


คํานํา

รายงานฉบับนี้จัดทําข้ึน เพ่ือเปนรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา
พ.ศ. 2555 ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ การบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  สถาบัน
มุงประกันคุณภาพภายในตามความรับผิดชอบในสวนของภารกิจหลักท้ัง 2 ดานดังกลาว โดยเนนความสําคัญ
ท่ีกระบวนการผลิตในดานการวิจัยและการบริการวิชาการ รวมถึงระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การรายงานผลการดําเนินงานและผลการ
ประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการประเมินตนเอง 5 องคประกอบ จํานวน 25 ตัวบงชี้
ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจหลักภายใตหนวยงานยอย คือ งานบริหารท่ัวไป กลุมวิจัย และกลุม
บริการวิชาการ รวมท้ังสอดคลองกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินการอยางตอเนื่อง

สถาบันวิจัยและพัฒนา หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินตนเองในรายงานฉบับนี้ จะนํามาใชเปน
ขอมูลยอนกลับในการวางแผนการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามพันธกิจอยางตอเนื่อง
ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาสถาบัน และมหาวิทยาลัยตอไป

(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ)
ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



บทสรุปผูบริหาร
รายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานดําเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางนักวิจัย สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม และงานบริการวิชาการ เผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี สรางและหรือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
และพัฒนาตอยอดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานบริการสังคมในเชิงพาณิชย

สถาบันวิจัยและพัฒนา แบงสวนราชการภายในเปน 1 หนวยงานคือ สํานักงานผูอํานวยการและมี
การแบงหนวยงานภายในเปน 3 หนวยงาน คือ งานบริหารท่ัวไป กลุมวิจัย กลุมบริการวิชาการ
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไป
ตามคุณภาพท่ีกําหนดและสอดคลองกับเปาหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา
การประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดองคประกอบคุณภาพ

5 องคประกอบ จํานวน 25 ตัวบงชี้ ไดแก 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การบริหารและจัดการ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ผลการ
ประเมินตนเองอยูในระดับดีมากทุกดาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.92

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจุดเดนและขอเสนอแนะ ดังนี้
จุดเดน
1. คณะกรรมการประจําสถาบัน กํากับดูแลนโยบายและชี้แนะการบริหารงานของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา อยางสมํ่าเสมอ
2. ผูบริหารมีภาวะผูนําสูง โดยผูบริหารสูงสุดบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ระบบกลไกการบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการชัดเจนสงผลตอระดับความสําเร็จตาม

ภารกิจหลักของสถาบัน
4. สถาบันมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหบริการวิชาการแกชุมชน เชน ความ

รวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรวมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน
5. บุคลากรมีความรับผิดชอบ ทุมเท เสียสละ ทํางานเปนทีม และรวมมือดําเนินการตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
1. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับความรูในการเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติท้ังกับบุคลากร

ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาทักษะการพัฒนาเฉพาะตําแหนงของบุคลากรแตละคน
3. ควรพัฒนาความเชื่อมโยงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการระหวางคณะกับมหาวิทยาลัย

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และขยายพ้ืนท่ีการใหบริการวิชาการใหครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลางตอนลาง

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม
1. ความสําเร็จของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
2. เรื่องความสําเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปการศึกษา ป 2555



สวนที่ 1
สถานภาพปจจุบัน

1.1  ประวัติความเปนมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development ) เริ่มดําเนินการ

ตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย จุฑามาศ พีรพัชระ เปนประธานโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ไดรับการจัดตั้งข้ึนตาม
กฎกระทรวง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 27
พฤศจิกายน 2549 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 แบงสวนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน สํานักงาน
ผูอํานวยการ และมีการแบงหนวยงานภายในสถาบัน เปน 3 หนวยงาน งานบริหารท่ัวไป กลุมวิจัย และ
กลุมบริการวิชาการ

ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสํานักงานตั้งอยูท่ีอาคาร 1ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ้ืนท่ีเทเวศร



2

1.2  โครงสรางองคกรและการบริหาร
1.2.1  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

* หมายถึง มหาวิทยาลยัจัดตั้งเปนการภายใน อางอิง : กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครสภามหาวิทยาลยัฯ

สภาวิชาการ

สภาคณาจารยและขาราชการ

สํานักตรวจสอบภายใน

สํานักงานอธิการบดี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศลิปศาสตร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน

สถาบนัวิจัยและพัฒนา สํานักสงเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน

คณะสถาปตยกรรมและ
การออกแบบ *

- สํานกังานผูอํานวยการ
- กลุมวิชาการ
- กลุมทะเบียนและประมวลผล

- สํานกังานผูอํานวยการ
- กลุมวิทยบรกิาร
- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กองกลาง
- กองบริหารงานบุคคล
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองประชาสัมพันธ*
- กองวิเทศสัมพันธ *

- กองศิลปและวัฒนธรรม *

สํานักประกนัคุณภาพ *

สํานักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานบริหารทัว่ไป
- กลุมจดัทําและพัฒนาองคกรตาม

ยุทธศาสตรของรัฐ
- กลุมจดัทําระบบและกลไกและพัฒนา

คุณภาพระบบราชการตามนโยบายของรฐั
- กลุมติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน
- กลุมจัดทําและพัฒนาระบบคุณภาพ
- กลุมประมวลผลและจัดทํารายงาน

- สํานกังานผูอํานวยการ
- กลุมบริการวิชาการ
- กลุมวิจัย



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สํานักงานผูอํานวยการ

คณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริหารท่ัวไป กลุมวิจัย กลุมบริการวิชาการ

1.2.2  โครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. งานบริหารท่ัวไป
2. งานธุรการ
2.1 งานเลขานุการ
2.2 งานประชุม
2.3 งานประชาสัมพันธ
2.4 งานอาคารสถานท่ี
2.5 งานยานพาหนะ
3. งานบุคลากร
4. งานพัสดุ ครุภัณฑ
5.  งานงบประมาณ
5.1  งานแผนและงบประมาณ
5.2  งานติดตาม ประเมินผล และ

รายงานผล
5.3 งานรายงานประจําป
6.  งานการเงินและบัญชี
7. งานประกันคุณภาพ ภายใน

ภายนอก
7.1  งานประกันคุณภาพระดับ

สถาบัน
7.2  งานประกันคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัย
7.3  งานบริหารความเสี่ยง
7.4  งานการจัดการความรู

1.  งานประสานงานวิจัย
1.1  งานนโยบายและแผนงานวิจัย
1.2  งานงบประมาณวิจยั
1.3  งานทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
1.4  งานรายงานความกาวหนางานวิจัย
1.5  งานติดตามประเมินผลงานวิจัย
1.6  งานประสานแหลงทุนวิจัย
1.7  งานเครือขายวิจัย
1.8 งานกองทุนวิจัย
1.9  งานรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดดานวิจัย
2.  งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี
2.1  งานวารสารวิชาการและวิจยั
2.2  งานเอกสารและซีดเีผยแพร
2.3 งานจัดนิทรรศการวิจัย
2.4 งานประชุมสัมมนาวิชาการ
2.5 งานนําเสนอผลงานวิจัยใน

ตางประเทศ
2.6 งานทรัพยสินทางปญญา
3.  งานพัฒนานักวิจัย
3.1  งานพัฒนาศักยภาพผูบรหิารงานวิจัย
3.2 งานพัฒนานักวิจัยรุนใหม
3.3 งานพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
3.4  งานวิจัยสัญจร
3.5  งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย
3.6  งานพัฒนาเว็บไซตงานวิจัย
3.7  งานฐานขอมูลงานวิจัย
3.8  งานวิจัยเชิงบูรณาการ

1.  งานประสานงานบริการวิชาการ
1.1 งานนโยบายและแผนงานบริการวิชาการ
1.2 งานงบประมาณงานบริการวิชาการ
1.3 งานรายงานความกาวหนางานงานบริการ

วิชาการ
1.4  งานติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ
1.5  งานประสานแหลงทุนงานบริการวิชาการ
1.6  งานเครือขายบริการวิชาการ
1.7 งานรวบรวมขอมูลตวัช้ีวัดดานบริการ

วิชาการ
1.8 งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ
1.9  งานจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
1.10  งานเผยแพรผลงานบริการวิชาการผาน

สื่อตางๆ
2.  งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ
2.1  งานฝกอบรม / สัมมนา
2.2  งานบริการวิชาการ
2.3  งานบริการวิชาการแบบมีสวนรวม
2.4  งานบริการวิชาการเพ่ือหารายได
3.  งานคลินิกเทคโนโลยี
3.1 งานประชุมเครือขายคลินิกเทคโนโลยี
3.2 งานงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี
3.3 งานจัดนิทรรศการรวมกับ

กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

3.4 งานใหคําปรึกษาและบริการขอมูล
เทคโนโลยี
3.5 งานถายทอดเทคโนโลยี
3.6 งานติดตามและประเมินผลคลินิก

เทคโนโลยี



1.2.3  แผนภูมิการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อธิการบดี
(รองศาสตราจารยดวงสุดา  เตโชติรส)

รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ
(ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา  เมฆเกรียงไกร)

รองผูอํานวยฝายบริการวิชาการ
(วาง)

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ)

รองผูอํานวยการฝายวิจัย
(ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา  พลเยี่ยม)

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
(นางพลอยวรินทร รังสิกรรพุม)

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
(ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธ์ิ)

หัวหนากลุมบริการวิชาการ
(นางสาวชนิดา  ประจักษจิตร)

หัวหนากลุมวิจัย
(นางสาวอินทธีมา  หิรัญอัครวงศ)

หัวหนางานบริหารท่ัวไป
(นางสาวสุพัตรา ศรีนิปกานนท)

บุคลากร
นางสาวรุจิรา จันทรสุวรรณ
นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน
นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร
นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม

บุคลากร
นางสาววัชราภรณ ชัยวรรณ
นางสาวดวงตา เข็มทรัพย
นางสาวหน่ึงฤทัย แกวคํา
นางสาวดวงฤทัย แกวคํา
นางสาวนันทพร จันทนโอ

(เจาหนาท่ีโครงการ)

บุคลากร
นางสาวพัชรนันท ยังวรวิเชียร
นางสาวจุฑามาศ แกวศรีหา
นางสาววิสุตา วรรณหวย
นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน
นางสาววีรยา สวางศรี
นายปยะวัฒน เจริญทรัพย
นางกัญญาณัฐ พวงแสง
นางสาวเรณู ยะแสง



1.3 สถานท่ีตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีสํานักงานตั้งอยูท่ีอาคาร 1ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร พ้ืนท่ีเทเวศร เลขท่ี 399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท 0 2282 9009 – 15  ตอ 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 วิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายสูงสุด
1.4.1  ปรัชญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มุงม่ันพัฒนางานวิจัยและงานบริการสังคมสูสากล
1.4.2 วิสัยทัศน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนหนวยงานดําเนินงานและ

บริหารจัดการงานวิจัย และงานบริการสังคมบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาสูสากล

1.4.3 นโยบาย
1. การสรางนักวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานสังคม ใหมีศักยภาพ สามารถบริหาร

จัดการความรูและสรางผลผลิตเพ่ือใชประโยชนในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย
2. การสรางผลงานวิจัยโดยการสรางองคความรู และนําไปสูการสรางนวัตกรรม โดยให

ความสําคัญกับฐานเทคโนโลยีท่ีเนนการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน
3. การสรางผลงานบริการสังคมท่ีเกิดจากผลผลิตของการวิจัยและองคความรูของมหาวิทยาลัย

โดยการบริการขอมูลใหคําปรึกษา ถายทอดเทคโนโลยี บริการทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และสรางรายไดสูมหาวิทยาลัย

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และใหความสําคัญในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการสังคมท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย

1.4.4 พันธกิจ
1. กําหนดแนวทาง นโยบาย และการประสานงานการทําวิจัยและบริการวิชาการใหเปนไปตาม

นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย
2. บริหารงบประมาณและติดตามผลการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ
3. บริหารและดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการ
4. ดําเนินงานบริการวิชาการแบบมีสวนรวมและงานบริการวิชาการเพ่ือหารายได
5. แสวงหาแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
6. สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
7. เผยแพรถายทอดเทคโนโลยีและใชประโยชนผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย
8. เปนศูนยกลางรวบรวมแลกเปลี่ยนขอมูลและขอสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยแกหนวยงานภายนอก
9. สรางเครือขายการทํางานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานตางๆ



1.4.5 วัตถุประสงค
1. เพ่ือสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม  และงานบริการสังคมบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
2. เพ่ือเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีจากผลผลิตของงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและงาน

บริการสังคม
3. เพ่ือสรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และผูเชี่ยวชาญดานอาชีพตาง ๆ
4. เพ่ือพัฒนาตอยอดผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม  และงานบริการสังคมใหสามารถใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย
1.4.6 เปาหมายสูงสุด
เพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม  และงานบริการสังคมท่ีตอบสนอง

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีควบคูภูมิปญญาทองถ่ิน

1.5 การวิเคราะหสถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.5.1  จุดแข็ง
1. มีโครงสรางองคกรและการบริหารท่ีชัดเจน
2. เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  คือ  การวิจัยและบริการวิชาการทํา

ใหไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี
3. ผูบริหารและบุคลากรมีความมุงม่ันในการทํางานเพ่ือมุงสูความสําเร็จ
4. มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติสูหนวยงานระดับคณะไดอยาง

เปนรูปธรรม
5. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพสงผลท่ีดีตอการบริหารงานวิจัย
6. มีผลงานบริการวิชาการท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก
7. ผูบริหารไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอกโดยไดรับเชิญใหเปนกรรมการของหนวยงาน

ตางๆ
8. มีคลินิกเทคโนโลยีท่ีเปนหนวยงานท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีเปนตัวอยางแกหนวยงานภายนอกใน

การศึกษาดูงาน
9. มีเครือขายการทํางานวิจัยและบริการวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอก
10. มีผลงานท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก
1.5.2  จุดออน
1. บุคลากรสวนใหญเปนลูกจางชั่วคราว ทําใหขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีอัตราการ

ลาออกบอย และสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานในภาพรวม
2. การประสานงานบริการวิชาการกับหนวยงานระดับคณะยังไมชัดเจน
3. การบริหารจัดการเพ่ือบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนยังไมบรรลุ

วัตถุประสงค
4. บุคลากรขาดความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
5. การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมสัดสวนผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีไมเปนไปตามเกณฑ



1.5.3  โอกาส
1. รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยและบริการวิชาการ
2. สังคมในปจจุบันเปนสังคมฐานความรู ซึ่งตองใชขอมูลท่ีผานการวิจัย สงผลใหหนวยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนการทําวิจัย
3. เปนมหาวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางมีผลงานท่ีใชประโยชนไดชัดเจน ทําใหไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงานนอกคอนขางสูง
4. ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการจากภายนอกเปนจํานวนมาก
1.5.4 อุปสรรค
1. มีการแขงขันสูงในดานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกระหวาง

มหาวิทยาลัยท่ัวไปและมหาวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง  ประกอบกับทักษะและประสบการณการเขียน
ขอเสนอฯ ยังไมมีความชํานาญพอจึงเปนอุปสรรคตอการรับการสนับสนุน

2. แมมีกรอบอัตรากําลังของบุคลากร แตขาดงบประมาณดานเงินเดือน ทําใหไมสามารถเพ่ิม
บุคลากรในการทํางานได

1.6   ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน
1.6.1 คณะกรรมการประจําสถาบัน
1. ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์ กรรมการ
3. ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยทรงสิริ  วชิิรานนท กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยบุญธรรม  พรเจริญ กรรมการ
6. อาจารยธานี  สุคนธะชาติ กรรมการ
7. นางวันดี ชวยประยูรวงศ กรรมการ
8. นางพลอยวรินทร รังสิกรรพุม เลขานุการ
9. นางสาวอินทธีมา  หิรัญอัครวงศ ผูชวยเลขานุการ
10. นางสาวรุจิรา  จันทรสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ

1.6.2  คณะผูบริหารสถาบัน
ผูอํานวยการสถาบัน ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ
รองผูอํานวยการสถาบัน ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์
รองผูอํานวยการสถาบัน ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ นางพลอยวรินทร รังสิกรรพุม
หัวหนางานบริหารท่ัวไป นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท
หัวหนากลุมวิจัย นางสาวอินทธีมา  หิรัญอัครวงศ
หัวหนากลุมบริการวิชาการ นางสาวชนิดา  ประจักษจิตร



1.6.3 บุคลากร
1.6.3.1 ประเภทของบุคลากรจําแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน

ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

ราชการ
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
ลูกจางชั่วคราว
เงินผลประโยชน รวมตําแหนง

วิชาการ
ตําแหนง
สนับสนุน

1.สํานักงานผูอํานวยการ
2.งานบริหารท่ัวไป
2.กลุมวิจัย
3.กลุมบริการวิชาการ

3*
-
-
-

1
-
-
-

-
1
-
-

-
2
5
2

-
5
3
1

4
8
8
3

รวม 3 1 1 9 9 23
* ขาราชการชวยราชการ

1.6.3.2 บุคลากรประเภทผูบริหารเปนบุคลากรท่ีเปนขาราชการสังกัดคณะและหนวยงาน
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มาชวยราชการโดยปฏิบัติหนาท่ีผูบริหารในสถาบันวิจัยและพัฒนา  รวมท้ังสิ้น
3 คน ดังนี้

หนวยงาน เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ชาย หญิง ปริญญา

โท
ปริญญาตรี ปวส. ผูชวย

ศาสตราจารย
อาจารย

1 2 1 2 - 2 1
รวม 3 3 3

1.6.3.3  บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวนท้ังหมด 19 คน  ซึ่งจําแนกตามเพศ
วุฒิการศึกษา และตําแหนง  ดังนี้

