://ird.rmutp.ac.th)           
(สวพ.4.5-4-02) 

4.3 โดยจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรมีข้ันตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการ
ท างาน (สวพ.4.5-4-03)  คลังความรู้งานบริการวิชาการ คลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องเล่า
ความส าเร็จคลินิกเทคโนโลยี เพ่ือเป็นแนวทางแก่อาจารย์ นักวิจัย  และเจ้าหน้าที่ ที่สนใจในการเสนอขอ
งบประมาณวิจัย งานท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย งานติดตามและ
ประเมินผลงานวิจัย งานจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และข้ันตอนการท างานอื่น ๆ  

  5. สถาบัน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจ าปี และ
รายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจ ากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บริหาร  หรือ
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  พิจารณาปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ส าหรับ
ปีงบประมาณถัดไป 

โดย สวพ. ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจ าปี 2556   
และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจ ากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บริหาร              
ในรายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2557  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 
4.4 รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี 2556 (สวพ.4.5-5-01) เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ส าหรับปีงบประมาณ 2557  ต่อไป  

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   4 

ประเด็น 
- - - - 5 

ประเด็น 
5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 4.5-1-01 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ของสถาบันวิจัยและพฒันา  ประจ าปีงบประมาณ  2556 
สวพ. 4.5-1-02 ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท่ี  22/2555  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

http://ird.rmutp.ac.th/km/?page_id=360
http://ird.rmutp.ac.th/km/?page_id=358
http://ird.rmutp.ac.th/km/?page_id=581
http://ird.rmutp.ac.th/km/?page_id=581
http://ird.rmutp.ac.th/old/files_upload/cop%205-54.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/old/files_upload/cop%206-54.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/old/files_upload/cop%207-54.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/old/files_upload/cop%207-54.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/old/files_upload/cop%208-54.pdf


รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 4.5-1-03 ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท่ี  23/2555  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหาร

จัดการความรู้ในองค์กร 
สวพ. 4.5-1-04 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบนัวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2555 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 
สวพ. 4.5-2-01 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0581.11/1586 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2556 เรื่อง ขอส่งการประเมินผลการ

ด าเนินงานและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
สวพ. 4.5-2-02 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0581.11/0869 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2557  เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่การเรยีนรู้ ปีการศึกษา 2556 
สวพ. 4.5-3-01 เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย  และงานบริการวิชาการ แผ่นพับ  โปสเตอร์  รายงานประจ าปี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
สวพ. 4.5-3-02 เว็บไซต์การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.rmutp.ac.th/km/) 
สวพ.4.5-4-01 เว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM)  สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th/km/ หัวข้อการ

จัดการความรู้ (KM) 
สวพ.4.5-4-02 เว็บไซตส์ถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.ird.rmutp.ac.th หัวข้อเอกสารเผยแพร ่  
สวพ.4.5-4-03 คู่มือการปฏิบตัิงาน  
สวพ.4.5-5-01 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบนัวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2557 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2557 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

บุคลากร 
2. สถาบันฯ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามสายการบังคับบัญชาชัดเจน 
3. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน  ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเป็นอย่างดี 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
  -   
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ท างานวิจัยเพื่อสร้างระบบการจัดการความรู้ในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. ท างานวิจัยเกี่ยวกับโครงการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มภาคกลาง
ตอนล่าง 

 
- กลุ่มบริการวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานการจัดการความรู ้

 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนา 
- 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6090 
     (รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6098 
     (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 

http://ird.rmutp.ac.th/km/%20หัวข้อ
http://www.ird.rmutp.ac.th/


ตัวช้ีวัดที่  4.6 :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ     

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ     

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ      

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มี
ผลการด าเนินงาน) 

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวาง
ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี ่ยงและการวางแผนระบบควบคุม
ภายในของสถาบันวิจ ัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามค าสั ่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 19/2555 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 (สวพ. 4.6-1-01) 

  2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ด้าน 
ตามบริบทของสถาบัน 

โดย สวพ. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง จากกลุ่มวิจัย และ
กลุ่มบริการวิชาการ ในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 โดยเลือกจากกลุ่มวิจัย เรื่อง เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติและหรือนานาชาติ  หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของแต่ละคณะเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 5 ของ ปี 2555  และจากกลุ่มบริการวิชาการ เรื่องงานบริการวิชาการที่บูรณาการหรือเชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอนและหรือการวิจัยต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด (สวพ. 4.6-2-01) 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

โดย สวพ. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 ในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 โดยได้เป็นแผนบริหารความเสี่ยงจากกลุ่มวิจัย เรื่อง เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ 
หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติและหรือนานาชาติ  หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของแต่ละคณะ
เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ ปี 2555  และจากกลุ่มบริการวิชาการ เรื่องงานบริการวิชาการที่บูรณาการ
หรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและหรือการวิจัยต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  (สวพ. 4.6-3-01) 

