
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 :  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   (สกอ. 5.2)  
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการ
และเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความ
พร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) 
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการ
เผยแพร่ความรู้น้ันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
               1.มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบรกิารทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
              2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
              3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
              4. มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 
              5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการ  

1. โดยการใช้แบบสํารวจความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนเป้าหมาย (สวพ.5.2-1-01) ในการลง 
พ้ืนที่จริง หรือข้อมูลความต้องการของชุมชนตามแบบประเมินความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ (สวพ.5.2-
1-02) หรือจากหนังสือขอความอนุเคราะห์จากชุมชน (สวพ.5.2-1-03) หรือจากการประชุมระหว่างชุมชนกับ
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความต้องการ
ของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดเป็นกรอบการบริการ
วิชาการในแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  ตามตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ เชิงปริมาณ คุณภาพ และเชิงเวลา ที่กําหนด
และมีการรวบรวมความต้องการของชุมชนจัดทําเป็นข้อเสนอโครงการ (สวพ.5.2-1-04) เพ่ือเสนอใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี และใช้ประกอบในการเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัยและ/หรือ 
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ โดยประสานความ
ร่วมมือกับชุมชนและ/หรือหน่วยงานในท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (สวพ.5.2-2-01) โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากร สถานที่ และ



ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (สวพ.5.2-2-02)  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม การแก้ไขปัญหา / พัฒนา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงาน รวมทั้ง
เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคลภายใน และภายนอกของหน่วยงาน การประสาน
ความร่วมมือดังกล่าวก็เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น   

  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการประเมินความพึงพอใจ ประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการวิชาการต่อสังคมตามตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์มุ่งเน้นการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (สวพ.5.2-3-01)โดยใช้เครื่องมือตามข้อกําหนด
และเง่ือนไขของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (สวพ.5.2-3-02) ติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลัง
การดําเนินโครงการ (สวพ.5.2-3-03) โดยใช้แบบติดตามประเมินผล  (สวพ.5.2-3-04) และจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ์ (สวพ.5.2-3-05) และรายงานคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาและจัดทํารายงานประจําปี 
โดยเปรียบเทียบเป้าหมายและผลการดําเนินงาน(สวพ.5.2-3-06) 

          4. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดย
ได้มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมี
การบันทึกข้อความ เรื่องการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี เพ่ือเสนอโครงการต่อ
ยอดและแบบติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี (สวพ.5.2-4-01)  

          5. มีส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการ ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบ เว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร (สวพ.5.2-5-01)  รายงานผลการดําเนินงานรายเดือนของ
สวพ. (สวพ.5.2-5-02)  จดหมายข่าว มทร.พระนคร (สวพ.5.2-5-03) และรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งถึง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวพ.5.2-5-04)   และหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร คือ กองนโยบาย
และแผน และสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวพ.5.2-5-05) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปา้หมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน 
1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 

53) 

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

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

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3 - - - - 5 5 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการหลักฐาน (ใสร่หสัเอกสาร) 
สวพ.5.2-1-01 แบบสํารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน  
สวพ.5.2-1-02 แบบวิเคราะห์ความต้องการเพ่ือประกอบข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 
สวพ.5.2-1-03 หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
สวพ.5.2-1-04 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
สวพ.5.2-2-01 เอกสารขอความอนุเคราะห์ประสานงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สวพ.5.2-2-02 เอกสารขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
สวพ.5.2-2-03 หนังสือแสดงความร่วมมือกับเครือข่าย 
สวพ.5.2-3-01 แบบประเมินผลเมื่อจบการฝกึอบรม 
สวพ.5.2-3-02 ผลการประเมนิเมื่อจบการฝึกอบรมรายโครงการ 
สวพ.5.2-3-03 แบบติดตามประเมินผลรายโครงการ 
สวพ.5.2-3-04 ผลการติดตามประเมินผลรายโครงการ 
สวพ.5.2-3-05 รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ 
สวพ.5.2-4-01 รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ 
สวพ.5.2-5-01 หน้าเว็บไชต์ www.clinictech.rmutp.ac.th 
สวพ.5.2-5-02 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานรายเดือนของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.5.2-5-03 เอกสารจดหมายข่าว มทร.พระนคร 
สวพ.5.2-5-04 รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวพ.5.2-5-05 กองนโยบายและแผน และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. มีระบบบริหารจัดการ และขัน้ตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบที่มีประสบการณ์ส่งผล

ให้การดําเนินโครงการ/กิจกรรมประสบความสําเร็จ 
 
จุดที่ควรพฒันา 
            - 
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 

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

แผนส่งเสริม 
- 

- คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดี
ด้านวิจัยฯ 
- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 
- 

แผนพัฒนา 
- 

- 

 

http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-1-01.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-1-02.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-1-03.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-1-04.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-2-01.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-2-02.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-2-03.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-3-01.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-3-02.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-3-03.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-3-04.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-3-05.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-3-05.pdf
http://www.clinictech.rmutp.ac.th/news.php
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-5-02.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-5-04.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.2-5-05.pdf
http://www.prd.rmutp.ac.th/eContents/index-2.php


ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร  
                       (รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ) 
      โทร  0-2282-9009  ต่อ  6004 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ       พีรพัชระ    

                                 (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