หนวยงาน เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชาย หญิง ปริญญา

โท
ปริญญาตรี ปวส. พนักงาน

ราชการ
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
ลูกจาง
ชั่วคราว

- 19 3 15 1 1 9 9
รวม 19 19 19

1.6.3.4 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนง ดังนี้

ประเภทบุคลากร
วุฒิการศึกษา (คน)

ตําแหนง
เจาหนาท่ี
บริหาร

งานท่ัวไป

นักวิจัย เจาหนา
ท่ีวิจัย

นักวิชา
การศึกษา

ผูปฏิบัติงาน
บริหาร รวมปวส. ป.ตรี ป.โท

พนักงานราชการ - 1 - - - - 1 - 1
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

- 6 3 2 2 3 2 - 9

ลูกจางชั่วคราว 1 8 - 5 - 3 - 1 9
รวม 1 15 3 7 2 6 3 1 19



1.6.4  งบประมาณ
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับงบประมาณในป พ.ศ. 2554 รวม 10,182,545 บาท ตาม

รายละเอียด ดังนี้

ผลผลิต
ประเภทงบประมาณ

งบประมาณ
รายจาย

งบประมาณเงิน
รายได

งบประมาณ
ภายนอก

รวม

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 4,772,000
กลุมบริการเทคโนโลยี 38,000 651,000 630,000 1,319,000
คลินิกเทคโนโลยี 90,000 - 2,303,000 2,393,000
ศูนยบมเพาะธุรกิจ - - 2,360,000 2,360,000

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู - 90,000 - 90,000
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 633,600 - 633,600
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,500,000 1,886,945 - 3,386,945

รวม 2,261,600 2,627,945 5,293,000 10,182,545



2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับงบประมาณในป พ.ศ. 2555 รวม 9,007, 923 บาท ตามรายละเอียด
ดังนี้

ผลผลิต
ประเภทงบประมาณ

งบประมาณ
รายจาย

งบประมาณ
รายได

งบประมาณ
ภายนอก

รวม

ผลผลติ : ผูสําเร็จการศึกษาดานสงัคมศาสตร 658,423 - - 658,423
ผลผลติ : ผลงานการใหบริการวิชาการ

กลุมบริการวิชาการ
คลินิกเทคโนโลยี

630,000
-

-
-

-
3,460,000

630,000
3,460,000

ผลผลติ : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,088,000 1,271,500 - 3,359,500
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี - 400,000 - 400,000
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือสรางองคความรู - 500,000 - 500,000

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

งบประมาณโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
จําแนกตามผลผลิต

งบประมาณโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
จําแนกตามแหลงงบประมาณ

7.31%

45.40%

4.44%

37.30%

5.55%

37.48%
24.11%

38.41%



ผลการดําเนินงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีหรือนวัตกรรมท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาสรางข้ึน

1. ความสําเร็จของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
1.1 ความเปนมา
โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ไดดําเนินการมาตั้งแตป 2550-ปจจุบัน

ถือเปนภารกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานไดเผยแพรผลงานวิชาการ
และผลงานวิจัยสูหนวยงานภายนอกและความกาวหนาทางวิชาการในสาขานั้นๆ เปนการสรางเครือขาย
เผยแพร อันนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการของบุคลากรเปนการเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีผลงาน
วิชาการในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ และเปนการสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิชาการ ระหวาง
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยและหนวยงานจากภายนอก
1.2.2 เพ่ือเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิชาการและวิจัยในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ
1.2.3 เพ่ือสนับสนุนการนําผลงานวิชาการและวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน
1.2.4 เพ่ือสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัย ระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน

ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน
1.2.5 เพ่ือสนองนโยบายการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1.3 วิธีการดําเนินการ
โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ใชข้ันตอนตามคูมือการปฏิบัติงาน “งาน

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร” ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการ
ปฏิบัติงานบุคลากรท่ีสังกัดในงานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี กลุมวิจัย โดยมีข้ันตอนดังนี้

ข้ันตอนการดําเนินงานการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

ผูรับผิดชอบ ข้ันตอน วิธีดําเนินการ

งานเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยี เริ่ม

2. ประชาสัมพันธการสงบทความตีพิมพใน
วารสารฯ ถึงหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั

3. ประกาศรับสมัครตนฉบับบทความ

1. ศึกษาเกณฑการประเมินคุณภาพใน
การจัดทําวารสารวิชาการและวจิัย
ระดับชาติ ตามเกณฑเชิงคุณภาพในการ
ประเมินคุณภาพวารสารของฐานขอมูล
TCI
2. ประชาสัมพันธ โดยใชส่ือแผนพับ/
เว็บไซต/หนังสือแจงเวียน

3. ประกาศรับบทความวิจยั/บทความ
วิชาการ จากบุคลากรภายในและ
ภายนอก

1. 1. เกณฑการพิจารณาเชิงคุณภาพของ
วารสารในฐานขอมูล TCI

A



ไมผาน

แกไข

ศูนย TCI

สกว.

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

5. กองบรรณาธิการ
ตรวจขอมลูท่ัวไป

จบ

แจงผูเขียน

แกไข

แจงผูเขียน จบแจงผูเขียน จบแจงผูเขียน จบ
แจงผูเขียน จบ

แจงผูเขียนผาน

ไมผาน

7. ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ

6. สงผูทรงคุณวุฒิ

ไมตองแกไข

แจงผูเขียน

แจงผูเขียน

ผาน

8. กองบรรณาธิการตอบรับบทความ

9. จัดพิมพเผยแพร

11. สงขอมูลการดําเนินงานการจดัทําวารสาร ไปยังศูนย
ดัชนีการอางอิงวารสารไทย TCI

11.1 สงวารสาร ถึงศูนย TCI
11.2. ศูนย TCI แจงผลวารสารเขาสูฐานขอมูล TCI
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
11.3. ศูนย TCI ประกาศคา Thai-Journal Impact
Factors (T-JIF) ของวารสารสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
11.4. ศูนย TCI แจงผลการประเมินคุณภาพวารสาร
จัดอยูในวารสารกลุมที่ 1
12. สกว. แจงเร่ืองวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พ
ระนคร ไดรับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑของ
สกว. อยูในระดับที่ 2 ของวารสารดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี
13.1 เสนอผลการดําเนินงาน
และความสําเร็จ ถึงมหาวิทยาลัย
13.2 ประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงาน
ในเว็บไซตมหาวิทยาลัย เวบ็ไซต สวพ.
เว็บไซตวารสาร และส่ือตางๆ

12. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรายช่ือ
และระดับเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการท่ีตีพิมพในประเทศ

10. จัดสงทําหนังสือรับรองการตพิีมพ

4. รับตนฉบับบทความ

แกไข

4. รับตนฉบับบทความผานทางอีเมล/
เอกสาร/ดวยตนเอง

5. ตรวจสอบความถูกตองตามรูปแบบ
ที่กําหนด

6. พิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
ตามสาขาวิชาการและสงบทความ
เพื่อใหพิจารณา ผานทางอีเมล/ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส

7. บทความตองผานการพิจารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 คน

8. สงเอกสารตอบรับบทความการตีพิมพ
ระบุปและเลมที่ตีพิมพ

9. จัดพิมพวารสาร ตามจํานวนทีก่ําหนด
เผยแพรถึงหนวยงานภายในและภายนอก
รวมจํานวน 800 หนวยงาน
10. จัดทําและสงหนังสือรับบรองการ
ตีพิมพถึงเจาของผลงาน

A

13. รายงานมหาวิทยาลยั ตามลําดับ

จบ
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1.4 ผลการดําเนินงาน
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร มผีลการดําเนินงานตามเกณฑเชิงคุณภาพวารสารของศูนย TCI ดังน้ี

ลําดับ เกณฑเชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสาร
ระดับชาติ

ผลการดําเนินงาน

1. บทความทุกบทความตองมีการควบคุมคุณภาพจาก
ผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

ผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) มีคุณสมบัติตามเกณฑ TCI
และตรงตามสาขาวิชาท่ีเชียวชาญตามท่ีกําหนด

2. วารสารมีกําหนดออกตรงตามเวลา กําหนดการเผยแพร วารสารวิชาการและวิจัย ปละ 2
ฉบับ   คือเดือนมีนาคมและกันยายน ของทุกป โดยออก
ตรงตามเวลาท่ีกําหนดอยางตอเน่ือง

3. วารสารมีอายุการตีพิมพบทความวิชาการไมนอยกวา
3 ป

มีการตีพิมพวารสาร ตั้งแต ป พ.ศ. 2550-ปจจุบัน

4. วารสารมี Citation ท่ีตรวจสอบไดจากฐานขอมูล
TCI

มี Citation ซึ่งสามารถตรวจสอบการรายงานคาดัชนี
ผลกระทบการอางอิงวารสารได จากฐานขอมูลของ TCI

5. วารสารมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ
อยางชัดเจน

เกณฑและมรีูปแบบมีการตีพิมพท่ีชัดเจน เปนไปตาม
เกณฑของศูนย TCI

6. วารสารมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิ มาจาก
หลากหลายหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

มีบรรณาธิการผูทรงคณุวุฒิ  มาจากหนวยงานภายนอก
รอยละ 100 มีกองบรรณาธิการจากหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

7. วารสารตีพิมพบทความท่ีมีผูนิพนธมาจาก
หลากหลายหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

บทความตีพิมพมาจากหลากหลายหนวยงานท้ังภายใน
และภายนอก โดยในปการศึกษา 2555 มีบทความจาก
หนวยงานภายใน รอยละ 45.20 และหนวยงานภายนอก
รอยละ 54.80 โดยเปนบทความจากมหาวิทยาลยั
ภายนอก จํานวน  11 แหง

8. วารสารมีการตีพิมพบทความท่ีมรีปูแบบการตีพิมพ
และรูปเลมท่ีไดมาตรฐาน

มีรูปแบบการตีพิมพและรูปเลมเปนไปตามเกณฑและ
กติกา         ท่ีกําหนดครบถวนทุกขอ

9. วารสารควรมเีว็บไซตของวารสารหรือมีระบบการสง
บทความแบบออนไลน และมีการปรับปรุงให
ทันสมัยอยางตอเน่ือง

มีเว็บไซตวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
http://journal.rmutp.ac.th
และมีการปรับปรุงขอมูลปจจุบันอยางตอเน่ือง

1.5 ผลสัมฤทธิ์
- วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ไดทําการกรอกขอมูลการ

บริหารจัดการวารสารวิชาการภายในประเทศ  ยอนหลัง 3 ป คือ ตั้งแต พ.ศ.2550-2552 เพ่ือนําวารสารฯ
เขาสูฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI)

- วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) แจงผลการไดรับคัดเลือก
วารสารเขาสูฐานขอมูล TCI เพ่ือใหวารสารฯ ไดรับการจัดทําคาดัชนีผลกระทบการอางอิงอยางถูกตอง
และตอเนื่องทุกป

- วันท่ี 14 กรกฎาคม 2553 ทางศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศคา Thai Journal
Impact Factors ประจําป 2552 ของวารสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วารสารวชิาการและวิจัย
มทร.พระนคร ไดคา Impact Factors 0.02

- วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2555 ทางศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) แจงผลการประเมิน
คุณภาพวารสารวิชาการ ท่ีอยูในฐานขอมูล TCI (รอบท่ี 1 ครั้งท่ี 1) วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระ



นคร เปนวารสารท่ีผานการรับรองคุณภาพของ TCI (กลุมท่ี 1) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งนับเปน
1 ใน 59 วารสารในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ัวประเทศท่ีอยูในฐานขอมูล เดียวกันนี้ และเปน 1
ใน 20 มหาวิทยาลัยท่ีอยูในกลุมท่ี 1 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

- วันท่ี 15 กรกฎาคม 2555 ทางศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศคา Thai Journal
Impact Factors ประจําป 2554 ของวารสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วารสารวชิาการและวิจัย
มทร.พระนคร ไดคา Impact Factors 0.021

- วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). ไดประกาศรายชื่อและระดับ
เกณฑคุณภาพวารสารท่ีตีพิมพในประเทศ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับคุณภาพวารสารในประเทศและ
ใชเปนเกณฑอางอิงสําหรับ สกว. และหนวยงานอ่ืน นั้น ซึ่งวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ไดรับ
การจัดอยูในระดับท่ี 2 ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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1.6 ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหการสงเสริมการดําเนินโครงการและสนับสนุน

งบประมาณการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร อยางตอเนื่อง
2. สถาบันวจิัยและพัฒนา มีการกําหนดคูมือข้ันตอนงานจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

ท่ีชัดเจน
3. มีการกําหนดผูรับผิดชอบงานจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร คือ งานเผยแพรและ

ถายทอดเทคโนโลยี ในกลุมวิจัย
4. ไดรับความรวมมือจากบุคลากรของ สถาบัน คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ทําใหมีการพัฒนาการดําเนินโครงการท่ีมีคุณภาพ



2. ความสําเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award 2012
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) รวมจัดงาน“การนําเสนอผลงานวิจัย

แหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012) จัดข้ึนระหวางวันท่ี 24-28 สิงหาคม 2555
ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนแวนชั่น เซ็นเตอร ราชประสงค กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดนิทรรศการ
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ ประชาสัมพันธ และเผยแพรงานวิจัยของมทร.พระนคร มีผลงานเขารวมจัด
จํานวน 16 ผลงาน โดยไดสมัครเขารวมกิจกรรมประกวด Thailand Research Expo Award 2012 ดวย
การจัดนิทรรศการประกอบดวย การนําเสนอโปสเตอร ผลิตภัณฑ และการสาธิต ซึ่งสรางความสนใจและ
เปนท่ีชื่นชมของผูเขาชมงานเปนอยางยิ่ง จากการประกาศผลรางวัล พบวา มหาวิทยาลัยไดรับรางวัล
Gold Award หรือรางวัลถวยทอง พรอมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท เปนผลมาจากการ
สนับสนุนของผูบริหาร ความรวมมือจากบุคลากร ผลงานวิจัยท่ีเปนการนําไปใชประโยชน การใชคูมือ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และรูปแบบการจัดนิทรรศการท่ีนาสนใจ ถือเปนความสําเร็จท่ีภาคภูมิใจของ
มหาวิทยาลัยในบทบาทของการเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสูการใชประโยชนเชิงสังคม
และเชิงพาณิชย
2.1 ความเปนมา

2.1.1 ความเปนมาของโครงการ
มทร.พระนคร กําหนดวิสัยทัศนใหการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ การปฏิบัติภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการตอบสนองวิสัยทัศนดังกลาวนี้  ไมวาจะเปนการสอน
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย ซึ่งถือเปนภารกิจหลักของอาจารย
ในมหาวิทยาลัยท่ีมีหนาท่ีสอนควบคูกับการวิจัย แตการวิจัยหรือผลงานวิจัยท่ีมีคุณคาไมไดอยูท่ีการทําให
เสร็จสิ้นตามแผน หากแตตองสามารถเผยแพร ถายทอดสูสาธารณชนไดอยางเปนรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึง
ไดใหการสงเสริม สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ของบุคลากรท่ีเปนนักวิจัย รวมท้ัง
นักศึกษาในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร การจัดประชุม
วิชาการ การนําเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในระดับชาติและระดับนานาชาติ
เปนประจําอยางตอเนื่องตั้งแตป 2549 – ปจจุบัน

การจัดนิทรรศการวิจัย ดําเนินการผานโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ รวมกับหนวยงาน
ภายนอก สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แบงเปน 3 กิจกรรม  คือ 1) การจัดนิทรรศการวิจัย
สิ่งประดิษฐ ของ มทร.พระนคร ในงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2555 2) การจัดนิทรรศการวิจัยในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2555 และ 3) การจัดนิทรรศการวิจัยในงาน
การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012)

ในการจัดงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012)
รับผิดชอบโดยระบบเครือขายวิจัย และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จัดข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคใหเปนเวทีแสดงผลงานวิจัยจากความรวมมือของเครือขายระบบวิจัยท่ัวประเทศในการ
นําเสนอผลงานและกิจกรรมการวิจัยท่ีมีคุณภาพในเวทีระดับชาติ การเขารวมจัดแสดงนิทรรศการของ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการภายใต theme หลักในการจัดงาน คือ “สังคมแหงการเรียนรู สูการใช
ประโยชน” และเลือกกลุมเรื่อง “งานวิจัยเพ่ือคุณภาพชีวิต” เปนประเด็นหลักในการจัดงาน โดยกําหนด
จัดระหวางวันท่ี 24 – 28 สิงหาคม 2555 และมหาวิทยาลัยไดสมัครเขารวมกิจกรรม Thailand
Research Expo Award 2012 ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีทาง วช. จัดข้ึนเพ่ือใหหนวยงานท่ีเขารวมโครงการได
คัดเลือกผลงานวิจัยท่ีโดดเดน และสรางสรรครูปแบบการนําเสนอนิทรรศการท่ีแสดงใหเห็นประโยชนและ



ความคุมคาท่ีไดรับจากการวิจัย รวมท้ังปรับเปลี่ยนแนวทางการเสนองานดานวิชาการใหมีความนาสนใจ
และเปนระบบมากข้ึน

2.1.2 วัตถุประสงค
1) เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และผลงานบริการวิชาการของ มทร.พระนคร
2) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและนักวิจัยจาก

หนวยงานภายนอก
3) เ พ่ือแลกเปลี่ ยน เ รี ยนรู องคความรู และประสบการณ  ด านงานวิ จั ย  สิ่ งประดิษฐ

และนวัตกรรมกับหนวยงานภายนอก
1.1.3 เปาหมาย
1) จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และผลงานบริการวิชาการ 16 ผลงาน
2) จํานวนผูเขาชมงานไมต่ํากวา 400 คน
3) รอยละความพึงพอใจของผูเขาชมงานไมต่ํากวา รอยละ 80

2.2 วิธีดําเนินงาน
การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ  ใช ข้ันตอนตามคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน “งานจัด