  4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
โดย สวพ. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ                

พ.ศ. 2556 (สวพ. 4.6-4-01) และน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 
3/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ในวาระที่ 4. แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(สวพ. 4.6-4-02) 



  5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

โดย สวพ. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
สถาบัน เพ่ือพิจารณา ในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (สวพ. 4.6-5-01) และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ในวาระท่ี  4.2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง             
ปี 2556 รอบ 12 เดือน  (สวพ.4.6-5-02) 

  6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าสถาบัน ไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

โดย  สวพ. การน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าสถาบัน ไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป ในการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งที่ 3/2555 (สวพ. 4.6-6-01)  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ - - - - 6 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 4.6-1-01 

 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและการวางระบบควบคุมภายในของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 19/2555 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 

สวพ. 4.6-2-01 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สวพ. 4.6-3-01 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สวพ. 4.6-4-01 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 
สวพ. 4.6-4-02 ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 
สวพ. 4.6-5-01 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สวพ. 4.6-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 

สวพ. 4.6-6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2557  

 
จุดแข็ง 

1. มีแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
2. ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
  - 
 



แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
- 

 

 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานบริหารความเสี่ยง 

 

แผนพัฒนา 
- 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6090 
     (รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6098 
     (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวช้ีวัดที่  4.7 :  จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  

1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ 

1 ช่องทาง 
มีการด าเนินการ 

2  ช่องทาง 
มีการด าเนินการ 

3  ช่องทาง 
มีการด าเนินการ 

4  ช่องทาง 
มีการด าเนินการ 
5  ช่องทางขึ้นไป 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 10 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มี
ผลการด าเนินงาน) 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  (สวพ.) ได้จัดแบ่งโครงสร้างการด าเนินงานเป็น  งานบริหารทั่วไป  กลุ่ม
วิจัย  และกลุ่มบริการวิชาการ  ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของรองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบ  และ
รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม/งานดังกล่าว  ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การรายงานผลการด าเนินงานรายเดือนเสนอต่อที่ประชุมของผู้บริหารระดับคณบดี  
ผู้อ านวยการ  การประชุมสภาวิชาการ  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  และการประชุม  CEO 

2. การประชาสัมพันธ์ทางจดหมายข่าวรายเดือนของกองประชาสัมพันธ์   
3. การประชาสัมพันธ์ทางจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
4. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  (www.ird.rmutp.ac.th) 
5. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี  

(http://www.clinictech.rmutp.ac.th) 
6. การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บบล็อก (http://blog.rmutp.ac.th/chuta.p/) 
7. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟสบุ๊คสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 

(https://www.facebook.com/ird.rmutp) 
8. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟสบุ๊คคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร 

(https://www.facebook.com/asird.rmutp) 
9. รายงานประจ าปี  2556  สถาบันวิจัยและพัฒนา   
10. งานวิจัยและบริการวิชาการ รายงานประจ าปี 2555-2556   

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   4 

ช่องทาง 
- - - - 10 

ช่องทาง 
5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 4.7-1 เอกสารการรายงานผลการด าเนินงานรายเดือนเสนอต่อที่ประชุมของผู้บริหารระดับคณบดี  ผู้อ านวยการ   

การประชุมสภาวิชาการ  การประชุมสภามหาวิทยาลยั  และการประชุม  CEO 

http://www.ird.rmutp.ac.th/
http://www.clinictech.rmutp.ac.th/
http://blog.rmutp.ac.th/chuta.p/
https://www.facebook.com/ird.rmutp


รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 4.7-2 เอกสารการการประชาสมัพันธ์ทางจดหมายข่าวรายเดือนของกองประชาสัมพันธ์   
สวพ. 4.7-3 เอกสารการประชาสัมพันธ์ทางจุลสารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
สวพ. 4.7-4 เว็บไซตส์ถาบันวิจัยและพัฒนา  (www.ird.rmutp.ac.th) 
สวพ. 4.7-5 เว็บไซตค์ลินิกเทคโนโลยี  (http://www.clinictech.rmutp.ac.th) 
สวพ. 4.7-6 การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บบล็อก  สวพ.กับการพัฒนา มทร.พระนคร 

(http://kmblog.rmutp.ac.th/chuta.p/) 
สวพ. 4.7-7 การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร  

(https://www.facebook.com/ird.rmutp) 
สวพ. 4.7-8 การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟสบุค๊คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร 

(https://www.facebook.com/asird.rmutp) 
สวพ. 4.7-9 เอกสารรายงานประจ าปี  2556  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
สวพ. 4.7-10 เอกสารงานวจิัยและบริการวิชาการ รายงานประจ าปี 2555-2556   

