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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 :   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  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 

ผลการด าเนินการ  
  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่ง
อยู่ในรูปแบบของโครงการบริการวิชาการที่สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยมี
การพัฒนากระบวนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 
  1) มีขั้นตอนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ (สวพ. 5.4-1-01) 
  2) มีการจัดท าแผนและเป้าหมายการด าเนินงานของโครงการบริการวิชาการและด าเนินการตามแผนที่
วางไว้ (สวพ. 5.4-1-02) 
  3) มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินในแต่ละโครงการฯ  
(สวพ. 5.4-1-03)   
  4) น าผลที่ได้จากการประเมินในแต่ละโครงการ มาปรับปรุงและพัฒนาการการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการในปีต่อไป (สวพ. 5.4-1-04) 

 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
โดย ในปีการศึกษา 2554 มีโครงการบริการวิชาการ จ านวน 72 โครงการ (สวพ. 5.4-2-01)  บรรลุเป้าหมาย

ตามแผนจ านวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 (สวพ. 5.4-2-02) 

 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
โดย มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนการบริการวิชาการและด าเนินโครงการบริการวิชาการโดยการมีส่วนร่วม

ขององค์กรหรือชุมชนอย่างต่อเนื่อง และท าให้สมาชิกในชุมชนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อ เนื่อง เช่น โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์ , โครงการหมู่บ้านเผือกหอม (ปีที่ 1) , โครงการหมู่บ้านเผือกหอม 
(ปีที่ 2) และโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า ฯลฯ (สวพ. 5.4-3-01) 

 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง หรือยั่งยืน 

โดย มหาวิทยาลัยมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ที่ท าให้ชุมชนสามารถสร้างกลไกโดยการพัฒนาตนเอง
และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการหมู่บ้านเผือกหอม , โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการตลาด ของชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน ฯลฯ (สวพ. 5.4-4-01)   

 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน / องค์กรมีความเข้มแข็ง 
โดย โครงการบริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งผลให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม และท าให้

ชุมชนมีการพัฒนาและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างเข้มแข็ง เช่น โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุ
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ภัณฑ์และการตลาด ของชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน : โดยสามารถท าให้ชุมชน
บ้านห้วยทรายเหนือและห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี สามารถพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ
ชุมชน สู่การแข่งขันทางการตลาดอย่างทัดเทียมกับสินค้าของชุมชนอ่ืนได้ (สวพ. 5.4-5-01)   
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากวา่
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย 
3 - - - - 5 5 

 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สวพ. 5.4-1-01 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

- ขั้นตอนการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี 
- ขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี 
- ขั้นตอนการรายงานผลโครงการรายไตรมาสผ่านระบบออนไลน์ คลินิกเทคโนโลยี 

สวพ. 5.4-1-02 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554  
สวพ. 5.4-1-03 รายงานผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ 
สวพ. 5.4-1-04 แผนพัฒนาปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม 
สวพ. 5.4-2-01 ตารางสรุปโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
สวพ. 5.4-2-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
สวพ. 5.4-3-01 รายงานผลการด าเนินงาน 

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์  
- โครงการหมู่บ้านเผือกหอม (ปีที่ 1)  
- โครงการหมู่บ้านเผือกหอม (ปีที่ 2)  
- โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า 

สวพ. 5.4-4-01 รายงานผลการติดตาม 
- โครงการหมู่บ้านเผือกหอม 
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการตลาด ของชุมชน 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

สวพ. 5-4-5-01 รายงานผลการติดตาม 
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการตลาด ของชุมชน 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

จุดแข็ง 
 1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 2. มีหน่วยงานกลาง คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการและงานคลินิก
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 
 3. คลินิกเทคโนโลยีได้รับการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน 

http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.4-1-01.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.4-1-02.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.4-1-03.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.4-1-04.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.4-2-01.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.4-2-02.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.4-3-01.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.4-4-01.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.4-5-01.pdf
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จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
ปีการศึกษา 2554 

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

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
-รองอธิการบดีด้านวิจัย
ฯ 
-รองอธิ ก า รบดี ด้ า น
วิชาการฯ 
- ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนา 
- ส านักส่งเสริมวิชาการ
ฯ 

 

แผนพัฒนา 
- 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร  

        (รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ) 
โทร  0-2282-9009  ต่อ  6004      

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ    
     (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
                                  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099  
 
 
 
 
 
 
 