นิทรรศการวิจัย” ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
ท่ีสังกัดในงานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี กลุมวิจัย โดยมีข้ันตอน ดังนี้

ผูรับผิดชอบ ข้ันตอน รายละเอียด

เริ่ม

งานเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยี

รับหนังสือเชิญจาก
หนวยงานภายนอก

ส งห นั งสื อ แจ ง เ วี ยนพร อ ม
รายละเอียดโครงการและแบบ
ตอบรับ+แบบฟอรมกรอกขอมูล
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ

งานเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยี

จัดทําหนังสือแจงเวียนหนวยงาน
เขารวมจดันิทรรศการ

A



แจงหนังสือตอบกลับและสงขอมลูผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ เขารวมจดันิทรรศการ

ตรวจสอบ

รวบรวมขอมลู
สงหนวยงานผูจดั

จบ

จัดทําโครงการขออนุมัติ
- ผลงาน
- กรรมการ

แกไข

ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลและความเหมาะสมของ
ผลงานวิจัย สิ่ งประดิษฐ  ให
สอดคลองกับหัวขอและลักษณะ
ของงาน

หนวยงานผูจดคัดเลือก
ผลงานท่ีมีคุณภาพและ
มีความเหมาะสมกอน
สงผลการพิจารณาถึง
มหาวิทยาลัย

-จัดซื้อวัสดุเผยแพร / สาธิต /
อบรม / ตกแตงบูธ ฯลฯ
-จัดจางทําสื่อเผยแพร/ตกแตง
สถานท่ี
-จัดทําเอกสารรายงาน ฯลฯ

งานเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยี

งานเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยี

หนวยงานผูจัด

งานเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

งานเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยี

จัดซื้อ – จัดจาง

คัดเลือกผลงาน

พิจารณา

ผาน

ผาน

แกไข

ผาน

หนวยงาน

โครงการตามแบบ ง.7
เพ่ือขออนุมัติ

พิจารณาตามลําดับขั้น

ไมผาน

ตอบ ห นั ง สื อ แ ล ะ
ก ร อ ก ข อ มู ล ต า ม
แบบฟอรมท่ีกําหนด

หนังสือตอบรับการ
เขารวมจัด+ขอมูล
ของผลงาน ท่ีผ าน
การตรวจสอบ

A

A



4 มกราคม 2555 สวพ. เขารวมกิจกรรม Thailand Research Expo 2012 : Road Show
และรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการสราง “สังคมแหงการเรียนรู” เพ่ือใชประโยชนจาก
ผลสําเร็จงานวิจัย

3 กุมภาพันธ 2555 วช. สงหนังสือถึงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเรียนเชิญนําผลงานวิจัยและ
กิจกรรมสงเสริมการวิจัยเขารวมในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติแหงชาติ 2555” (Thailand
Research Expo 2012) โดยใหมหาวิทยาลัยคัดเลือกผลงานวิจัยเขารวมงาน ณ ศูนยประชุมบางกอกคอน
แวนชัน่เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย
จุฑามาศ พีรพัชระ ผูอํานวยการ สวพ. เปนผูประสานงานและตอบรับการเขารวมงาน เม่ือวันท่ี 10
กุมภาพันธ 2555

6 มีนาคม 2555 วช. แจงตอบรับการเปนผูประสานงานของมหาวิทยาลัยในระบบวิจัยในการ
รวมนําเสนอผลงานในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติแหงชาติ 2555”

จัดนิทรรศการ

ทําเรื่องเบิกจาย

รายงานผลการดําเนินงาน

จัดทํารูปเลมรายงาน
ผลการดําเนินงาน

เสนอขอจัดสงและเผยแพร
รายงานผลการดําเนินงาน

จบ

-จัดประชุมเก่ียวของ / ทําหนังสือ
แจงวีการนําเสนอผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ
-ประเมินความพึงพอใจของผูเขา
ชมงาน

-รายงานผานระบบ BPM
-จัดทําขาวรายงานรายเดือนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-รายงานขาวบนเว็บไซต / เฟสบุค

งานเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยี

งานเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยี

งานเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยี

งานเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยี

งานเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยี

เบิกจายคาจัดซื้อ – จัดจาง
คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน ฯลฯ

-จัดทํารูปเลมตามแบบท่ีกําหนด

-รายงานถึงอธิการบดี
ผานรองอธิการบดดีานวิจัยฯ
-สงเอกสารถึงกองนโยบาย
และแผน
และสํานักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-รวบรวมไฟลขอมูลเผยแพร
บนเว็บไซต

A



5 และ 12 มีนาคม 2555 สวพ. ทําหนังสือแจงหนวยงาน (9 คณะ) เชิญสงผลงานวิจัยเขารวมจัด
แสดงนิทรรศการในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติแหงชาติ 2555” และประชาสัมพันธผาน
เว็บไซต www.ird.rmutp.ac.th และอีเมลลของนักวิจัย

30 มีนาคม 2555 สวพ. รวบรวมผลงานวิจัยจาก 9 คณะ ตรวจสอบความถูกตองและความ
เหมาะสมของขอมูลและจัดสงขอมูลผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสท่ี www.researchexpo.nrct.go.th

4 พฤษภาคม 2555 วช. แจงตอบรับการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย พรอมกําหนดการสําหรับ
หัวขอการประชุมและจัดสรรพ้ืนท่ีนิทรรศการ โดย มทร.พระนคร ไดรับการจัดสรรพ้ืนท่ีในการจัดแสดงผล
งานภาคนิทรรศการขนาด 5x5 เมตร

25 มิถุนายน 2555 วช. แจง (ราง) กรอบแนวทาง หลักเกณฑการพิจารณารางวัลภายใต
โครงการ Thailand Research Expo Award 2012

1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2555 เตรียมการจัดนิทรรศการ
- ของบประมาณดําเนินกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ ประจําป 2555 ภายใต

โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย บุคลากร สวพ. นักวิจัย และเจาหนาท่ี

ท่ีเก่ียวของระดับคณะ จํานวน 24 คน
- ขออนุมัติรายชื่อเจาหนาท่ีกิจกรรม “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติแหงชาติ 2555”
- ขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจาง วัสดุ จัดทําโปสเตอร แผนพับของงาน
- ขอความอนุเคราะหกองประชาสัมพันธบันทึกภาพและประชาสัมพันธการจัด

นิทรรศการ
24 – 28 กรกฎาคม 2555 ดําเนินการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ 16 ผลงาน ใน 3 รูปแบบ

คือ 1) โปสเตอร 2) โปสเตอรและผลิตภัณฑ 3) โปสเตอร ผลิตภัณฑ และสาธิต
สิงหาคม 2555

- เบิกจายคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- รายงานผลการดําเนินงาน
- จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานถึงอธิการบดี กองนโยบายและแผน สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประชาสัมพันธผลงานในขาวรายเดือนสวพ. เว็บไซต www.ird.rmutp.ac.th
Facebook : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
Facebook : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



2.3 ผลสัมฤทธ ิ
2.3.1 ผลการดําเนินการ
1) รูปแบบของบูธจัดนิทรรศการ

ภาพท่ี 1 รูปแบบบูธจัดนิทรรศการ



ภาพท่ี 2 ภาพผลงานของนิทรรศการ

2) ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐท่ีรวมจัดงาน
ลําดับ ผลงาน หนวยงาน

1. การพัฒนาผลิตภณัฑอาหารจากภมูิปญญาทองถ่ินเรื่องนํ้าตาลมะพราวของ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. การพัฒนาบรรจุภณัฑและการออกแบบศูนยจําหนายสินคาชุนวัดไชโยจังหวัด
อางทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ มทร.รตันโกสินทร

3. เครื่องควบคุมและตั้งเวลาอุปกรณและเครื่องใชไฟฟาดวยโมดูล SIM300 (SMS) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
4. การพัฒนากังหันลมผลติไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
5. การพัฒนาบรรจุภณัฑเพ่ือสิ่งแวดลอมจากเสนใยกลวยสําหรับบรรจภุัณฑอาหาร

สําเรจ็รูป
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

6. วัสดุคอมโพสิทเสนใยสบูดําผลสมพลาสติก

คณะวิศวกรรมศาสตร7. เครื่องอัดข้ึนรูปผลติภณัฑดินซเีมนต
8. ดินซีเมนตลูกรังผสมวัสดุเถาท้ิงจากผลผลติอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
9. ผนังคอนกรีตจากสบูดํา
10. พลวัตการปรับตัวของประเพณีทําบุญทอดกฐิน คณะศลิปศาสตร
11. ความพึงพอใจและความคาดหวังของผูบริหารสถานประกอบการตอทักษะการ

สื่อสารของบัณฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
คณะศลิปศาสตร

12. อัตลักษณคนลาวเวียง : กระบวนการสรางและการปรับเปลีย่นในกระแสของการ
เปลี่ยนแปลง

คณะศลิปศาสตร



ลําดับ ผลงาน หนวยงาน
13. ผลของการฟงดนตรีตามความชอบและดนตรีธรรมชาตติอการลดความเครยีด

ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มทร.พระนคร
คณะศลิปศาสตร

14. การพัฒนารูปแบบและคณุภาพผลติภัณฑเสื้อผาจากผายอมคราม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน

15. การพัฒนาผลิตภณัฑเคหะสิ่งทอเสนใยผักตบชวา (การวิจัยและพัฒนาเคหะสิ่ง
ทอและผาผืนดวยเทคโนโลยีฟอกยอมตกแตงสาํเร็จ)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน

16. การพัฒนาอุปกรณการเรียนรูแผนท่ีประเทศไทย สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางการเห็น

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ

รวม 16 ผลงาน 8 หนวยงาน

3) ผลการดําเนินการตามคาเปาหมายตัวชี้วัด

ผลผลิต / ผลลัพธของกิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินการตามเปาหมาย
1. จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 16 ผลงาน 16 ผลงาน
2. จํานวนผูเขาชมงาน ไมต่ํากวา 400 คน 450 คน
3. ความพึงพอใจของผูเขาชมงาน ไมต่ํากวารอยละ 80 รอยละ 89.20

2.3.2 ผลสัมฤทธิ์
การนําเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ ในงานนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555 (Thailand

Research Expo 2012) ของมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ 3 รูปแบบ คือ 1) แบบโปสเตอร 2) แบบโปสเตอร
รวมกับผลิตภัณฑ และ 3) แบบโปสเตอรรวมกับผลิตภัณฑและการสาธิต โดยแบงการสาธิต เปน 2 ชวง
ซึ่งสรางความสนใจแกผูเขาชมงานเปนอยางมาก รวมท้ังการใหขอมูลของนักวิจัยเปนท่ีชื่นชมและพึงพอใจ
ของคณะกรรมการประเมิน และในวันท่ี 28 สิงหาคม 2555 ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ได
ประกาศผล Thailand Research Expo Award 2012 และ มทร.พระนคร ไดรับรางวัล Gold Award
โครงการ Thailand Research Expo Award 2012 ซึ่งมีอยูเพียง 8 รางวัล ท่ัวประเทศ โดยไดรับถวย
รางวัลจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร) พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท สรางความภาคถูมิ
ใจแก นักวิจัย เจาหนาท่ี ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และมทร.พระนคร ใหมีกําลังใจใหมีการ
สรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพตอไป

2.4 ปจจัยความสําเร็จ
2.4.1 การสนับสนุนของผูบริหารทุกระดับของ มทร.พระนคร
2.4.2 ความรวมมือของบุคลากรของ สวพ. และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.4.3 ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐของมหาวิทยาลัยเปนผลงานท่ีเนนการนําไปใชประโยชน ซึ่งตรง

กับเปาหมายของการจัดงาน
2.4.4. มีวิธีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบจากผลของการใชคูมือข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน “งานจัดนิทรรศการวิจัย”
2.4.5 รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอผลงานท่ีมีการผสมผสานท้ังโปสเตอร ชิ้นงาน และการ

สาธิต รวมท้ังในบูธแสดงผลงานมีการเคลื่อนไหวของบูธอยางตอเนื่อง



ภาพท่ี 3 การรับรางวัล Gold Award



ตารางเปรียบเทียบเปาหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานท่ีไดในปการศึกษา 2555 ตามเกณฑมาตรฐาน สวพ.มทร.พระนคร

นโยบาย/ตัวบงชี้(KPI) เปาหมาย
ป 2554

ผลการปฏิบัติ
ในป 2554

เพ่ิมขึ้น/ลดลง
(รอยละ)

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมายตามเกณฑ หมายเหตุ
สวพ. สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ป 54

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ขอ 4 ขอ - 5 - - -
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 5
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5 ขอ 7 ขอ - 5 - - -
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3 ขอ 5 ขอ - 5 - - -
2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรยีนการสอน
และหรือการบริการวิชาการ 4 ขอ 5 ขอ - 5 - - -

2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 5 ขอ 6 ขอ - 5 - - -
2.5 ระดับความสําเร็จของการตดิตามประเมินผลการทํางานวิจัย 4 ขอ 5 ขอ - 5 - - -
2.6 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรค 5 ขอ 6 ขอ - 5 - - -
2.7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย 4 ขอ 5 ขอ - 5 - - -
2.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 ขอ 4 ขอ - 4 - - -
2.9 จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคหรือผลงานวิชาการท่ีดาํเนินการ
จดแจงหรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

16-20
เรื่อง 33 เรื่อง - 5 - - -

2.10 ระดับความสาํเรจ็ของการสงเสรมิการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของนักศึกษา 4 ขอ 4 ขอ 4

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 4.80
3. การบริการวิชาการแกสังคม
3.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 4 ขอ 5 ขอ - 5 - - -
3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 4 ขอ 5 ขอ - 5 - - -
3.3 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 4 ขอ 5 ขอ - 5 - - -
3.4 ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 4 ขอ 5 ขอ - 5 - - -
3.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 4 ขอ 5 ขอ - 5 - - -



นโยบาย/ตัวบงชี้(KPI) เปาหมาย
ป 2554

ผลการปฏิบัติ
ในป 2554

เพ่ิมขึ้น/ลดลง
(รอยละ)

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมายตามเกณฑ หมายเหตุ
สวพ. สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ป 54

3.6 รอยละของงบประมาณภายนอกตองบประมาณภายใน ในการสนับสนุน
งานบริการวิชาการ 4 ขอ 5 ขอ - 5 - - -

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 5
4. การบริหารและการจัดการ
4.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 6 ขอ 7 ขอ - 5 - - -
4.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาสูการปฏิบัติ 4 ประเด็น 5 ประเด็น - 5 - - -

4.3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัย
และพัฒนาแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 4 ประเด็น 5 ประเด็น - 5 - - -

4.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 4 ประเด็น 5 ประเด็น - 5 - - -
4.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบัน 4 ประเด็น 5 ประเด็น - 5 - - -
4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ขอ 6 ขอ - 5 - - -
4.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน 4 ชองทาง 11 ชองทาง - 5 - - -
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 5
5. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 7 ขอ 9 ขอ - 5 - - -
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 5
เฉลี่ยทุกองคประกอบ 4.92



สวนที่ 2

การประกันคุณภาพการศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปการศึกษา 2555



สวนที่  2
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การดําเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยใชแนวทางประกันคุณภาพสอดคลอง

กับมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. แนวคิดการดําเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ระบบบริหารคุณภาพของสถาบัน
3. ข้ันตอนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
4. แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
5. แผนการดําเนินงาน
6. ผลลัพธของการประกันคุณภาพ
7. ประโยชนของผูรับบริการ
8. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบัน

1. แนวคิดการดําเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

มีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันจัดทําเปาหมายคุณภาพของสถาบัน กําหนดเปนระบบและกลไกเพ่ือดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวคิดดังนี้
 มีปณิธานท่ีมุงม่ันแนวแนของผูบริหารในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหมี

ประสิทธิภาพสูมาตรฐานสากล
 สรางวัฒนธรรมองคกรและจิตสํานึกใหมุงท่ีคุณภาพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนอยางยั่งยืน
 ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการดําเนินงาน และมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงงานของตนอยูเสมอ
 สรางบรรยากาศของการเรียนรูและสรางขวัญและกําลังใจแกทุกคนในองคกร
 มีแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหเกิดความชํานาญและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
 บริหารจัดการอยางเปนระบบ และมีเปาหมายท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของระบบและ

กระบวนการผลิต และผลผลิตอยางตอเนื่อง ภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูเพ่ือใหคุณภาพดีข้ึน



 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และใหขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงการดําเนินการใหไดผลผลิต
ท่ีพึงประสงคและสอดคลองกับความตองการของผูใช โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา เกิดประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล

2. ระบบบริหารคุณภาพของสถาบัน
ระบบการบริหารคุณภาพของสาบันเนนดําเนินการประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการปฏิบัติงาน ท่ีดําเนินการในงานปกติเปนประจํา และมีกลไกการเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานคุณภาพเปนเครือขายท้ังระดับหนวยงาน และระดับบุคคล โดยสถาบันกําหนดใหผูบริหารกํากับ
ดูแล และมีผูรับผิดชอบเปนรายบุคคลอยางชัดเจน รวมท้ังมีการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการประจํา
สถาบัน ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. ข้ันตอนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหมวดท่ี 6 เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ไดกําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะเปนองคกร
มหาชนทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอผล
การประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนนั้น มหาวิทยาลัยนํามาใชตั้งแตวันท่ี 18 มกราคม
พ.ศ. 2548 โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้

วิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)

จัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ

กําหนดนโยบายคุณภาพ

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ

วิเคราะหความตองการของสถานประกอบการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย

นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกตใชเพ่ือจัดระเบียบและสภาพแวดลอม

นําระบบมาตรฐานคุณภาพดวยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชในการควบคมุกระบวนการบริหารจัดการท้ังระบบ

นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพมาเขียน SAR

เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก

เตรียมการเพ่ือรับตรวจประเมินคณุภาพภายใน

กําหนดมาตรฐานและเกณฑการประเมินของ มหาวิทยาลัยจดัทําเปาหมายคณุภาพ



สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย จึงดําเนินการตามข้ันตอนการ
ประกันคุณภาพสอดคลองกับมหาวิทยาลัย ดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานการณ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะตองมีการวิเคราะหสถานการณ โดย
วิเคราะหจากปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน สําหรับการวิเคราะหปจจัยภายนอก ทําให
ทราบวาปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแขงขัน กฎหมาย พ.ร.บ.
มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา ในแงบวกหรือลบ ถาเปนแงบวกถือเปนโอกาสท่ีดี แตถาเปน
ลบถือเปนภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการทํางาน หลังจากนั้นวิเคราะหปจจัยภายในเพ่ือใหพบ
จุดแข็ง หรือจุดออนของ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเตรียมหาแนวทางพิจารณาวา  ถาเปน
โอกาสและจุดแข็งจะไดเรงดําเนินการ แตถาจุดออนจะตองรีบจัดทําแผนพัฒนา

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะตองจัดทํา
แผนกลยุทธเพ่ือใหทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการดําเนินการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา วาจะมีทิศทางไปในทางใดและจะตองปรับบทบาทของสถาบันอยางไรบาง สถาบันวิจัย
และพัฒนา มีวิสัยทัศน ดังนี้

“สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปนหนวยงานดําเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัย  และงานบริการวิชาการแกสังคมบน
พื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ควบคูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาสูสากล”

ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดนโยบายคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกําหนดนโยบายเพ่ือเปนการแสดง
ความมุงม่ันวาสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดใหความสําคัญท่ีมุงเนนคุณภาพอยางแทจริงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประโยชนโดยตรงแกรับบริการ  โดยนโยบาย
คุณภาพของ สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดดังนี้

“มุงม่ันสรางผลงานวิจัย และบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม
และสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ”

ข้ันตอนท่ี 4 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะทํางานดานการจัดทํายุทธศาสตร กํากับดูแลตัว
บงชี้และจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ เพ่ือทําใหการดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะหความตองการของสถานประกอบการและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
ผานทางกระบวนการของงานวิจัยและงานคลินิกเทคโนโลยี วามีความตองการใหสถาบันวิจัย
และพัฒนา ดําเนินการกิจกรรมอยางไรบาง เพราะถือวากลุมบุคคลเหลานี้เปนผูรับบริการ และ
การท่ีทราบความตองการจะทําใหสถาบันไดตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของ
ผูรับบริการอยางแทจริงและนําขอมูลนี้มาวางแผนการดําเนนิการของสถาบัน

ข้ันตอนท่ี 6 นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกตใช เนื่องจาก 5 ส เปนระบบคุณภาพข้ันตนท่ีเนนเรื่องของการ
จัดระเบียบการจัดสภาพแวดลอมท่ีดีของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวมใน
การพัฒนาสถาบันรวมกัน การจัดทํา 5ส จะทําใหสถานท่ีทํางานนาอยู มีการดูแลเครื่องมือ
อุปกรณ มีการบงชี้  มีการจัดเก็บเอกสารเปนระบบ และมีวิธีการข้ันตอนการทํางานชัดเจน
การกําหนดกิจกรรมตางๆ จะดําเนินการโดยบุคลากรภายในขององคกรรวมกันจึงถือไดวาเปน
การบริหารงานแบบมีสวนรวม และกิจกรรม 5 ส นี้ ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพดานตางๆ



ข้ันตอนท่ี 7 นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชควบคุมกระบวนการบริหารจัดการ
เนื่องจากกระบวนการบริหารจัดการท่ีจะพิจารณาผลลัพธของการบริหารงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการจะตองพิจารณาจาก Input       Process        Output Outcome
การนําระบบมาตรฐาน ISO  9001 มาประยุกตใช สถาบันวิจัยและพัฒนาไดนําวงจรการ
บริหารคุณภาพ  ตั้งแตการเริ่มวิเคราะหความตองการการจัดหาทรัพยากร กระบวนการ
ดําเนินงาน กระบวนการของกิจกรรมสนับสนุนตางๆ ทําใหการปฏิบัติงานมีกรอบของการ
ปฏิบัติ  โดยวางแนวกระบวนการทํางาน(Process)  ภายในใหเกิดความคลองตัว จึงทําให
การปฏิบัติงานของสถาบัน มีวิธีการ สามารถทวนสอบการทํางานได และมีรองรอยของ
หลักฐานยืนยันกิจกรรมตางๆ ทําใหม่ันใจไดวา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการภายใต
กลไกคุณภาพอยางแทจริง

ข้ันตอนท่ี 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกําหนดมาตรฐาน  เกณฑการประเมิน และตัวบงชี้เฉพาะ โดย
อิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  สมศ.  ก.พ.ร. และสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดเปน 5 องคประกอบ 25 ตัวบงชี้ และ
นํามากําหนดเปนเปาหมายคุณภาพของสถาบัน  ถายทอดนโยบายลงสูกลุมงาน/งาน เพ่ือ
จัดทําแผนและวางแผนพัฒนาสถาบันรวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงาน
ตางๆ สําหรับใชกํากับการดําเนินงานของสถาบันและกลุมงาน/งาน ท่ัวท้ังองคกร  รวมถึง
การเตรียมความพรอมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพทุกดาน  ทําใหมีแนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและเปนระบบ ทุกกลุมงาน/งาน จึงมีระบบและ
กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบ
คุณภาพ  และการประเมินคุณภาพครบถวน

ข้ันตอนท่ี 9 นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ี
เรียกวา SAR นั้น วิธีการดําเนินการคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ
โดยนําตัวบงชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยมาเปนองคประกอบหลัก และกําหนดตัวบงชี้โดย
คํานึงถึงภารกิจหลักของสถาบัน ไดแกงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เมื่อนํามาจัดทํา
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ทําใหเขียน SAR ไดงายและเปนรูปธรรม มีหลักฐาน
รายละเอียดอยางชัดเจน และพิสูจนไดวากิจกรรมทุกอยางดําเนินการจริงมีผลลัพธแนนอน

ข้ันตอนท่ี 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เม่ือ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําระบบ
คุณภาพและเขียนSAR ตามมาตรฐานท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาไดกําหนด ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินั้นตองมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คือมีการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาแหงนั้น และหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ี
กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ซึ่งถือเปนการประกันคุณภาพภายใน และถือวาการประกัน
คุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอมหาวิทยาลัยและเปดเผยตอสาธารณชน
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา



ข้ันตอนท่ี 11 เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเปน
องคกรมหาชน ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงและนําเสนอผล
การประเมินตอหนวยงาน  ท่ีเก่ียวของและตอสาธารณชน การประเมิน สมศ. (รอบสาม)
จะตองประเมินสถานศึกษาทุก ๆ 5 ป ในการประเมินของ สมศ. หากสถานศึกษาใดไมได
จัดทําระบบคุณภาพหรือไมไดมาตรฐาน สมศ. จะแจงใหตนสังกัดเขาไปดําเนินการแกไข
ผลลัพธจากการตรวจประเมินจะแจงยังสํานักงบประมาณ สถานศึกษา  หนวยงานตน
สังกัดและรายงานตอสาธารณชนใหทราบ

แผนการดําเนินงานข้ันตอนในการจัดการะบบประกันคุณภาพภายใน
นํา 5 ส และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาจัดระบบคุณภาพดานกระบวนการ (Process)

ท้ังองคกร โดยอยูในรูปของข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual : PM) และจากวิธีการปฏิบัติงาน
(Work Instruction:WI) ท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนานําไปใชจะมีวิธีการทํางานและบันทึกคุณภาพ
ซึ่งสอดคลองกับตัวบงชี้คุณภาพในการประเมินตนเองคือ SAR ทําให สถาบันวิจัยและพัฒนาเขียน SAR
ท่ีวิเคราะหผลการทํางานโดยมีรองรอยหลักฐาน สามารถตรวจสอบและทวนสอบไดอยางสมบูรณ
ทําใหคุณภาพเกิดข้ึนใน แกนของการทํางาน และสงผลลัพธใหกับผูรับบริการโดยตรง รวมท้ังสราง
วัฒนธรรมท่ีดีแกการทํางานของสถาบันดวยซึ่งสถาบันมีแผนการดําเนินงาน/ข้ันตอน  ในการจัดการระบบ
คุณภาพภายใน ดังตอไปนี้

4. แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและเปน

ระบบ  โดยการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผลและ
ภูมิคุมกันท่ีดี  ภายใตเงื่อนไข  2 เงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขความรู (รอบรู  รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงื่อนไข
คุณธรรม (ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน) สรางระบบประกันคุณภาพ  ดังนี้

การพัฒนาคุณภาพ
(QC)

การประกันคณุภาพ
(QA)

การตรวจติดตาม
คุณภาพ (QA)

การประเมินคณุภาพ
-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ

กระบวนการพัฒนา
สูคุณภาพ

กระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพ



โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง ดวยระบบและกลไก
ดังนี้

การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดพัฒนาคุณภาพโดย  กําหนด
มาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑประเมิน  สอดคลองกับมหาวิทยาลัยซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด
มาตรฐานคุณภาพเปน  5 องคประกอบ 25 ตัวบงชี้    ดําเนินการควบคุมคุณภาพ ดวยการจัดทําแผน
และวางแผนพัฒนาหนวยงานและแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงานตางๆ  เพ่ือกํากับการดําเนิน
ตามเปาหมายคุณภาพท่ีสถาบันกําหนด  ถายทอดสูผูปฏิบัติทุกกลุมงาน/งาน และนําผลลัพธมาพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหสมดุลภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง

การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของกลุมงาน/งาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  พรอมท้ังแสดงผลการตรวจสอบดวยการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง  และสงรายงานการประเมินตนเองใหมหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 30 กันยายน ของทุกป (120 วัน
หลังจากสิ้นปการศึกษา) นอกจากนี้สถาบันจะตองดําเนินการตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานใน
โครงการ  กิจกรรมตางๆ ของสถาบัน (Audit)  เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหเกิดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึนในปตอไป

การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด  และประเมินคุณภาพ
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือ สมศ.  ซึ่งแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ

- การประเมินคุณภาพภายใน  เปนการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานภายใน 2 ระดับ คือ
ระดับสถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย

- การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคการมหาชน) (สมศ.)  จะจัดดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ตางๆ  ท่ีมีขอมูลเก่ียวกับงานตามภารกิจของสถาบันตามคํารองขอของ สมศ.  ซึ่งการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะตองไดรับการประเมินอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกๆหาปนับตั้งแตการ
ประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน

สรุปไดวา การตรวจประเมินคุณภาพ เปนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท้ังนี้ รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมิน
จะเปนกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกตองของผลการประเมิน  ซึ่งจะนําไปสูการยอมรับของผูถูก
ประเมิน และเปนผลใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพอยางแทจริง

เพ่ือใหกลุมงาน/งาน เขาใจระบบประกันคุณภาพท่ีมีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย สามารถนํา
ระบบประกันคุณภาพและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพไปถายทอดสูผูปฎิบัติไดชัดเจน  สถาบัน
จึงกําหนดเปนแผนภาพ/แผนผัง ดังนี้

- การบริหารจัดการท่ีประกันคุณภาพสถานศึกษา
- ผังกระบวนการ Business Flow มทร.พระนคร
- ผลลัพธของการประกับคุณภาพการศึกษา
- ประโยชนของผูรับบริการ



แผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงานการประเมินภายนอก

วิสัยทศันวิสัยทศัน มาตรฐานมาตรฐาน
และพนัธกิจและพนัธกิจ

การวางแผนและ
จัดระบบ

การนําแผนสูปฏิบัติ
และกํากบัติดตาม

การประเมินการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจําป

ที่เปน
รายงานประเมินตนอง

การพฒันาสถานศึกษาการพฒันาสถานศึกษา
และความรับผดิรับชอบและความรับผดิรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบรหิาร
จัดการ

ความพงึพอใจ

การเงินและ
งบประมาณ

นวัตกรรม
และการเรียนรู

การบรหิารจัดการ
โดยแผนและ

มุงผลลัพธ

ระบบขอมูล
และสารสนเทศ

ความโปรงใส
พรอมรบั

การตรวจสอบ

การบรหิาร
คุณภาพ

และประกัน
คุณภาพ

ความมีอิสระ
คลองตัว

การมีสวนรวม

การบริหาร
สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
ของ พ.ร.บ.

และมาตรฐาน
การศึกษา

ความมเีหตมุผีล

ความมเีหตมุผีล

คณุธรรมจรยิธรรม

คณุธรรมจรยิธรรมความรอบรู

ความรอบรู

ความพอประมาณ
ความพอประมาณ

การ
มภีมูคิ ุมกนัท ีด่ ี

การ
มภีมูคิ ุมกนัท ีด่ ี

วิสัยทัศน
และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการใหสมดุล

การบริหารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ท่ีประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุมกนั
ในตวัทีด่ีมีเหตผุล

พอประมาณ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวงั)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซ่ือสัตย สุจรติ ขยัน อดทน แบงปน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม
กาวหนาอยางสมดุล/มั่นคง/ย่ังยืน

นําสู

การบรหิารจัดการใหสมดุลการบรหิารจัดการใหสมดุล
การเงนิและงบประมาณ (Financial)

วสิยัทศันวสิยัทศัน มาตรฐานมาตรฐาน
และกลยุทธและกลยุทธ

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพงึพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบรหิารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรยีนรูและนวัตกรรม
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตวับงชี้การบริหารฐานตวับงชี้การบริหารฐานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ( (UBM)UBM)
เพ่ือประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ

UBM

มรีะบบบริหารและจดัการศึกษาท่ีสอดคลอง
กับจดุมุงหมายของพระราชบัญญติั
การศึกษาแหงชาติ

มอีิสระคลองตัวในการบริหารวิชาการ
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
การบริหารท่ัวไป

มกีารบริหารจดัการ
แบบมสีวนรวมจากทุกภาคสวน

มรีะบบบริหารและการจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

มรีะบบบริหารและจดัการศึกษา
ท่ีพรอมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

การพฒันาคุณภาพ
(QC)

 กาํหนดมาตรฐาน
 วธิกีารพฒันา
 จดัทรพัยากรสนบัสนุน

การประกนัคุณภาพ
(QA)

การตรวจตดิตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมนิคุณภาพ
-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ
พฒันาสู่คุณภาพกระบวนการ

ปรบัปรุงคุณภาพ

ระบบประกนัคุณภาพ

อางอิง : ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน



องคประกอบและจํานวนตัวบงช้ีคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตัวบงช้ี องคประกอบท่ี
(สวพ.)

จํานวนตัวบงช้ี
สวพ.

1.1 1 – ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินงาน

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 – การบริการวิชาการแกสังคม 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



หมายเหตุ คือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ของคณะ  คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เกี่ยวของ *** คือ  ผูที่เกีย่วของกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้

วางแผน เตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน ระหวางการจดัการเรียนการสอน การจบการศึกษา

 แผนยุทธศาสตรชาติ
 แผนกระทรวง

ศึกษาธิการ
 แผนสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.)

 แผน มทร.พระนคร
 แผนคณะฯ
 แผนหนวยงานยอย

 แผนปฏิบัติงานประจําป
 แผนงาน/โครงการ

 จัดทําแผนการเรียน
 กําหนดผูสอน
 จัดทําตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ
 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ
 จัดทําโครงการสอน***ผูสอน/สาขาวิชา
 เตรียมหอง/อุปกรณการสอน***ผูสอน/สาขาวิชา

 งานทะเบียนนักศึกษา
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน
 ออกหนังสือรับรอง
 ตรวจสอบวุฒิ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินการศึกษา

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

 งานวิจัยและพัฒนา
 งานสงเสริมและบริการวิชาการ

 การเรียนการสอน
 บันทึกผลการสอน
 วัดและประเมินผล
 ประเมินผูสอน
 บํารุงรักษาเคร่ืองมือ/อุปกรณ
 ใหคําปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา)

 หองสมุด
 ศูนยเรียนรูดวยตนเอง
 ศูนยนวัตกรรม/

พัฒนาสื่อ(เทคโนโลยี
การศึกษา)

 ปจฉิมนิเทศ ***
งาน กิจการนศ.
 ออกเอกสารจบ

การศึกษา***สสท.
 ติดตามผูสําเร็จ

การศึกษา ***
งานกิจการนศ.
 ชมรม/ สมาคม/

ศิษยเกา /ผูปกครอง

 วิเคราะหความตองการ
 แผนรับนักศึกษา
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร.
 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม***สสท/ กองคลัง

PM 11
แผนงาน/งปม.