 
จุดแข็ง 

1. สถาบันก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
2. บุคลากรรับผิดชอบ ทุ่มเท และท างานเป็นทีม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
- 

 

 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานพัฒนาเว็บไซต ์

 

แผนพัฒนา 
- 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6090 
     (รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6098 
     (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 
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องค์ประกอบที่  5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  หรือ  3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5  หรือ  6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  หรือ  8  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9  ข้อ 

 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 มีผลการด าเนินงาน 9 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผล
การด าเนินงาน) 

  1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
การพัฒนาการของสถาบัน 

โดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
1.1 มีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการท างานประกันคุณภาพครบทุกกระบวนงาน             

(สวพ. 5.1-1-01) และการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน 
(http://ird.rmutp.ac.th/) (สวพ. 5.1-1-02) 

1.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 5.1-1-03) และมีการจัดท าผังการปฏิบัติงานของ สวพ. เพ่ือก าหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน (สวพ. 5.1-1-04)  

1.3 มีการจัดท าค าสั่ง ที่  14/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์  ก ากับดูแลตัวบ่งชี้และ
จัดเก็บข้อมูล รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ  เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัย
และพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2556  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 
2556 และมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน (สวพ. 5.1-1-05)  

1.4 มีการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับการพัฒนาสถาบัน  (สวพ. 5.1-1-06)  
  2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
โดย สวพ. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
2.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 5.1-2-01) และมีการจัดท าผังการปฏิบัติงานของ สวพ. เพ่ือก าหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน (สวพ. 5.1-2-02)  

2.2 มีการจัดท าค าสั่ง ที่ 14/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์  ก ากับดูแลตัวบ่งชี้และ
จัดเก็บข้อมูล รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ  เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2556  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556    
และมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน (สวพ. 5.1-2-03)  

 
 

http://ird.rmutp.ac.th/


  3. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดย สวพ. มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องการมาตรฐาน พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกตามนโยบาย/      
ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการแก่สังคม  องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 5 การประกันคุณภาพ 
และมีตัวชี้วัดรวม 25 ตัวบ่งชี้ (สวพ. 5.1-3-01) และก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ 
สวพ. มทร.พระนคร  ประจ าปีการศึกษา 2556 (สวพ. 5.1-3-02) 

  4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์  ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ       
การตรวจติดตามคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

โดย  สวพ.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
4.1 มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องการมาตรฐาน พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกตามนโยบาย/             
ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ (สวพ. 5.1-4-01) 

4.2 มีการก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ  สวพ. มทร. พระนคร ประจ าปี
การศึกษา 2556 (สวพ. 5.1-4-03) เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหน่วยงาน มีการติดตามการ
รายงานผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาที่ทางส านักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร ก าหนด  

4.3 มีการตรวจประเมินโดยเชิญผู้ทรงวุฒิจากภายนอก ตามหนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา                
ที่ ศธ 0581.11/0808 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นประธาน
กรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  (สวพ. 5.1-4-04)    

4.4 มีการตรวจประเมินโดยเชิญผู้ทรงวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ตามหนังสือสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ที่ ศธ 0581.11/0809 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน เป็นประจ าทุกปี (สวพ. 5.1-4-05)   

4.5 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ที่ 09/2557 ลงวันที่                
1 พฤษภาคม 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556  
ของ สวพ. (สวพ. 5.1-4-06) 

  5. มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

โดย  สวพ.  มีการด าเนินการจัดท าแนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2555 (สวพ. 5.1-5-01) 
เสนอต่อที่ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2556 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2556 (สวพ. 
5.1-5-02)   

  6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 5 
องค์ประกอบคุณภาพ   

โดย  สวพ. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
6.1 มีระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) ที่พัฒนาโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (สวพ. 5.1-6-01) 
6.2 มีเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.rmutp.ac.th/) (สวพ. 5.1-6-02)  เป็นแหล่ง

รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน และสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นขอมูลสนับสนุนการประกัน



คุณภาพการศึกษาภายใน เช่น องค์ประกอบที่ 1 กล่องงานบริหารทั่วไป  องค์ประกอบกที่ 2 กล่องกลุ่ม
วิจัย องค์ประกอบที่ 3 กล่องกลุ่มบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 กล่องงานบริหารทั่วไปและกล่องข้อมูล
สถาบัน  องค์ประกอบที่ 5 กล่องงานประกันคุณภาพ   
 6.3 มีระบบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (http://rpm.rmutp.ac.th/)         
ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย  (สวพ. 5.1-6-03)   
 6.4 มีเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) สวพ. (http://ird.rmutp.ac.th/KM) เป็นแหล่งรวบรวม
องค์ความรู้ต่าง ๆ จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (สวพ. 5.1-6-04)   
 6.5 มีเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (http://journal.rmutp.ac.th/) เป็นแหล่ง
รวบรวมวารสารจากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยมีทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการ (สวพ. 
5.1-6-05)   
 6.6 มีเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี (http://clinictech.rmutp.ac.th/) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงาน
บริการวิชาการ (สวพ. 5.1-6-06)   