แลตดิตาม
ประเมินผล

PM 22
การปฏบิัติ

การแกไขและ
การปองกัน

PM 21
การทบทวน

ของฝาย
บริหารดาน
คุณภาพ

PM 20
การ

ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

ประเมินผล

PM 19
การควบคุม

เอกสารคุณภาพ
และบันทึก

ขอมูล

PM 18
งานวิเทศ
สัมพันธ

PM
17
งาน

บริการ

PM 16
งานคลัง
และพัสดุ

PM 15
งาน

บุคลากร

PM 12
งาน

สารสนเทศ

PM 13
งาน

ประชาสัมพันธ

PM 14
งาน

สารบรรณ

PM 03
การรับนักศึกษาใหม

***งานแผน

***งานหลกัสูตรและ
สาขาวิชา

PM 01
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร/

แมบท

PM 02
การบริหารหลักสูตร PM 10

การจบการศึกษา

PM 04
การจัดการเรียนการสอน

PM 05
งานทะเบียน

และประเมินผล

PM 06
งานพัฒนา
นักศึกษา

PM 07
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม PM 08

งานวิทยบริการ

PM 09
งานสหกิจศึกษา/

ฝกงาน

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



สถาบันวิจัยและพัฒนา เปาหมายคุณภาพ :
ปการศึกษา  2555

รหัสเอกสาร SD  01 - 01
วันท่ีบังคับใช 1 มิถุนายน  2555
วันท่ีทบทวน
ISSUE 1
หนาท่ี 1/2

นโยบาย/ตัวบงช้ีเฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

คา
น้ํา

หน
ัก(ร

อย
ละ

)

คา
เป

าห
มา

ย

สํา
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กล
ุมบ

ริก
าร

วิช
าก

าร

กล
ุมว

ิจัย

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 4
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4 6 ขอ   
2. การวิจัย 40
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 5 ขอ * * 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 4 ขอ * * 
2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรยีนการสอนและหรือการบริการวิชาการ 4 4 ขอ * * 
2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 4 5 ขอ * * 
2.5 ระดับความสําเร็จของการตดิตามประเมินผลการทํางานวิจัย 4 4 ขอ * * 
2.6 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรค 4 5 ขอ * * 
2.7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย 4 4 ขอ * * 
2.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 4 ขอ * * 
2.9 จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคหรือผลงานวิชาการท่ีดาํเนินการจดแจงหรือจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 4 16-20

เรื่อง * * 

2.10 ระดับความสาํเรจ็ของการสงเสรมิการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษา 4 4 ขอ * * 
3. การบริการวิชาการแกสังคม 24
3.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 4 4 ขอ *  *
3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 4 4 ขอ *  *
3.3 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 4 4 ขอ *  *
3.4 ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 4 4 ขอ *  *
3.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 4 4 ขอ *  *
3.6 รอยละของงบประมาณภายนอกตองบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ 4 4 ขอ *  *
4. การบริหารและการจัดการ 28
4.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 4 6 ขอ   
4.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาสูการปฏิบัติ 4 4 ประเด็น   
4.3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 4 4 ประเด็น   

4.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 4 4 ประเด็น   
4.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบัน 4 4 ประเด็น   
4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 5 ขอ   
4.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน 4 4 ชองทาง   
5. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 4 7 ขอ   

เอกสารควบคุม



สถาบันวิจัยและพัฒนา เปาหมายคุณภาพ :
ปการศึกษา  2555

รหัสเอกสาร SD  01 - 01
วันท่ีบังคับใช 1 มิถุนายน  2555
วันท่ีทบทวน
ISSUE 1
หนาท่ี 2/2

(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

(ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธ์ิ)
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

(ผูชวยศาสตราจารยอุดมดชา  พลเยี่ยม)
รองผูอํานวยการฝายวิจัย

(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ)
รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ

(นางพลอยวรินทร  รังสิกรรมพุม)
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

เอกสารควบคุม



5. แผนการดําเนินงาน ข้ันตอนการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา

การเตรียมการ

1. จัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2555
2. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร

 สรางความตระหนัก
 พัฒนาความรูและ

ทักษะ
3. แตงตั้งกรรมการผูรับผิดชอบ

การดําเนินงาน

1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P)
 กําหนดเปาหมาย หรือมาตรฐาน

การศึกษา
 จัดลําดับความสําคัญของ

เปาหมาย
 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
 กําหนดระยะเวลา
 กําหนดงบประมาณ
 กําหนดผูรับผดิชอบ

จัดทํารายงานประเมินตนเองหรือ
รายงานประจําป

 รวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน

 วิเคราะหตามมาตรฐาน
 เขียนรายงาน

การรายงาน

2. ดําเนินการตามแผน (D)
 สงเสริม สนับสนุน
 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร
 กํากับ ติดตาม
 ใหการนิเทศ

3. การตรวจประเมินผล (C)
 วางกรอบการประเมิน
 จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ
 เก็บขอมูล
 วิเคราะหขอมูล
 แปลความหมาย
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
 วางแผนในระยะตอไป
 จัดทําขอมูลสารสนเทศ



6. ผลลัพธของการประกันคุณภาพ
ผลงานการเผยแพร แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีดีมีการเผยแพรใหกับ

สาธารณะ และใหหนวยงานอ่ืน ไปใชประโยชน
1. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล TCI โดย

ศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (ศูนย TCI) ซึ่งวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ไดรับการประเมินอยู
ในกลุมท่ี 1 คือ วารสารท่ีผานการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ป จนถึง ธันวาคม 2557) และอยู
ในฐานขอมูล TCI (Thai Citation Index) และจะไดรับกรคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation (ACI)
ตอไป  ซึ่งนับเปน 1 ใน 59 วารสารในในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ัวประเทศท่ีอยูในฐานขอมูล
เดียวกันนี้  และเปน 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยท่ีอยูในกลุมท่ี 1

2. การจัดนิทรรศการวิจัยสิ่งประดิษฐรวมกับหนวยงานภายนอกในกิจกรรมท่ี 3 การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแหงชาติ 2555 (Thailand Research Expo) โดยไดรับรางวัล Gold Thailand Research
Expo Award 2012 ในการจัดพ้ืนท่ีนิทรรศการ

ผลงานดานนวัติกรรม ในรอบปการศึกษาท่ีผานมา สถาบันไดนําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมาพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีและนวัตกรรมสูสาธารณชน

ดานการบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสรางคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 42
กระบวนงาน  และแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเว็บไซตการจัดการความรู (KM) ขอสถาบัน สูการปฏิบัติ
เพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

7. ประโยชนของผูรับบริการ
1. มีความม่ันใจวา ไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพท้ังระบบ ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน
2. มีความสะดวก ประหยัดเวลาในการรับบริการจากสถาบัน
3. ไมเสียเวลาในการคนหาและตองประเมินวาสถาบันมีคุณภาพหรือไม หากจะตองติดตอหรือ

บริการ
4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว
5. มีความภูมิใจและม่ันใจท่ีไดปฏิบัติงานรวมกับสถาบันท่ีมีระบบคุณภาพชัดเจน  ตรวจสอบได

8. แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบัน
จากการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ไดนําผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะของผูประเมินมาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  และกํากับ
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผน เพ่ือรองรับการประเมินประสิทธิผลของแผนดังกลาวจากผูตรวจประเมิน
ในปการศึกษาถัดไป  ซึ่งปรากฏผลการประเมินแผนฯ ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังนี้



สวนที่ 3

การประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2555

สวนที่ 3-1 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพ
ตามเกณฑ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร

เกณฑ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร : 5 องคประกอบ 25 ตัวบงชี้



สวนที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตวับงชี้
คุณภาพตามเกณฑ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร

ปการศึกษา 2555

ตารางที่ 3 สรุปผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉลีย่
รายมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.พระนคร



สวนที่ 3

การประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2555

สวนที่ 3-1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพ
ตามเกณฑ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร

สวนที่ 3-2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพ
ตามเกณฑ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร

เกณฑ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร : 5 องคประกอบ 25 ตัวบงชี้



องคประกอบท่ี จํานวน
ตัวบงชี้

คาน้ําหนัก
(รอยละ)

ผูกํากับดูแล
รองผูอํานวยการ หัวหนางาน

1 1 4 ฝายบริหาร สํานักงานผูอํานวยการ
2 10 40 ฝายวิจัย กลุมวิจัย
3 6 24 ฝายบริการวิชาการ กลุมบริการวิชาการ
4 7 28 ฝายบริหาร สํานักงานผูอํานวยการ
5 1 4 ฝายบริหาร สํานักงานผูอํานวยการ

ปการศึกษา  2555

สรุปผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินรายตัวบงชี้ และคาเฉลี่ยรายมาตรฐาน
ตามเกณฑสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



สวนท่ี 3-1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานสถาบนัวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2555

 ตองปรับปรุงเรงดวน  ตองปรับปรุง  พอใช  ดี  ดีมาก
00.00 - 1.50 1.51 - 2.50 2.51 - 3.50              3.51 - 4.50 4.51 – 5.00

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

เปา
หมาย

คา
น้ําหนัก

ผลการดําเนินการปการศึกษา 2555

บรรลุ
เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไม

บรรลุ

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

ประเมินตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร
องคประกอบท่ี 1   : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (น้ําหนกัรอยละ 4)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ขอ 4 8 5 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 5
องคประกอบท่ี 2  : การวิจัย (น้ําหนักรอยละ 40)
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5 ขอ 4 7 5 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

3 ขอ 4
5 5 

2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่อง
การบูรณาการการวิจัยกับการเรียน
การสอนและหรือการบริการวิชาการ

4 ขอ 4
5 5 

2.4 ระดับความสําเร็จของการ
จัดสรรงบประมาณวิจัยจาก
งบประมาณภายใน

5 ขอ 4
6 5 

2.5 ระดับความสําเร็จของการ
ติดตามประเมินผลการทํางานวิจัย 4 ขอ 4 5 5 

2.6 ระดับความสําเร็จของการ
เผยแพรผลงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรค

5 ขอ 4
6 5 

2.7 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
วารสารวิชาการและวิจัย 4 ขอ 4 5 5 

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนานักวิจัย 4 ขอ 4 4 4 

2.9 จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงาน
สรางสรรคหรือผลงานวิชาการท่ี
ดําเนินการจดแจงหรือจดทะเบยีน
ทรัพยสินทางปญญา

16-20
เรื่อง 4

33 5 

2.10 ระดับความสาํเรจ็ของการ
สงเสริมการทํางานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคของนักศึกษา

4 ขอ 4
4 4

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 4.80



ตารางท่ี 3 - 1 สรุปผลการดําเนินงานฯ : เกณฑ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร (ตอ)

 ตองปรับปรุงเรงดวน  ตองปรับปรงุ  พอใช  ดี  ดีมาก
00.00 - 1.50 1.51 - 2.50 2.51 - 3.50              3.51 - 4.50 4.51 – 5.00

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

เปา
หมาย

คา
น้ําหนัก

ผลการดําเนินการปการศึกษา 2555 บรรลุ
เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไม
บรรลุ

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

ประเมินตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบท่ี 3  : การบริการวิชาการแกสงัคม (น้ําหนักรอยละ 24 )
3.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 4 ขอ 4 5 5 

3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม 4 ขอ 4 5 5 

3.3 ผลการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก

4 ขอ 4
5 5 

3.4 ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแก
สังคม

4 ขอ 4
5 5 

3.5 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 4 ขอ 4 5 5 

3.6 รอยละของงบประมาณภายนอก
ตองบประมาณภายใน ในการ
สนับสนุนงานบริการวิชาการ

4 ขอ 4
5 5 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 5
องคประกอบท่ี 4  : การบริหารและจัดการ (น้ําหนักรอยละ 28)
4.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน 6 ขอ 4 7 5 

4.2 ระดับคุณภาพของการถายทอด
เปาหมายของคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาสูการปฏิบัติ

4 ประเด็น 4
5 5 

4.3 ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ

4 ประเด็น 4

5 5 

4 . 4 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 4 ประเด็น 4 5 5 

4.5 ระดับความสํ า เร็ จของการ
จัดการความรูของสถาบัน 4 ประเด็น 4 5 5 



ตารางท่ี 3 - 1 สรุปผลการดําเนินงานฯ : เกณฑ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร (ตอ)

 ตองปรับปรุงเรงดวน  ตองปรับปรุง  พอใช  ดี  ดีมาก
00.00 - 1.50 1.51 - 2.50 2.51 - 3.50              3.51 - 4.50 4.51 – 5.00

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

เปา
หมาย

คา
น้ําหนัก

ผลการดําเนินการปการศึกษา 2555 บรรลุ
เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไม
บรรลุ

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
ประเมินตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร

4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ขอ 4 6 5 
4 . 7 จํ า น ว น ช อ ง ท า ง ก า ร
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
ของสถาบัน

4 ชองทาง 4
11 5 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 5
องคประกอบท่ี 5 : ระบบกลไกการประกันคุณภาพ (น้ําหนักรอยละ 6)
5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

7 ขอ 4 9 5 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 5
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

4.92 



มาตรฐานและจํานวนตัวบงช้ีคุณภาพตามเกณฑ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.)
ปการศึกษา 2555

ตัวบงช้ี องคประกอบท่ี
(สวพ.)

จํานวนตัวบงช้ี
สวพ.

1.1 1 – ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินงาน

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 – การบริการวิชาการแกสังคม 6
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4– การบรหิารและการจัดการ 7

5.1 5 - ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 1
รวม 25



องคประกอบท่ี  1 ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินการ
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ หรือ 7 ขอ

มีการดําเนินการ
8  ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปงบประมาณ 2555 มีผลการดําเนินงาน 8 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการ
ดําเนินงาน)

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดย มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร/แผนกลยุทธ สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคําสั่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 15.13/2554 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร / แผนกลยุทธ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  (สวพ.1.1-1-01) ซึ่งคณะกรรมการไดรวมกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนกลยุทธของ สวพ. ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และงานแผนและ
งบประมาณไดจัดทําประชาพิจารณภายในหนวยงานสรุปผลการประชาพิจารณ ตามบันทึกขอความ เสนอ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง สรุปผลการจัดทําประชาพิจารณ
เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.1.1-1.02)  โดยคณะกรรมการ
ไดทําการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนยุทธศาสตร สวพ. กับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ตามตารางการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนยุทธศาสตร สวพ. กับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
(สวพ.1.1-1-03) และรวมกันจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สวพ.1.1-1-04) โดยใหกลุมงานตามภารกิจหลักมีสวนรวมเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร กลยุทธ  ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา สวพ. ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 6/2554 วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554 วาระท่ี 4.11
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555-2558 (สวพ.1.1-1-05)

 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธสถาบันไปสูทุกกลุมงานภายในสถาบัน
โดยการเผยแพรบนเว็บไซต www.ird.rmutp.ac.th (สวพ.1.1-2-01) และประชุมชี้แจงแผนกลยุทธ

และพันธกิจของสถาบันใหบุคลากรในหนวยงาน ตั้งแตรองผูอํานวยการ หัวหนากลุมงาน และบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ ตามรายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7/2554 วันอังคาร
ที่ 8 พฤศจิกายน 2554 วาระท่ี 4.6 ผังยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(สวพ.1.1-2-02) และในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 8/2554 ไดมีการแจง
ผังยุทธศาสตรของสวพ. ท่ีปรับใหมเพ่ือสอดคลองกับผังยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตามรายงานการ
ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 8/2554 วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธันวาคม 2554 วาระท่ี 1 ขอ
1. นโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดําเนินงาน และแผนพัฒนาบุคลากรของ สวพ. (สวพ.1.1-2-03)



 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 2 พันธกิจ คือ
การวิจัยและการบริการวิชาการ

โดยแจงกลุมวิจัยและกลุมบริการวิชาการเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปตามพันธกิจท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร/แผนกลยุทธ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทําการวิเคราะห
ความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามตางรางวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการประจําป (สวพ.1.1-3-01) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปท่ีเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของสถาบัน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.1.1-3-02)

 4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

โดยคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร/แผนกลยุทธ สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับกลุมงานท้ัง 2
พันธกิจหลัก กําหนดตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสถาบันในระดับผลลัพธและผลผลิตตามคาเปาหมายท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555 - 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.1.1-4-01)
และกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน ท้ังในเชิงปรมิาณ เชิงเวลา และงบประมาณ รวมท้ังผูรับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.1.1-4-02)

 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 2 พันธกิจ
โดยกลุมงานผูรับผิดชอบขออนุมัติดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ

(สวพ.1.1-5-01) งานติดตามและประเมินผลทําการติดตามการดําเนินงานแตละโครงการ/กิจกรรม
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  โครงการ/กิจกรรม ท่ีไมเปนไปตามแผนจะดําเนินการแจง
กองนโยบายและแผน เพ่ือขอปรับแผนปฏิบัติราชการประจําป (สวพ.1.1-5-02)

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจาํป อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง

โดยผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป สงงาน
ติดตามและประเมินผล กอนวันท่ี 10 ของเดือน (สวพ.1.1-6-01) และสถาบันวิจัยและพัฒนารายงาน
การดําเนินงานรายโครงการตามระบบ BPM ของมหาวิทยาลัย (สวพ.1.1-6-02) และรวบรวมผลการ
ดําเนินงานเพ่ือรายงานคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนรายไตรมาส ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 วาระที่ 4.1
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ไตรมาส 2) (สวพ.1.1-6-03) และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2555 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555
วาระท่ี 4.3 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สวพ.1.1-6-04)

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติราชการประจําปทุกผลผลิต โดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเปาหมายตามตัวบงชี้
ท่ีกําหนดไว ตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ (สวพ.1.1-7-01)
และนําผลการประเมินดังกลาวเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2555 วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2555 วาระท่ี
4.3 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สวพ.1.1-7-02)



 8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ โดยผูบริหารเขารวมโครงการทบทวนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และมอบหมายใหผูเก่ียวของ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร กลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาแบงบทบาทการใหคําปรึกษาดานวิจัยและ
บริการวิชาการแกคณะกับบทบาทท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการวิจัยและบริการวิชาการเอง ใน
สัดสวน 70:30 โดยปรับลดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลผลิต : ผลงานการ
ใหบริการวิชาการ ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการเองลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน
3 โครงการ ตาม (ราง) แผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สวพ.1.1-8-01)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย6 8 5 - - - -

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.1.1-1-01 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท่ี 15.13/2554  ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตร/แผนกลยุทธ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สวพ.1.1-1-02 บันทึกขอความ เสนอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง สรุปผลการ

จัดทําประชาพิจารณ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.1.1-1-03 ตารางการวิเคราะหความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรหนวยงานกับยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร
สวพ.1.1-1-04 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป พ.ศ. 2555 – 2558
สวพ.1.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครัง้ท่ี 6/2554

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554  วาระท่ี 4.11 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555-2558
สวพ.1.1-2-01 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา www.ird.rmutp.ac.th
สวพ.1.1-2-02 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบนัวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี  7/2554 วันอังคารท่ี