  7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู้ใชบริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน 

โดย สวพ. มีค าสั่งที่ 1121/2556  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ (สวพ. 5.1-7-01) เพ่ือให้การบริการงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามข้อก าหนด
ของการประกันคุณภาพ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ   

7.1 ครัง้ที่ 1/2557 วนัที่ 1 ตลุาคม 2556 ระเบียบวาระที่  5 เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ (สวพ. 5.1-7-02)   
7.2 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ (สวพ. 5.1-7-03)   
  8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและ

มีกิจกรรมร่วมกัน 
โดย สวพ. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
8.1 ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ  เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน

บริการวิชาการผ่านสื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี
(สวพ. 5.1-8-01)   

8.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การส่งเสริมการท างานวิจัยของบุคลากร
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  วันที่ 1 ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ส านักงาน
อธิการบดี (สวพ. 5.1-8-02)   

8.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ  การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของ
นักศึกษา วันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี (สวพ. 5.1-8-03) 

โดยมีผูบริหาร หัวหนางานวิจัย  ตัวแทนนักวิจัย หัวหนางานบริการวิชาการ  และผูดูแลงาน
บริการวิชาการของคณะ เขารวมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ในกิจกรรมดังกลาว  

  9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

โดย สวพ. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
9.1 ด้านวิจัย มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การพัฒนากระบวนการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ซึ่งใน

โครงการนี้ สวพ. สามารถคว้ารางวัลในโครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) ระยะที่ 2 กิจกรรมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน เรื่อง “การพัฒนากระบวนการท าสัญญารับ



ทุนอุดหนุนวิจัย” โดยรับเงินรางวัลจากวิทยากร ดร.ไพศาล เทพสุวรรณ์ เป็นการใช้วีธีคิดและวิธีการท างาน
แบบลีน (Lean Management) มาปรับใช้ในกระบวนการท าสัญญาฯ ชนะใจกรรมการได้รับการยอมรับให้เป็น
อันดับ 1 ใน 16 หน่วยงาน ที่น าเสนอโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ. 5.1-9-01)   

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 ต.ค. 56-30 ม.ค. 57) 

8 เดือน 
(1 ต.ค. 56-31 พ.ค. 57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-30 ก.ย. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   7 ข้อ - - - - 9 ข้อ 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 5.1-1-01 คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงานการท างานประกันคุณภาพ 
สวพ. 5.1-1-02 เว็บไซตส์ถาบันวิจัยและพัฒนา  (http://ird.rmutp.ac.th/) 

 สวพ. 5.1-1-03 โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา (งานประกันคุณภาพ) 
สวพ. 5.1-1-04 ผังการปฏิบตัิงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ. 5.1-1-05 ค าสั่ง ที่  14/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งช้ีและจดัเก็บข้อมลูรายงานตาม

เป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา  2556 

สวพ. 5.1-1-06 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 5.1-2-01 โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา (งานประกันคุณภาพ) 
สวพ. 5.1-2-02 ผังการปฏิบตัิงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ. 5.1-2-03 ค าสั่ง ที่  14/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งช้ีและจดัเก็บข้อมลูรายงานตาม

เป้าหมายคุณภาพ เพือ่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา  2556 

สวพ. 5.1-3-01 นโยบาย/ตัวบ่งช้ีเฉพาะ  (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
สวพ. 5.1-3-02 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพ สวพ. มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2556 
สวพ. 5.1-4-01 นโยบาย/ตัวบ่งช้ีเฉพาะ  (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 5.1-4-02 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 5.1-4-03 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพ สวพ. มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2556 
สวพ. 5.1-4-04 หนังสือภายนอก ท่ี ศธ 0581.11/0808 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากร

เป็นประธานกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
สวพ. 5.1-4-05 บันทึกข้อความ  ท่ี ศธ 0581.11/0809 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอเชิญเป็นกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน 
สวพ. 5.1-4-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556  ที่ 09/2557 

 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557  
สวพ. 5.1-5-01 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศกึษา  2555 
สวพ. 5.1-5-02 รายงานการประชุมบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 4/2556  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2556 
สวพ. 5.1-6-01 ระบบตดิตามการพัฒนาคณุภาพภายใน (IQA) (http://dc.rmutp.ac.th/qa) 
สวพ. 5.1-6-02 เว็บไซตส์ถาบันวิจัยและพัฒนา  (http://ird.rmutp.ac.th/) 

http://ird.rmutp.ac.th/
http://dc.rmutp.ac.th/qa2554/
http://ird.rmutp.ac.th/


รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 5.1-6-03 ระบบรหิารงานวิจัย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (http://rpm.rmutp.ac.th/)          
สวพ. 5.1-6-04 เว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) สวพ. (http://ird.rmutp.ac.th/KM) 
สวพ. 5.1-6-05 เว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (http://journal.rmutp.ac.th/) 
สวพ. 5.1-6-06 มีเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี (http://clinictech.rmutp.ac.th/) 
สวพ. 5.1-7-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ที ่1121/2556   

ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 
สวพ. 5.1-7-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2557  

วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
สวพ. 5.1-7-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ  

ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
สวพ. 5.1-8-01 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวขอ้  การเผยแพรผ่ลงานวิจยัและผลงานบริการวิชาการผ่านสื่อ  

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556  
สวพ. 5.1-8-02 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การส่งเสริมการท างานวิจัยของบุคลากรจากงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  วันท่ี 1 ตุลาคม 2556   
สวพ. 5.1-8-03 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวขอ้  การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา วันท่ี 9 มกราคม 2557  
สวพ. 5.1-9-01 แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การพัฒนากระบวนการท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 

 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับระบบการประกันคุณภาพ 
2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 
 

 
- งานประกันคุณภาพ 

 

แผนพัฒนา 
- 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6090 
     (รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6098 
     (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 
 



                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

ส่วนที่ 4 
 

สรุปผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 
การประเมินของ สถาบันวิจัยและพัฒนา   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 

- ส่วนที่ 4-1  สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา   
               มทร.พระนคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                  

ตารางท่ี 4 - 1   ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีและค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
        สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2556   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ต้องปรับปรุง         พอใช้         ดี       ดีมาก 
        00.00 - 1.50                1.51 - 2.50                  2.51 - 3.50           3.51 - 4.50               4.51 – 5.00 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินการปีการศึกษา 2556 

บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  

บรรล ุ

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

ตัวตั้ง 
ผล คะแนน/ผล 

ประเมนิ 
ตัวตั้ง 

ผล 
คะแนน/

ผล
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1   : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  (น้ าหนกัร้อยละ  4) 
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน   6 ข้อ 4        8  5  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1           5  
องค์ประกอบท่ี 2  : การวิจัย    (น้ าหนักร้อยละ  40)  
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

5 ข้อ 4 
       

7 5  

2.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

3 ข้อ 4 
       

5 5  

2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่อง
การบูรณาการการวิจัยกับการเรียน
การสอนและหรือการบริการวิชาการ 

4 ข้อ 4 
       

5 5  

2.4 ระดับความส าเร็จของการ
จัดสรรงบประมาณวิจัยจาก
งบประมาณภายใน 

5 ข้อ 4 
       

6 5  

2.5 ระดับความส าเร็จของการ
ติดตามประเมินผลการท างานวิจัย 

4 ข้อ 4 
       

6 5  

2.6 ระดับความส าเร็จของการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ข้อ 4 
       

6 5  

2.7 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
วารสารวิชาการและวิจัย 

4 ข้อ 4 
       

5 5  

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนานักวิจัย 

4 ข้อ 4 
       

5 5  

2.9 จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรคห์รือผลงานวิชาการที่
ด าเนินการจดแจ้งหรือจดทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

16-20 
เรื่อง 

4 

       

14 2  

2.10 ระดับความส าเรจ็ของการ
ส่งเสริมการท างานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษา 

4 ข้อ 4 
       

5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2           4.70  



                                                                                                                                                                                                                                  

ตารางที่ 4 - 1   ผลการด าเนินงานฯ   ตามเกณฑ์มาตรฐาน สวพ. มทร.พระนคร  (ต่อ) 

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ต้องปรับปรุง         พอใช้         ดี       ดีมาก 
        00.00 - 1.50                1.51 - 2.50                  2.51 - 3.50           3.51 - 4.50               4.51 – 5.00 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินการปีการศึกษา 2556 บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล 
ประเมนิ 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 3  :  การบริการวิชาการแก่สงัคม    (น้ าหนักร้อยละ  24 ) 
3.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

4 ข้อ 4 
       5 5  

3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

4 ข้อ 4 
       5 5  

3.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

4 ข้อ 4 
       5 5  

3.4 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม 

4 ข้อ 4 
       5 5  

3.5 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานคลินิกเทคโนโลย ี

4 ข้อ 4 
       5 5  

3.6 ร้อยละของงบประมาณภายนอก
ต่องบประมาณภายใน ในการ
สนับสนุนงานบริการวิชาการ 

4 ข้อ 4 
       5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3           5  
องค์ประกอบท่ี 4  :  การบริหารและจัดการ     (น้ าหนักร้อยละ 28) 
4.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน 

6  ข้อ 4 
       7 5  

4.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด
เป้าหมายของคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนาสู่การปฏิบัต ิ