8 พฤศจิกายน 2554 วาระท่ี 4.6 ผังยุทธศาสตรสถาบันวิจยัและพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สวพ.1.1-2-03 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบนัวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 8/2554 วันพฤหัสบดท่ีี 29 ธันวาคม 2554

วาระท่ี 1 ขอ 1. นโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดําเนินงาน และแผนพัฒนาบุคลากร ของสวพ.
สวพ.1.1-3-01 ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
สวพ.1.1-3-02 แผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สวพ.1.1-4-01 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป พ.ศ. 2555 – 2558
สวพ.1.1-4-02 แผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สวพ.1.1-5-01 - บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0581.11/2065 ลงวันท่ี  23 ธันวาคม 2554  เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการ

วิชาการสัญจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
- บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0581.11/2066 ลงวันท่ี  23 ธันวาคม 2554  เรื่อง ขออนุมัติโครงการวิจัยสัญจร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555



รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.1.1-5-02 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0581.11/428  ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2555  เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ

โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร ครั้งท่ี 3 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งท่ี 2

สวพ.1.1-6-01 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สวพ.1.1-6-02 รายการผลการดําเนินงานโครงการ ทุกวันท่ี 10 ของเดือน ผานระบบ BPM
สวพ.1.1-6-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครัง้ท่ี 1/2555

วันพุธท่ี 25 เมษายน 2555  วาระท่ี 4.1 รายงานผลการปฏิบัตริาชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(ไตรมาส 2)

สวพ.1.1-6-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครัง้ท่ี 2/2555
วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2555  วาระท่ี 4.3 รายงานผลการปฏิบัตริาชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555

สวพ.1.1-7-01 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
สวพ.1.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครัง้ท่ี 2/2555

วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2555 วาระท่ี 4.3 รายงานผลการปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สวพ.1.1-8-01 (ราง) แผนปฎิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557

จุดแข็ง
1. ผูบริหารและบุคลากรมีความมุงม่ันในการทํางานเพ่ือใหงานบรรลุสูความสําเร็จ
2. มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ สามารถเชื่อมโยงแผนสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู เรื่อง เปาหมายตัวช้ีวัด
ระดับกลยุทธเพ่ือเตรียมบุคลากรรองรับการเปลีย่นแปลงของ
การปฏิบัติงานตามกลยุทธท่ีกําหนดใหมของมหาวิทยาลยั

- รองผูอํานวยการฝาย
บริหาร
- งานงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนพัฒนา
-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภสิิทธิ์ โทร 0-2282-9009  ตอ  6098
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน โทร 0-2282-9009  ตอ  6098
(เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ)



องคประกอบท่ี 2 การวิจัย
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6  ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการ
ดําเนินงาน)

 1. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุตามแผนดาน
งานวิจัยของสถาบันและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ทําหนาที่บริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหการบริหารงานดังกลาวบรรลุเปาหมาย สวพ. จึงไดกําหนดระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี้

1.1 มีการกําหนดแนวทางการทํางานวิจัยโดยจัดทําเปนยุทธศาสตรการวิจัยท่ีเกิดจากการมี
สวนรวมของบุคลากร (สวพ.2.1-1-01)

1.2 มีการจัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานของกลุมวิจัยครบทุกกระบวนงานรวมท้ังจัดทําปฏิทิน
การปฏิบัติงาน (สวพ.2.1-1-02) และการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดยท่ัวกันผานทางเว็บไซตของ
สถาบัน (สวพ.2.1-1-03)

1.3 มีการจัดทําระเบยีบ ประกาศ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑการทํางานวิจัย ดังนี้ (สวพ.2.1-1-04)
1.3.1 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย 2547
1.3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุน

บุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551
1.3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการจายคาตอบแทน

ผูทรงคุณวุฒิประจําวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550
1.3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการจายคาตอบแทน

ผูทรงคุณวุฒิประจําวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25553

1.3.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2555
1.4 มีการสนับสนุนงบประมาณงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2555  จํานวน

12,935,700 บาท  และงบประมาณประมาณเงินรายได 3,487,300 รวมท้ังสิ้น 16,423,000บาท ในการ
ดําเนินการวิจัยของงบประมาณ ท้ังหมดของ มหาวิทยาลัย 48,8074,040 บาท เปนรอยละ 3.36 ของ
งบประมาณท้ังหมด (สวพ.2.1-1-05)



1.5 มีการติดตามรายงานความกาวหนา การติดตามประเมินผลวิจัย โดยมีการติดตามผลการ
ดําเนินการวิจัยเปนรายไตรมาส 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยใหนักวิจัยท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายงานผลตามแบบฟอรม ต1ช / ด ผานหนวยงานตนสังกัดถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา
(สวพ.2.1-1-06)

1.6 กําหนดโครงสรางการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ของกลุมวิจัย ซึ่งแบงออกเปน 3
งาน คือ งานประสานงานวิจัย งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี และงานพัฒนางานวิจัย ปรากฏใน
โครงสรางการแบงสวนราชการของ สวพ. (สวพ.2.1-1-07)

1.7 มีการกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนโดยจัดทําเปนคําสั่งปฏิบัติหนาท่ีเปนรายบุคคลและ
รายตําแหนง (สวพ.2.1-1-08)

1.8 มีการดําเนินงานตามระบบและข้ันตอนของงานงบประมาณวิจัย โดยมีการประกาศรับขอเสนอ
การวิจัยตามบันทึกขอความประกาศรับขอเสนอการวิจัย (สวพ.2.1-1-09) รวบรวมขอเสนอการวิจัย
(สวพ.2.1-1-10) แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาฯโดยจัดทําเปนคําสั่งของ
มหาวิทยาลัย (สวพ.2.1-1-11) และแจงผลการพิจารณาฯแกนักวิจัยผานหนวยงานตนสังกัดเปนบันทึก
ขอความแจงผลการพิจารณาขอเสนอการวิจัย (สวพ.2.1-1-12) มีการจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยสําหรับ
โครงการท่ีผานการพิจารณา (สวพ.2.1-1-13) มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยรายไตรมาส
(สวพ.2.1-1-14) มีการประเมินผลการดําเนินงานวิจัยโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งและประเมินผล
ครบทุกโครงการ (สวพ.2.1-1-15)

1.9 มีการดําเนินงานตามระบบและข้ันตอนของงานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี มีการ
ประกาศรับผลงานเขารวมนําเสนอในงานตางๆ (สวพ.2.1-1-16) มีการขออนุมัติดําเนินโครงการฯและมี
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน (สวพ2.1-1-17) มีการดําเนินโครงการตามท่ีขออนุมัติ มีการ
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ (สวพ2.1-1-18) มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานผานสื่อตางๆ อาทิ เอกสารขาวรายเดือน (สวพ.2.1-1-19) จดหมายขาว
มหาวิทยาลัย (สวพ.2.1-1-20) การประชุมผูบริหารระดับตางๆ (สวพ.2.1-1-21) และเว็บไซตของ สวพ.
(สวพ.2.1-1-22)

1.10 มีการดําเนินงานตามระบบและข้ันตอนของงานพัฒนางานวิจัย มีโครงการ/กิจกรรม
ประกอบดวย โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมพัฒนา
นักวิจัยรุนใหม โครงการวิจัยสัญจร ประจําป 2556 กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนวยงานบริหาร
งานวิจัยดีเดน ประจําป 2555 (สวพ.2.1-1-23) และการประชาสัมพันธการอบรมดานการวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก (สวพ.2.1-1-24) โดยมีการดําเนินงานตามระบบและข้ันตอน ดังนี้ ขออนุมัติดําเนิน
โครงการและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ประชาสัมพันธรับสมัครผูเขารวมโครงการฯ ดําเนิน
โครงการฯสรุปผลการดําเนินโครงการและรายงานมหาวิทยาลัย (สวพ.2.1-1-25)

 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
2.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการ

เรียนการสอน สงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมเปนทีมวิจัยของอาจารย
(สวพ.2.1-2-01)

2.2 สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงงาน/แผนงานพิเศษจากงานวิจัยของ
อาจารยโดยสนับสนุนงบประมาณผานโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม (สวพ.
2.1-2-02)



2.3 สงเสริมนักศึกษารวมจัดแสดงและนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยและ
นักศึกษาโดยการนําเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐรวมกับหนวยงานภายนอก อาทิ งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   งานวันนักประดิษฐ  ร วมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (สวพ.2.1-2-03)

 3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

โดยในปการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ดังนี้

3.1 พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคประกอบดวยโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมพัฒนานักวิจัยรุนใหม โครงการวิจัยสัญจร
ประจําป 2556 กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน ประจําป 2555
(สวพ.2.1-3-01)

3.2 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของแกอาจารย/นักวิจัย
ในโครงการวิจัยสัญจร ประจําป  2556 (สวพ.2.1-3-02) และมีการแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการ
วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามคําสั่งเลขท่ี 377 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556
(สวพ.2.1-3-03) และประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทํารางจรรยาบรรณการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ตามรายงานการประชุมฯเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 (สวพ.2.1-3-04) รวมท้ัง
ประชาสัมพันธจรรยาบรรณการวิจัยผาน http://ird.rmutp.ac.th (สวพ.2.1-3-05)

 4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
โดย ไดเปดรับขอเสนอการวิจัย รวบรวมและพิจารณา จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรือ

งานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2555 ดังนี้
4.1 งบประมาณเงินรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 50 โครงการ งบประมาณ

12,935,700 บาท (สวพ. 2.1-4-01)
4.2 งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 5 โครงการ

งบประมาณ 1,6200,000 บาท (สวพ. 2.1-4-02)
4.3 งบประมาณเงินรายไดคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 41 โครงการ

งบประมาณ 1,250,450บาท (สวพ. 2.1-4-03)
4.4 งบประมาณวิจัยสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ

500,000 บาท (สวพ. 2.1-4-04)
4.5 งบประมาณเงินภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ

3,130,000 บาท (สวพ. 2.1-4-05)
4.6 งบประมาณโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม จํานวน 106 โครงการ

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

อยางนอยในประเด็นตอไปนี้
5.1 หองปฏิบัติการวิจัยฯ ประจําแตละคณะเพ่ือใหสอดคลองกับงานวิจัยแตละประเภทท่ีมีความ

แตกตางกันในแตละสาขาวิชาการ (สวพ.2.1-5-01)
5.2 หองสมุดสําหรับเปนแหลงคนควาขอมูลการวิจัยประจําแตละศูนย จํานวน 5 ศูนย (สวพ.2.1-5-02)

http://lib.arit.rmutp.ac.th/



5.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ฐานขอมูลงานวิจยัของมหาวิทยาลัย http://lib.arit.rmutp.ac.th/
รายละเอียดฐานขอมูล (สวพ.2.1-5-03)

4. กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการโดยความรวมมือของเครือขาย 9
มทร. (สวพ.2.1-5-04) การจัดแสดงงานวิจัยสิ่งประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก (สวพ.2.1-5-05)

 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก
ประเด็น

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการการติดตามและประเมินผลการดําเนินการในขอ 4 และ
ขอ 5 ดังนี้

6.1 การประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ประจําป 2555 (สวพ.2.1-6-01) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 178 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556 (สวพ.2.6-1-02)
ประเมินและสรุปผลการประเมินรายงานผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.6-6-03)

6.2 การประเมินความพึงพอใจตอการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย (สวพ.2.1-6-04) สํารวจ
ความพึงพอใจและสรุปผลการสํารวจรายงานผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.1-6-05)
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของสถาบัน
โดย นําผลการประเมินในขอ 6 เสนอผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ2.1-7-01) ผูบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนาใหขอเสนอแนะจากผลการประเมินและผูเก่ียวของจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอ
ผูบริหารเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป (สวพ.2.1-7-02)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 - - - - 7 5

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.2.1-1-01 ยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
สวพ.2.1-1-02 คูมือข้ันตอนการปฏบิัติงานของกลุมวิจัย
สวพ.2.1-1-03 หนาเว็บไซตการประชาสมัพันธคูมอืข้ันตอนการปฏิบัติงาน
สวพ.2.1-1-04 ระเบียบ ประกาศ กําหนดหลักเกณฑการทํางานวิจยั
สวพ.2.1-1-05 สรุปภาพรวมโครงการวิจยัท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2555
สวพ.2.1-1-06 สรุปภาพรวมการติดตามประเมินผลการวิจัย
สวพ.2.1-1-07 โครงสรางการบรหิารงานวิจัยและงานสรางสรรค ภายในกลุมวิจยั
สวพ.2.1-1-08 คําสั่งปฏิบัตหินาท่ีเปนรายบุคคลและรายตําแหนง
สวพ.2.1-1-09 บันทึกขอความประกาศรับขอเสนอการวิจัย
สวพ.2.1-1-10 เอกสารการรวบรวมขอเสนอการวิจัย
สวพ.2.1-1-11 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอการวิจัย



รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.2.1-1-12 บันทึกขอความแจงผลการพิจารณาขอเสนอการวิจัย
สวพ.2.1-1-13 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
สวพ.2.1-1-14 เอกสารรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย
สวพ.2.1-1-15 เอกสารรายงานผลการประเมินการดําเนินงานวิจัย
สวพ.2.1-1-16 บันทึกขอความประกาศรับผลงานเขารวมนําเสนอในงานตางๆ
สวพ.2.1-1-17 หนังสืออนุมัติดําเนินโครงการและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเผยแพรผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค
สวพ.2.1-1-18 เอกสารรายงานผลการดําเนินโครงการและการรายงานผลการดําเนินงานเผยแพรผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคเสนอมหาวิทยาลยั
สวพ.2.1-1-19 เอกสารประชาสมัพันธผลการดําเนินงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคผานเอกสารขาวรายเดือน
สวพ.2.1-1-20 เอกสารประชาสมัพันธผลการดําเนินงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคผานจดหมายขาว

มหาวิทยาลยั
สวพ.2.1-1-21 เอกสารประชาสมัพันธผลการดําเนินงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคผานการประชุมผูบรหิาร

ระดับตางๆ
สวพ.2.1-1-22 เอกสารประชาสมัพันธผลการดําเนินงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคผาน ww.ird.rmutp.ac.th
สวพ.2.1-1-23 รายงานผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัย
สวพ.2.1-1-24 บันทึกขอความประชาสมัพันธการพัฒนานักวิจัยจากหนวยงานภายนอก
สวพ.2.1-1-25 คูมือข้ันตอนการปฏบิัติงานพัฒนางานวิจัย
สวพ. 2.1-2-01 หนังสืออนุมัติโครงวิจัยมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน สงเสริม

ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมเปนทีมวิจัยของอาจารย
สวพ. 2.1-2-02 หนังสืออนุมัติโครงการโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม ประจําปงบประมาณ 2555
สวพ. 2.1-2-03 เอกสารรายงานผลการดําเนินโครงการและการรายงานผลการดําเนินงานเผยแพรผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคเสนอมหาวิทยาลยั
สวพ. 2.1-3-01 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัย
สวพ. 2.1-3-02 รายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัยสญัจร ประจําป 2556
สวพ. 2.1-3-03 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนดลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี 377/2556

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

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2556
สวพ. 2.1-3-05 เว็ปไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ. 2.1-4-01 หนังสืออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2555
สวพ. 2.1-4-02 หนังสืออนุมัติงบประมาณรายได มหาวิทยาลยั ประจาํป 2555
สวพ. 2.1-4-03 หนังสืออนุมัติงบประมาณรายไดคณะ ประจําป 2555
สวพ. 2.1-4-04 หนังสืออนุมัติงบประมาณวิจัยสถาบัน ประจําป 2555
สวพ. 2.1-4-05 หนังสือแจงผลการพิจารณาทุนวิจยัจากหนวยงานภายนอก ประจําป 2555
สวพ. 2.1-4-06 หนังสืออนุมัติงบประมาณโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม ประจําป 2555
สวพ.2.1-5-01 ภาพถายหองปฏิบัติการวิจัย
สวพ.2.1-5-02 หนาเว็บไชตของสํานักวิทยบริการ http://lib.arit.rmutp.ac.th
สวพ.2.1-5-03 หนาเว็บไชตของสํานักวิทยบริการ http://lib.arit.rmutp.ac.th
สวพ.2.1-5-04 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานการจัดนิทรรศการผลงานวิจยัและสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร ครั้งท่ี 3 และการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งท่ี 2
สวพ.2.1-5-05 -เอกสารรายงานผลการดําเนินงานงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2555

-เอกสารรายงานผลการดําเนินงานการนําเสนอผลงานวิจยัแหงชาต ิ2555 (Thailand Research Expo



รหัสหลักฐาน รายการ
2012) ระหวางวันท่ี 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร เซนทรัลเวิลด
ราชประสงค กรุงเทพฯ
-เอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการจดันิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐรวมกับหนวยงานภายนอก
ประจําป 2555 งานวันนักประดษิฐ ประจําป 2555
-เอกสารรายงานผลการดําเนินงานการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย “ราชมงคลพระนครวิชาการ”เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สวพ.2.1-6-01 แบบประเมินคณุภาพผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2555
สวพ.2.1-6-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพผลงานวิจัย

ประจําป 2555 ท่ี 178 /2556 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556
สวพ.2.1-6-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2555
สวพ.2.1-6-04 แบบประเมินความพึงพอใจตอการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
สวพ.2.1-6-05 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
สวพ2.1-7-01 บักทึกขอความรายงานผลการประเมินฯเสนอผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ2.1-7-02 แผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานวิจัย

จุดแข็ง
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงสรางการบริหารและกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบรายบุคคลตาม

โครงสรางอยางชัดเจน
2. มีการจัดทําข้ันตอนและปฏิทินการปฏิบัติงานครบทุกกระบวนงานซึ่งสงผลท่ีดีตอการ

ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
3. มีการดําเนินกิจกรรมท่ีรับผิดชอบครบถวนตามวงจร PDCA