4 ประเด็น 4 
       5 5  

4.3 ระดับความส าเร็จในการเปิด
โอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความ
คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

4 ประเด็น 4 

       5 5  

4 . 4  ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 

4 ประเด็น 4 
       5 5  

4.5 ระดับความส า เร็ จของการ
จัดการความรู้ของสถาบัน 

4 ประเด็น 4 
       5 5  



                                                                                                                                                                                                                                  

ตารางที่ 4 - 1 (ส. 1)  ผลการด าเนินงานฯ   ตามเกณฑ์มาตรฐาน สวพ. มทร.พระนคร  (ต่อ) 

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ต้องปรับปรุง         พอใช้         ดี       ดีมาก 
        00.00 - 1.50                1.51 - 2.50                  2.51 - 3.50           3.51 - 4.50               4.51 – 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินการปีการศึกษา 2556 บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

4 เดือน 
(1 ตค. 55-31 มค. 56) 

8 เดือน 
(1 ตค. 55-31 พค. 56) 

12 เดือน 
(1 ตค. 55-30 กย. 56) 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล 
ประเมนิ 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 4        6 5  
4.7 จ านวนช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ผลการด าเนินงาน
ของสถาบัน 

4 ช่องทาง 4 
       10 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4           5  
องค์ประกอบท่ี 5  :  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ        (น้ าหนักร้อยละ 4) 
5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

7  ข้อ 4        9 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5           5  
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

          4.88  



สรุปผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ปีการศึกษา  2556  โดยรวม 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน สถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.พระนคร   : คะแนน 4.88) 

 
ในรอบปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินการด าเนินงานทุกภารกิจทั้ง 5 องค์ประกอบ         

ตามมาตรฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.พระนคร (5 องค์ประกอบ) มีดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานและบริหารจัดการ

งานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน
ภายในของสถาบันใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน จากการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา พ.ศ. 2556 สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้ 

ตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่  1  เท่ากับ  5 

จุดเด่น 
1 ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือให้งานบรรลุสู่ความส าเร็จ 
2 มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
     - 

    แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
     - 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริหาร หน้าที่ในการบริหาร 

จัดการ วางระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ การจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 
การพัฒนานักวิจัย และการท าวิจัย จากผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 สรุปผลการด าเนินงาน
และข้อเสนอแนะต่างๆของกลุ่มวิจัย ดังนี้ 
  ตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 2  เท่ากับ 4.70  
 
จุดเด่น 

1. มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนคู่มือกระบวนการท างานของแต่ละงานที่ชัดเจน 
2. มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติของแต่ละงาน 
3. มีบุคลากรผู้รับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การประเมินผลการด าเนินงานและการน าผลการประเมินไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

1. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ในการเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติทั้งกับ
บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาทักษะการพัฒนาเฉพาะต าแหน่งของบุคลากรแต่ละคน 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

1.  ความส าเร็จของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
2. ความส าเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบท่ี  3  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบและ มี
กลไกสนับสนุนการบริการวิชาการและวิชาชีพให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในรูปแบบของคลินิก
เทคโนโลยี รวมทั้งต้องเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  โดยระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมจะเป็นการสะท้อนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ดีขึ้นได้ จากการ
ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา พ.ศ.2556 สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้ 
 

 ตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5 
จุดเด่น 

1. มีโครงสร้างการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
2. มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานด าเนินภารกิจด้านการบริการสังคมซึ่งเป็นหนึ่งในสี่

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
3. มหาวิทยาลัยมีกลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการที่ชัดเจน สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
4. ผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อ านวยการและคณบดีให้การ

สนับสนุน บทบาทการบริการวิชาการของสถาบัน  รวมทั้งความตระหนักในภารกิจของคลินิกเทคโนโลยีใน
สองบทบาท คือ การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม 

5. มีระบบบริหารจ ัดการ และขั ้นตอนการด า เน ินงานที ่ช ัด เจน โดยผู ้ร ับผ ิดชอบที ่มี
ประสบการณ์ส่งผลให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ 

6. หน่วยงานในสังกัดมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งผลให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. การจัดท าและด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามความต้องการของชุมชนผู้รับบริการ
เนื่องจากได้ก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการของชุนก่อนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

8. มีผลงานการบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ อยู่ในความสนใจของชุมชนและสังคม 
9. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ผลงานบริการวิชาการหลายช่องทาง  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จัดท ายุทธศาสตร์การบริการวิชาการ 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารจัดการงานบริการ

วิชาการทั้งระบบ ส่งผลให้ไม่สามารถก ากับดูแลผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

 

แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
1. จัดโครงการ/กิจกรรม ในลักษณะงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
2. ขยายพ้ืนที่การให้บริการวิชาการให้ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง และภาคกลาง