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
- การนําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร

ปการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ

แผนสงเสริม
- การนําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน - รองผูอํานวยการฝายวิจัย

- งานประสานงานวิจัย
ปการศึกษา 2556

แผนพัฒนา
-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา  พลเย่ียม โทร 0-2282-9009  ตอ  6099
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาวอินทธีมา หิรัญอัครวงศ โทร 0-2282-9009  ตอ  6094
(หัวหนากลุมวิจัย)

นางกัญญาณัฐ พวงแสง (นักวิจัยปฏิบัติการ)
นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน (เจาหนาท่ีวิจัยปฏิบัติการ)



ตัวบงช้ีท่ี 2.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการ
ดําเนินงาน)

 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้

1.1 จัดทําข้ันตอนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประกอบดวย 5 เรื่อง (สวพ. 2.2-1-01)
ไดแก

1.1.1 คูมือข้ันตอนการปฎิบัติงานการจัดนิทรรศการวิจัย และสิ่งประดิษฐ กับหนวยงานภายนอก
1.1.2 คูมือข้ันตอนการปฎิบัติงานงานสัมมนาทางวิชาการ
1.1.3 คูมือข้ันตอนการปฎิบัติงาน การนําเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ
1.1.4 คูมือข้ันตอนงานจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ
1.1.5 คูมือข้ันตอนงานวารสารวิชาการวิจัย
1.2 มีโครงสรางการแบงสวนราชการ สวพ. ท่ีกําหนดผูรับผิดชอบการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคอยางชัดเจน (สวพ.2.2-1-02) และจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ (สวพ.2.2-1-03 ) ไดแก
1.2.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 57/2555 ลง วันท่ี 26 มกราคม 2555

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอกกิจกรรมท่ี 1งาน
วันนักประดิษฐ ประจําป 2555

1.2.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 537/2555 ลง วันท่ี 6 กรกฎาคม 2555
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก
กิจกรรมท่ี 2  การจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2555

1.2.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 538/ 2555 ลง วันท่ี 6 กรกฎาคม
2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก
กิจกรรมท่ี 3  “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”

1.2.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 993 / 2555 ลง วันท่ี 18 ตุลาคม
2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ โครงการจัดนิทรรศการวิจัย และสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร ในงาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555



1.2.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 1123 / 2555 ลง วันท่ี 25 พฤจิกายน
2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๕

1.2.6 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 1219 / 2554 ลง วันท่ี 27 ธันวาคม
2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม

1.2.7 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 1111/2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจําป 2555

1.3 มีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคผานทางโครงการ   /
กิจกรรม ดังนี้

1) โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก 3 กิจกรรม(สวพ.2.2-1-04)
- การจัดนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2555
- การจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2555
- การจัดนิทรรศการในงาน“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
2) โครงการจัดนิทรรศการวิจัย และสิ่งประดิษฐ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย

ประจําป 2555 (สวพ.2.2-1-05)
3) โครงการจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ

2554-2555 (สวพ.2.2-1-06)
4) โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555-2556

(สวพ.2.2-1-07)
5) การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ (สวพ.2.2-1-08)
1.4 งบประมาณสําหรับบุคลากรท่ีตองการเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติโดย

จัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากร
เพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2551 (สวพ.2.2-1-09)

1.5 มีการสนับสนุนงบประมาณการจัดทําโครงการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
เพ่ือเปนเวทีรองรับการตีพิมพผลงานของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป
อยางตอเนื่องดังนี้ (สวพ. 2.2-1-10)

ปงบประมาณ 2550 ไดรับสนับสนุน  410,000  บาท  จํานวนบทความ  24 เรื่อง
ปงบประมาณ 2551 ไดรับสนับสนุน 328,000 บาท จํานวนผลงาน 25 เรื่อง
ปงบประมาณ 2552 ไดรับสนับสนุน 300,000 บาท จํานวนผลงาน 20 เรื่อง
ปงบประมาณ 2553 ไดรับสนับสนุน 350,000 บาท จํานวนผลงาน 26 เรื่อง
ปงบประมาณ 2554 ไดรับสนับสนุน 400,000 บาท จํานวนผลงาน 30 เรื่อง
ปงบประมาณ 2555 ไดรับสนับสนุน 350,000 บาท จํานวนผลงาน 30 เรื่อง

1.6 มีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการเผยแพรผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ เชน โครงการจัด
นิทรรศการรวมกับหนวยงานภายนอก (สวพ.2.2-1-11) การจัดทําโครงการเอกสารและซีดีเผยแพร
ผลงานวิจัย (สวพ.2.2-1-12)

1.7 มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสําหรับเปนเวทีในการ
นําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรครวมกับเครือขาย 9 ราชมงคล (สวพ.2.2-1-13)



 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคเพื่อใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

โดย มหาวิทยาลัยระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบไดแก

2.1 จัดทําข้ันตอน คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย (สวพ 2.2-2-01)
2.2 มีการกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ติดตามผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค

ของอาจารยนักวิจัยเพ่ือเผยแพรผลงาน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่ี187/2556 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (สวพ 2.2-2-02)

2.3 มีการคัดสรรผลงานเพ่ือวิเคราะหสังเคราะหเพ่ือเผยแพรใหคนท่ัวไปสามารถเขาใจได เชน
โครงการเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัย (สวพ.2.2-2-03) เอกสารรอยเรียงเรื่องเลางานวิจัย ฉบับพิเศษ
(สวพ.2.2-2-04) วารสารวิชาการวิจัยมทร.พระนคร ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เดือนกันยายน 2555และ
วารสารวิชาการวิจัยมทร.พระนคร ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 เดือนมีนาคม 2556 (สวพ.2.2-2-05)

 3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจาก
ขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ

โดย มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ไดสูสาธารณชนและผูเก่ียวของท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชนตางๆ (สวพ 2.2-3-01) เชน

3.1 โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555-2556
3.2 เอกสารซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ
3.3 เอกสารรอยเรียงเรื่องเลางานวิจัย จํานวน   34 เรื่อง
3.4 เผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.ird.rmutp.ac.th)

และเว็ บไซต คลิ นิ ก เทคโนโลยี (http://clinictech.rmutp.ac.th)สเว็ บไซต การจั ดการความรู (KM)
(http://www.ird.rmutp.ac.th/KM/) (สวพ 2.2-3-02)

 4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน ดังนี้
4.1 จัดทําขอมูลข้ันตอนการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน เผยแพรผาน

ทางเว็บไซตการจัดการความรู (KM) (http://www.ird.rmutp.ac.th/KM/) (สวพ 2.2-4-01)
4.2 กําหนดใหมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนในสัญญารับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย (สวพ 2.2-4-02)
4.3 กําหนดผูรับผิดชอบติดตามการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน คือ

งานติดตามและประเมินผลในกลุมวิจัย (สวพ 2.2-4-03)
4.4 ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานวิจัย โดยใชแบบรายงานผลการประเมินแผนงานโครงการวิจัย

งบประมาณภายในของมหาวิทยาลัย(สวพ 2.2-4-04) มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามคําสั่งท่ี 178 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (สวพ. 2.2-4-05)

4.5 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก (สวพ. 2.2-4-06)



 5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชน ดังนี้

5.1 จัดทําข้ันตอนการดําเนินการจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสรางสรรค (สวพ.2.2-5-01)
5.2 จัดทําแบบคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ใหแกอาจารย/นักวิจัย (สวพ.2.5-5-02)
5.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา

พ.ศ. 2555 (สวพ.2.5-5-03)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 - - - - 5 5

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ. 2.2-1-01 คูจัดทําข้ันตอนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
สวพ.2.2-1-02 โครงสรางการแบงสวนราชการ สวพ. ท่ีกําหนดผูรับผิดชอบการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
สวพ. 2.2-1-03 จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
สวพ. 2.2-1-04 โครงการจัดนิทรรศการรวมกับหนวยงานภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555-2556
สวพ. 2.2-1-05 โครงการจัดนิทรรศการวิจัย และสิ่งประดิษฐ ในวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555
สวพ. 2.2-1-06 โครงการจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.2554-2555
สวพ. 2.2-1-07 โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555-2556
สวพ. 2.2-1-08 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไป

เสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2551
สวพ. 2.2-1-09 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไป

เสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2551
สวพ. 2.2-1-10 เอกสารอนุมัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555-2556
สวพ. 2.2-1-11 รายงานผลการดําเนินการโครงการจัดนิทรรศการรวมกับหนวยงานภายนอก
สวพ2.2-1-12 เอกสารงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2554
สวพ. 2.2-1-13 เอกสารการายงานผลการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร ครั้งท่ี 3 และการประชุม

วิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 8-11 สิงหาคม 2555  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
จังหวัดเชียงใหม

สวพ. 2.2-2-01 ข้ันตอนการ คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห ความรูจากงานวิจัย
สวพ. 2.2-2-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย ประจาํปงบประมาณ 2555
สวพ. 2.2-2-03 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการตางๆท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี
สวพ. 2.2-2-04 เอกสารรอยเรียงเรื่องเลางานวิจัย
สวพ. 2.2-2-04 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปท่ี 6ฉบับท่ี 2เดือนกันยายน 2555 และ ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1

เดือนมีนาคม 2556



รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ. 2.2-3-01 หนังสือประชาสัมพันธ เอกสารและซีดีงานวิจัย มทร.พระนคร วารสารวิชาการวิจัย และเอกสารรอยเรียง

เรื่องเลางานวิจัย เพ่ือเผยแพรแกหนวยงานภายนอก
สวพ. 2.2-3-02 หนาเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ. 2.2-3-03 แผนพับและภาพถายกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค
สวพ. 2.2-4-01 ข้ันตอนการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน เผยแพรผานทางเว็บไซตการจัดการ

ความรู (KM)
สวพ. 2.2-4-02 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
สวพ. 2.2-4-03 โครงสรางการแบงสวนราชการ สวพ. กําหนดผูรับผิดชอบติดตามการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไป

ใชประโยชน
สวพ. 2.2-4-04 แบบรายงานผลการประเมินแผนงานโครงการวิจัยงบประมาณภายในของมหาวิทยาลัย
สวพ. 2.2-4-05 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
สวพ. 2.2-4-06 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก
สวพ. 2.2-5-01 ข้ันตอนการดําเนินการจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสรางสรรค
สวพ. 2.2-5-02 แบบคําขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ
สวพ. 2.2-5-03 ระเบีบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวาดวยการ จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค

อยางชัดเจน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งสามารถบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย และงานสรางสรรค
ไดอยางเปนรูปธรรม

2. มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับความสนใจจากบุคคลภายนอกเปนจํานวนมาก
3. มีการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ผลงานวิจัยและผลงารสรางสรรค ท่ีมีประโยชนโดย

รวบรวมเปนเอกสารท่ีสามารถเขาใจไดงาย

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
1. พัฒนาวารสารระบบออนไลน
2. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย (RPM) ใหสามารถนาํเขาขอมูลผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคเพ่ือการเผยแพร



แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- พัฒนาวารสารระบบออนไลน
- พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย (RPM) ใหสามารถ

นําเขาขอมูลผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือการเผยแพร

- รองผูอํานวยการฝายวิจัย
- งานเผยแพรและถายทอด
เทคโนโลยี

ปการศึกษา 2556

แผนพัฒนา
-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา  พลเย่ียมโทร 0-2282-9009  ตอ  6093
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน โทร 0-2282-9009  ตอ  6094
(หัวหนางานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี)



ตัวบงช้ีท่ี 2.3 : ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือ
การบริการวิชาการ

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมี

ผลการดําเนินงาน)
 1. มีระบบและกลไกการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการบริการ

วิชาการและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการจัดทําระบบและกลไกฯ ดังนี้
1.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการบริการ

วิชาการ เผยแพรผานทางเว็ปไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.3-1-01)
1.2 มีการแต งตั ้งคณะกรรมการพัฒนางานว ิจ ัยและงานบริการว ิชาการ  ตามคําสั ่ง

1029/2555 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 โดยมีหนาที่ประสานและดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการนํา
ความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
(สวพ.2.3-1-02)

 2. มีการจัดการใหบุคลากรทํางานวิจัยท่ีบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการใหบุคลากรทํางานวิจัยท่ีบูรณาการการวิจัยกับการเรียน

การสอน ดังนี้
2.1 ใหความรูและแนวทางในการทํางานวิจัยแบบบูรณาการผานโครงการวิจัยสัญจร ประจําป

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

สิ่งประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก (สวพ.2.3-2-02) สนับสนุนใหนักศึกษาทํางานแผนงาน/โครงการ
จากงานวิจัยของอาจารยผานโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม (สวพ.2.3-2-03)

 3. มีการจัดการใหบุคลากรทํางานวิจัยท่ีบูรณาการกับการบริการวิชาการ
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการใหบุคลากรทํางานวิจัยท่ีบูรณาการกับการบริการวิชาการ ดังนี้
3.1 ใหความรูแนวคิดในการทํางานวิจัยแบบบูรณาการผานโครงการบริการวิชาการสัญจร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.2.3-2-01)
3.2 สนับสนุนใหอาจารยทํางานงานวิจัยท่ีบูรการกับการบริการวิชาการ เชน โครงการวิจัยผลผลิต

เพ่ือถายทอดเทคโนโลยี หรือ งานวิจัยท่ีบูรณาการจากงานบริการวิชาการ (สวพ.2.3-2-02)



 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ

โดย มีการกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบการดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
การวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่ี 1029/255 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและพัฒนางานบริการ
ชาการ (สวพ.2.3-4-01) แบบติดตามผลการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ (สวพ.2.3-4-02) สรุปผลการประเมินฯ (สวพ.2.3-4-03)

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ

โดย นําผลการติดตามและประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการเสนอผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.3-5-01) จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯตาม
ขอเสนอแนะของผูบริหาร (สวพ.2.3-5-02)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 - - - - 5 5

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.2.3-1-01 ข้ันตอนการปฏิบัติงานการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการบริการวิชาการและ

ปฏิทินการปฏิบตัิงาน
สวพ.2.3-1-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ท่ี 1029/2555

ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2555
สวพ.2.3-2-01 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการสญัจร ประจําป 2556
สวพ.2.3-2-02 รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดนิทรรศการวิจยัสิ่งประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก
สวพ.2.3-3-01 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการสญัจร ประจําป 2556
สวพ.2.2-2-02 รายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัยสญัจร ประจําป 2555
สวพ.2.3-2-02 ทําเนียบโครงการวิจัยประจําป 2555-2556
สวพ.2.3-4-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ท่ี 1029/2555

ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2555
สวพ.2.3-4-02 แบบติดตามผลการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
สวพ.2.3-4-03 สรุปผลการประเมินการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
สวพ.2.3-5-01 บันทึกขอความการประเมินการบูรณาการการวิจัยกับการเรยีนการสอนและการบริการวิชาการเสนอ

ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.2.3-5-02 แผนพัฒนาปรับปรุงการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ



จุดแข็ง
- มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุนการทํางานวิจัยท่ีบูรณาการทุกบทบาท/

ภารกิจเขาดวยกันไดแก การสอนหรือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
จุดท่ีควรพัฒนา

-

ขอเสนอแนะ
- กํากับดูแลใหมีการดําเนินโครงการวิจัยท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- กํากับดูแลใหมีการดําเนินโครงการวิจัยท่ีบูรณา
การกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

- รองผูอํานวยการฝายวิจัย
- งานพัฒนานักวิจัย

ปการศึกษา 2556

แผนพัฒนา
-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา  พลเย่ียม โทร 0-2282-9009  ตอ  6099
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางกัญญาณัฐ  พวงแสง โทร 0-2282-9009  ตอ  6097
(นักวิจัยปฏิบัติการ)



ตัวบงช้ีท่ี 2.4 : ระดับความสําเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนา

ขอท่ีมีผลการดําเนินงาน)
 1. มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหไดผลงานท่ีมี

ศักยภาพและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
โดย มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมและพิจารณาขอเสนอการวิจัย

เพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีระบบกลไกการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 มีการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานการประสานงานวิจัย กระบวนการการเสนอขอ

งบประมาณวิจัย งบประมาณรายจาย งบประมาณเงินรายได งบประมาณเงินรายได (งบวิจัยสถาบัน)
(สวพ.2.4-1-01) และปฏิทินการเสนอขอเสนอการวิจัยงบประมาณรายจาย งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได (งบวิจัยสถาบัน) (สวพ.2.4-1-02) รวมท้ังมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดย
ท่ัวกันผานทางเว็บไซตของ สวพ. (สวพ.2.4-1-03)

1.2 มีการกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานที่ชัดเจนตามโครงสรางการแบงสวนราชการ
ของสวพ. (สวพ.2.4-1-04)

1.3 มีการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดโดยมีการเปดรับขอเสนอการวิจัย (สวพ.2.4-1-05)
รวบรวมขอเสนอการวิจัย (สวพ.2.4-1-06) แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ขอเสนอการวิจัย (สวพ.2.4-1-07) มีการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาประเมิน
ขอเสนอการวิจัย (สวพ.2.4-1-08) มีการแจงผลการพิจารณาขอเสนอการวิจัยแกคณะผูวิจัยผานหนวยงาน
ตนสังกัด (สวพ.2.4-1-09)

 2. มีการกําหนดโจทยวิจัยและหรือจุดเนนของการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อให
นักวิจัยมีทิศทางในการพัฒนาขอเสนอการวิจัย

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสํารวจความตองการและความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูง
(CEO) เก่ียวกับหัวขอหรือแนวทางการทํางานวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยมีทิศทางในการทํางานวิจัย ตามแบบ
สํารวจความตองการโจทยวิจัยของผูบริหารระดับสูง (สวพ.2.4-2-01) และสรุปเปนโจทยวิจัยและแจง
เวียนหนวยงานเพ่ือรับขอเสนอการวิจัย (สวพ.2.4-2-02)