ตอนบน 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
ที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการวางแผนพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ให้
ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่าง ๆ รวมทั้งก ากับดูแลการท า งานของสถาบันให้มี
ประสิทธิภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีภารกิจที่ต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ การเผยแพร่ผลการด าเนินงานเพ่ือให้สั มฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมภิบาล (Good Governance) จากการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 
2556 สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้ 
 ตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ  
จุดเด่น 

1. ผู้บริหารสถาบัน มีภาวะผู้น าสามารถบริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถคัดสรรบุคลากรไดต้รงกับความสามารถเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก 

2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
3. มีกระบวนการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจ าสถาบัน สู่ผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน 
4. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ สามารถน าเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
5. มีคณะกรรมการประจ าสถาบัน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การปฏิบัติงานจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. มีการประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. อย่างสม่ าเสมอ 
7. มีการจัดท ารายงานประจ าปี ซึ่งเป็นการสรุปผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณพร้อมทั้ง

เผยแพร่ให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
  
จุดที่ควรพัฒนา 

          - 
 

แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
         - 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

1. มีการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน : ท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยสามารถลดระยะเวลา
การท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก 446 ชั่วโมงเหลือ 94 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบท่ี  5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต  
ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น  ทั้งภายในสถาบันและตามภารกิจหลักของกลุ่มงานในสังกัดของสถาบัน  
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัย  สถาบันจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของสถาบัน จากการด า เนินงานในรอบปีการศึกษา พ.ศ.  2556 สรุปผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้ 

ตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่  5  เท่ากับ  5 

จุดเด่น 
  1.  บุคลากรเข้าใจและให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรลดการลาออกของบุคลากร 

       แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
 - 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
1.   การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน : ท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยสามารถลดระยะเวลา
การท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก 446 ชั่วโมงเหลือ 94 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

ส่วนที่  5 
 

ภาคผนวก 
 
 
- เป้าหมายคุณภาพ สถาบนัวิจัยและพัฒนา  มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2556 
- ยุทธศาสตร์การพฒันา มทร.พระนคร 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์  ก ากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรายงานตาม

เป้าหมายคุณภาพ  เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา  2556 

- ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

 



  

                                              

                        สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
               
 

เป้าหมายคุณภาพ : 
 

ปีการศึกษา  2556 
 

รหัสเอกสาร  SD  01 - 01 
วันท่ีบังคับใช้ 1 มิถุนายน  2556 
วันทีท่บทวน 
ISSUE   1 
หน้าท่ี  1/2 

นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด้าเนินงาน 
 

4     
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน   4 6 ข้อ    
2. การวิจัย 40     
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 4 5 ข้อ * *  
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4 4 ข้อ * *  
2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรยีนการสอนและหรือการบริการวิชาการ 4 4 ข้อ * *  
2.4 ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 4 5 ข้อ * *  
2.5 ระดับความส าเร็จของการตดิตามประเมินผลการท างานวิจัย 4 4 ข้อ * *  
2.6 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 4 5 ข้อ * *  
2.7 ระดับความส าเร็จของการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 4 4 ข้อ * *  
2.8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 4 ข้อ * *  
2.9 จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรคห์รือผลงานวิชาการที่ด าเนินการจดแจ้งหรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

4 
16-20 
เรื่อง 

* *  

2.10 ระดับความส าเรจ็ของการส่งเสรมิการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 4 4 ข้อ * *  
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 24     

3.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 4 ข้อ *  * 
3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 4 4 ข้อ *  * 
3.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 4 4 ข้อ *  * 
3.4 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 4 4 ข้อ *  * 
3.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลย ี 4 4 ข้อ *  * 
3.6 ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ 4 4 ข้อ *  * 
4. การบริหารและการจัดการ  28     

4.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 4 6  ข้อ    
4.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่การปฏิบัต ิ 4 4 ประเด็น    
4.3 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความคิดเห็น
และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

4 4 ประเด็น    

4.4 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 4 4 ประเด็น    
4.5 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบัน 4 4 ประเด็น    
4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 5 ข้อ    
4.7 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของสถาบัน 4 4 ช่องทาง    
5. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 4     
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 4 7  ข้อ    

 

 เอกสารควบคุม 



  

                                              

                        สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
               
 

เป้าหมายคุณภาพ : 
 

ปีการศึกษา  2556 
 

รหัสเอกสาร  SD  01 - 01 
วันท่ีบังคับใช้ 1 มิถุนายน  2556 
วันทีท่บทวน 
ISSUE   1 
หน้าท่ี  2/2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ    พีรพัชระ) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

   
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ    พีรพัชระ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 

 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ    พีรพัชระ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

(นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม) 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 เอกสารควบคุม 



 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ีตำมเป้ำหมำยคุณภำพ 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

ประเด็นกำร
ประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/รำยงำน 

1. ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินงำน 
 

4    
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4 - รองผู้อ านวยการ 

   ฝ่ายบริหาร 
งานบริหารทั่วไป น.ส.ชาวิณี บินกาซเีมน 

2. กำรวิจัย  40    
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค ์ 4 
- รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.อินท์ธีมา หิรญัอัครวงศ ์
น.ส.เมทิกา  พ่วงแสง 
น.ส.เจนจริา  บ.ป.สูงเนิน 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

4 
- รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.เจนจริา  บ.ป.สูงเนิน 

2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบรูณาการการ
วิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการบริการ
วิชาการ 

4 
- รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.เมทิกา  พ่วงแสง 
 

2.4 ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณ
วิจัยจากงบประมาณภายใน 

4 
- รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 

2.5 ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผล
การท างานวิจัย 

4 
- รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.วิสตุา  วรรณหวย 

2.6 ระดับความส าเร็จของการเผยแพรผ่ลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

4 
- รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย นายปิยวัฒน์ เจรญิทรัพย ์

2.7 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
วารสารวิชาการและวิจัย 

4 
- รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.เจนจริา  บ.ป.สูงเนิน 

2.8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานกัวิจัย 4 
- รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.เมทิกา  พ่วงแสง 
 

2.9 จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์หรือ
ผลงานวิชาการที่ด าเนินการจดแจง้หรือจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 

4 
- รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.รุจริา  จุ่นบุญ 

2.10 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการท างาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

4 
- รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 

3. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 24    

3.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 4 

- รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ   
 วิชาการ 

กลุ่มบริการวิชาการ น.ส.ดวงตา เขม็ทรัพย ์
น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร 
 

3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 4 

- รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ   
 วิชาการ 

กลุ่มบริการวิชาการ น.ส.หนึ่งฤทัย แก้วค า 

3.3 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 4 

- รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ   
 วิชาการ 

กลุ่มบริการวิชาการ น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร 
 

3.4 ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม 4 

- รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ   
 วิชาการ 

กลุ่มบริการวิชาการ น.ส.ดวงตา เขม็ทรัพย ์
น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร 
 



 

ประเด็นกำร
ประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/รำยงำน 

3.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิก
เทคโนโลย ี 4 

- รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ   
 วิชาการ 

กลุ่มบริการวิชาการ น.ส.ดวงฤทัย  แก้วค า 

3.6 ร้อยละของงบประมาณภายนอกตอ่
งบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงาน
บริการวิชาการ 

4 
- รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ   
 วิชาการ 

กลุ่มบริการวิชาการ น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร 
 

4. กำรบริหำรและกำรจัดกำร  28    
4.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 4 - รองผู้อ านวยการ 

   ฝ่ายบริหาร 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

 
นางพลอยวรินทร ์
รังสิกรรพุม 

4.2 
 

ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของ
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่ 
การปฏิบัต ิ

4 - รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

นางพลอยวรินทร ์
รังสิกรรพุม 

4.3 ระดับความส า เ ร็ จ ในการ เปิด โอกาสให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา
แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ 

4 - รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

ส านักงานผู้อ านวยการ นางพลอยวรินทร ์
รังสิกรรพุม 

4.4 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบัน 

4 - รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

ส านักงานผู้อ านวยการ น.ส.สุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ 

4.5 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของ
สถาบัน 

4 - รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

งานบริหารทั่วไป น.ส.รุจริา  จุ่นบุญ 

4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 - รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

งานบริหารทั่วไป น.ส.รุจริา  จุ่นบุญ 

4.7 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของสถาบัน 

4 - รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

งานบริหารทั่วไป น.ส.รุจริา  จุ่นบุญ 

5. ระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพ 5    
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน 
5 

- รองผู้อ านวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

งานบริหารทั่วไป น.ส.รุจริา  จุ่นบุญ 

รวม 25  ตัวบ่งชี้ 100    
  
 
 ระยะเวลำรำยงำนข้อมูล  เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  ปีกำรศึกษำ  2556 

หน่วยงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบติดตำมงำน 
ส านักงาน / กลุ่ม / รายงานข้อมลูให้
งานประกันคุณภาพ  สวพ. ไม่เกิน 10 พฤษภาคม  2557* งานประกันคุณภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท า SAR   
ส่งมหาวิทยาลัยฯ ไม่เกิน 7  มิถุนายน  2557* สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส่ง  SAR ปีการศึกษา 2555 ของ 
มทร.พระนคร คณะ/ส านัก/สถาบนั/
กอง อย่างละ 4 เล่ม พร้อม CD  
ให้  สกอ. 

ไม่เกิน 12  กรกฎาคม  2557 ส านักประกันคุณภาพ 
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