 3. มีการประเมินคุณภาพของขอเสนอการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายในและ
ภายนอกสถาบันซ่ึงดําเนินการอยางโปรงใส  ตรวจสอบได

โดย มีการแตงตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาขอเสนอการวิจัยงบประมาณรายจาย
และคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอการวิจัยงบประมาณรายได เพ่ือพิจารณาขอเสนอการวิจัย (สวพ.2.4-
3-01) และกรรมการภายนอกตามคําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 20.1/2554 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2554



(สวพ.2.4-3-02) ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือประเมินคุณภาพขอเสนอการวิจัย (สวพ.2.4-3-03) และแจงผล
การประเมินใหนักวิจัยทราบเปนลายลักษณอักษรผานหนวยงานตนสังกัด (สวพ.2.4-3-04)

 4. มีการจัดนักวิจัยอาวุโสหรือนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อเปนท่ีปรึกษาในการพัฒนาขอเสนอการ
วิจัยแยกตามสาขาวิชาการของสถาบัน

โดยจัดใหมีนักวิจัยพี่เลี้ยงแบงตามสาขาวิชาการของมหาวิทยาลัย จํานวน 8 สาขาวิชาการ
ไดแกสาขาการศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร และอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาปรัชญา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมศาสตร และสาขา
สังคมวิทยา เพื่อเปนการพัฒนานักวิจัยรุ นใหมใหมีโอกาสไดสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและชวย
ผลักดันใหศักยภาพงานวิจัยสูงข้ึน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 411/2555
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 (สวพ.2.4-4-01)

 5. มีรอยละของขอเสนอการวิจัยในผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีไมต่ํากวา
รอยละ 50 ของขอเสนอการวิจัยท้ังหมด

โดยผูรับผิดชอบดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหรอยละของขอเสนอการวิจัย พบวา มี
ขอเสนอการวิจัยในผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีของแหลงงบประมาณภายใน คือ
งบประมาณเงินรายจาย และงบประมาณเงินรายได จํานวนรวม 100 โครงการ มีขอเสนอการวิจัย
ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 31 โครงการ คิดเปนรอยละ 31.00

 6. มีขอเสนอการวิจัยงบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับการประเมิน “สนับสนุน”
จากผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไมต่ํากวารอยละ  50  ของขอเสนอการ
วิจัยท้ังหมด

โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2555 สวพ. มีการรวบรวมขอเสนอการวิจัย สําหรับการเสนอขอ
งบประมาณของป พ.ศ.2555 จากหนวยงานทั้ง 9 คณะ และจัดสงใหผู ทรงคุณวุฒิของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประเมินเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 139 โครงการ มีขอเสนอการวิจัยที่มีผลการประเมินสนับสนุน
70 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.36 และขอเสนอการวิจัยที ่มีผลการประเมินไมสนับสนุน 69
โครงการ คิดเปนรอยละ 49.64 (สวพ.2.4-6-01)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 ขอ 6 ขอ 5 - - - -

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.2.4-1-01 ข้ันตอนการปฏิบตัิงานการประสานงานวิจัย กระบวนการการเสนอของบประมาณวิจัย
สวพ.2.4-1-02 ปฏิทินการเสนอขอเสนอการวิจัยงบประมาณ
สวพ.2.4-1-03 หนังสือแจงเวียนข้ันตอนการปฏิบตัิงาน และหนาเว็บไซตสถาบันวิจยัและพัฒนา
สวพ.2.4-1-04 โครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.2.4-1-05 หนังสือบันทึกขอความเปดรับขอเสนอการวิจยั



รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.2.4-1-06 เอกสารสรุปขอเสนอการวิจยั
สวพ.2.4-1-07 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอการวิจัย
สวพ.2.4-1-08 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาขอเสนอการวิจยัและรายงานการประชุมการพิจารณา

ขอเสนอการวิจัย
สวพ.2.4-1-09 หนังสือบันทึกขอความแจงผลการพิจารณาขอเสนอการวิจยั
สวพ.2.4-2-01 หนังสือบันทึกขอความสํารวจความตองการโจทยวิจยัของผูบริหารระดับสูง (CEO)
สวพ.2.4-2-02 เอกสารสรุปโจทยวิจัย
สวพ.2.4-3-01 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอการวิจัย
สวพ.2.4-3-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิขอเสนอการวิจัยจากภายนอก
สวพ.2.4-3-03 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาขอเสนอการวิจยัและรายงานการประชุมการพิจารณา

ขอเสนอการวิจัย
สวพ.2.4-3-04 หนังสือบันทึกขอความแจงผลการพิจารณาขอเสนอการวิจยั
สวพ.2.4-4-01 คําสั่งแตงตั้งนักวิจัยอาวุโสหรือนักวิจัยพ่ีเลี้ยง
สวพ.2.4-6-01 หนังสือแจงผลการประเมินขอเสนอการวิจัยท่ีผานการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิของสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
จุดแข็ง

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง
2. มีผูรับผิดชอบและมีข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายในท่ี

ชัดเจน
3. มีผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก (วช.) ท่ีมีความเชี่ยวชาญสามารถทําใหไดรับผล

ประเมิน “สนับสนุน” ของขอเสนอการวิจัยเพ่ิมข้ึน

จุดท่ีควรพัฒนา
- นักวิจัยขาดทักษะในการนําขอมูลเขาระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (NRPM)

ขอเสนอแนะ
- ใหความรูและทักษะนําขอมูลเขาระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (NRPM)

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- ใหความรูและทักษะนําขอมูลเขาระบบบรหิาร
งานวิจัยแหงชาติ (NRPM)

- รองผูอํานวยการฝายวิจัย
- งานประสานงานวิจัย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนพัฒนา
-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา  พลเย่ียม โทร 0-2282-9009  ตอ  6099
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาวพัชรนันท  ยังวรวิเชียร โทร 0-2282-9009  ตอ  6094
(เจาหนาท่ีวิจัยปฏิบัติการ)



ตัวบงช้ีท่ี 2.5 : ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการทํางานวิจัย

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปงบประมาณ 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมี

ผลการดําเนินงาน)
 1. มีการกําหนดผูรับผิดชอบ  และจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธให

ทราบโดยท่ัวกัน
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการติดตามประเมินผลการทํางานวิจัย โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินงาน ดังนี้
1.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานการติดตามประเมินผล ที่ชัดเจนตามโครงสราง

การแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  (สวพ.2.5-1-01)
1.2 มีการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายงานผลการดําเนินงานวิจัยรายไตรมาสและการติดตาม

ประเมินผลงานวิจัย (สวพ.2.5-1-02) และมีปฏิทินการปฏิบัติงาน งานทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
งานรายงานความกาวหนางานวิจัย และงานติดตามประเมินผล (สวพ.2.5-1-03) รวมท้ังมีการ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดยท่ัวกัน (สวพ.2.5-1-04)

 2. มีการใหรายงานผลการดําเนินงานวิจัยรายไตรมาสครบถวนทุกโครงการ
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามผลการดําเนินงานวิจัยเปนรายไตรมาส 3 เดือน 6 เดือน

9 เดือน และ 12 เดือน (สวพ.2.5-2-01) โดยใหนักวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณวิจัยรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแบบฟอรม ต 1 ช./ด. (สวพ.2.5-2-02) ผานหนวยงานตนสังกัดถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา

 3. มีการใหสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตรงตามเวลาท่ีกําหนดไมต่ํากวารอยละ 70 ของ
โครงการวิจัยท้ังหมด

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหนังสือแจงกําหนดการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณและรูปแบบการ
จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณถึงหนวยงาน (สวพ.2.5-3-01) โดยมีโครงการวิจัย จํานวน 124 โครงการ มี
การสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนด จํานวน 90 โครงการ คิดเปนรอยละ 72.58 และ
คางสง จํานวน 34 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.42 (สวพ.2.5-3-02)

 4. มีการประเมินผลงานวิจัยของโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบ
ภายในโดยอิงเกณฑจากหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินผลงานวิจัยของโครงการท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณวิจัยจากงบภายในโดยอิงเกณฑจากสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ดังนี้



4.1 แตงตั้งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลงานวิจัย ท่ี 178/2556 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556
เรื่ อง  แต งตั้ งคณะกรรมการประเ มินผล คุณภาพงานวิจัย  ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2555
(สวพ.2.5-4-01)

4.2 จัดทําเกณฑและแบบรายงานผลประเมินแผนงานโครงการวิจัยงบประมาณภายในของ
มหาวิทยาลัย (สวพ.2.5-4-02)

4.3 ประเมินผลงานวิจัยของโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบภายใน
(สวพ2.5-4-03)

4.4 วิเคราะหและสรุปผลการประเมินฯ (สวพ.2.5-4-04)
 5. มีผลงานวิจัยท่ีผานการประเมินในเกณฑดีไมต่ํากวารอยละ  50  ของผลงานท่ีประเมิน

ท้ังหมด
โดย ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 มีการประเมินผลงานวิจัย จํานวน 108 โครงการ และมีโครงการ

ท่ีผานการประเมินในเกณฑดี จํานวน 70 โครงการ  คิดเปนรอยละ 64.82 (สวพ. 2.5-5-01)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 5 5 - - - -

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.2.5-1-01 โครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.2.5-1-02 ข้ันตอนการปฏิบตัิงาน
สวพ.2.5-1-03 ปฏิทินการปฏิบตัิงานการตดิตามประเมินผล
สวพ.2.5-1-04 หนังสือแจงเวียนข้ันตอนการปฏิบตัิงานและหนาเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.2.5-2-01 หนังสือบันทึกขอความถึงหนวยงานเพ่ือใหรายงานผลการดําเนินงานวิจัยรายไตรมาส
สวพ.2.5-2-02 แบบฟอรม ต 1ช./ด.
สวพ.2.5-3-01 หนังสือบันทึกขอความถึงหนวยงานแจงการจัดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณและรูปแบบ การจัดทํารายงาน

วิจัยฉบับสมบรูณ
สวพ.2.5-3-02 รายงานสรุปการจดัสงรายงานวิจัยฉบับสมบณูและบทคัดยอ
สวพ.2.5-4-01 คําสั่งแตงตั้งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลงานวิจัย
สวพ.2.5-4-02 เกณฑและแบบฟอรมเพ่ือประเมินผลงานวิจัย
สวพ.2.5-4-03 หนังสือบันทึกขอความถึงหนวยงานเพ่ือใหคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย
สวพ.2.5-4-04 รายงานวิเคราะหและสรุปผลการประเมินผลงานวิจัย
สวพ.2.5-5-01 รายงานวิเคราะหและสรุปผลการประเมินผลงานวิจัย

จุดแข็ง
- มีคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยจากทุกหนวยงานเปนไปตามสาขาวิชาการของมหาวิทยาลัย



จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
- กําหนดมาตรการใหคณะกํากับดูแลนักวิจัยใหปฏิบัติตามระเบียบการใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือ

การวิจัย

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- กําหนดมาตรการใหคณะกํากับดูแลนักวิจัยให
ปฏิบัติตามระเบียบการใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย

- รองผูอํานวยการฝายวิจัย
- งานติดตามและประเมินผล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนพัฒนา
-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา  พลเย่ียม โทร 0-2282-9009  ตอ  6099
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาววิสุตา  วรรณหวย โทร 0-2282-9009  ตอ  6094
(เจาหนาท่ีวิจัย)



ตัวบงช้ีท่ี 2.6 : ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ
3 ขอ หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6  ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการดําเนนิงาน)

 1. มีระบบและกลไกการการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุตามแผน
ดานงานวิจัยของสถาบันและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี้
1.1. มีการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคทั้งการนําเสนอผลงานในการจัดนิทรรศการ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดทํา
วารสารวิชาการและวิจัย และการจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ
(สวพ.2.6-1-01) รวมท้ังมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดยท่ัวกัน (สวพ.2.6-1-02)

1.2 มีการกําหนดผู ร ับผิดชอบการดําเนินงานที่ช ัดเจนตามโครงสรางการบริหารของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.6-1-03)

1.3 มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุน
บุคลากรเพ่ือไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ (สวพ.2.6-1-04)

 2. มีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคครบถวนทุกประเภท
โดย ในปการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค ดังนี้
2.1 การจัดนิทรรศการ
2.1.1 งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2555 ระหวางวันท่ี
17-31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา

จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวพ.2.6-2-01)
2.1.2 งานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) ระหวาง

วันท่ี 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค
กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ (สวพ.2.6-2-02)

2.1.3 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย (Technomart – Innomart 2012) ประจําป 2555
ระหวางวันท่ี 25-28 ตุลาคม 2555 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา
(สวพ.2.6-2-03)

2.1.4 งาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2556 ระหวางวันท่ี 2-5 กุมภาพันธ 2556 ณ ศูนยแสดงสินคา
และการประชุม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี (สวพ.2.6-2-04)



2.1.5 การจัดนิทรรศการ“ราชมงคลพระนครวิชาการ” ในวันท่ี 25 มีนาคม 2556 ซึ่งเปนการ
นําเสนอผลงานวิจัย งานบริการวิชาการในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จเปนองคประธานเปดอาคารพรอมมงคลและอาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (สวพ.2.6-2-05)

2.2 การจัดหรือรวมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
2.2.1 โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 และการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินอาเซียนภายใตโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน
แบบมีสวนรวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเปนการนําเสนอผลงานวิจัยและผลงานบริการ
วิชาการ รวมกับเครือขาย 9 มทร. (สวพ.2.6-2-06)

2.2.2 โครงการการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค
ราชมงคลกรุงเทพ 2555 (CreTech 2012) “การศึกษาดานอุตสาหกรรมสรางสรรค” มทร.กรุงเทพ
(สวพ.2.6-2-07)

2.3 การจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย
เปนการจัดทําวารสารท่ีรวบรวมบทความพิเศษ บทความวิจัย และบทความวิชาการ ตีพิมพ

เผยแพรปละ 2 ฉบับ  (สวพ.2.6-2-08)
2.4 การจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ เปนการเผยแพร

ขอมูลผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของเอกสารและซีดี เผยแพร
แกหนวยงานภายในและภายนอก (สวพ.2.6-2-09)

 3. มีหนวยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยรวมโครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดครบถวนทุก
หนวยงาน

โดย ในปการศึกษา 2555 มีหนวยงาน 9 คณะ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยรวม
โครงการหรือกิจกรรมการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคครบทุกหนวยงาน (สวพ.2.6-3-01)

ตารางแสดงหนวยงานท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
โครงการ หนวยงานท่ีเขารวม

1.การจัดนิทรรศการ
1.1 งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ ประจาํป 2555

4 คณะ 1 สถาบัน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.4 งาน “วันนักประดิษฐ” ประจาํป 2556 4 คณะ 1 สถาบัน
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการอกแบบ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.5 การจัดนิทรรศการ“ราชมงคลพระนคร
วิชาการ”

9 คณะ 1 สถาบัน



โครงการ หนวยงานท่ีเขารวม
2.จัดหรือรวมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
2.1 งานประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและภมูิปญญาทองถ่ินอาเซียนภายใต
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน
แบบมีสวนรวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

8 คณะ 1 สถาบัน

2.2 โครงการการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค ราชมงคลกรุงเทพ
2 5 5 5  ( CreTech 2 0 1 2 ) “ก า ร ศึ ก ษ า ด า น
อุตสาหกรรมสรางสรรค” มทร.กรุงเทพ

3 คณะ 1 สถาบัน
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

3.จัดทําวารสารวิชาการและวิจัย
3.1 วารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร
ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กันยายน 2555

3.2 วารสารวิชาการและวิจยั มทร. พระนคร
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มีนาคม  2556

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กันยายน (3 คณะ)
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการอกแบบ

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มีนาคม (3 คณะ)
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
- คณะศิลปศาสตร

4.จัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการ

9 คณะ 1 สถาบัน

 4. มีเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรครวมกับหนวยงานภายนอกใน
ระดับชาติหรือนานาชาติและเปนไปอยางตอเนื่อง

โดยสถาบันไดดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรครวมกับหนวยงานภายนอก
ท่ีเปนเครือขายมาตั้งแต ป2549 ถึงปจจุบัน โดยมีหนวยงานท่ีเปนเครือขายการดําเนินการอยางตอเนื่อง
จํานวน 3 เครือขายคือ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวพ.2.6-4-01) สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (สวพ.2.6-4-02) กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (สวพ.2.6-4-03) ดังนี้

ลําดับ หนวยงานท่ีเปนเครือขาย โครงการ/กิจกรรม
ท่ีดําเนินการรวมกับหนวยงานเครือขาย

ระยะเวลาท่ี
ดําเนินการรวมกับ
หนวยงานเครือขาย

1 กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1.1 งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
1.2งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย (Technomart
– Innomart)

ป 2549 - ปจจุบัน

ป 2549 - ปจจุบัน

2 สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

2.1 งานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ  (Thailand
Research Expo)
2.2 งาน “วันนักประดิษฐ”

ป 2550 - ปจจุบัน

ป 2550 - ปจจุบัน
3 กลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ป 2552 - ปจจุบัน



 5. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดย
มีผลการประเมินบรรลุเปาหมายไมต่ํากวารอยละ 70 ของตัวช้ีวัด

โดย ในปการศึกษาศึกษา 2555 มีการเผยแพรผลงานวิจัยวิจัยและงานสรางสรรค จํานวน
8 โครงการ/กิจกรรม และมีการประเมินผลการบรรลุเปาหมาย จํานวน 8 โครงการ/กิจกรรม คิดเปน
รอยละ 100 (สวพ.2.6-5-01) ดังนี้

5.1 การประเมินผลการจัดนิทรรศการ

การประเมินผลตามเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผูเขารวมงาน (คน) จํานวนผลงาน (เร่ือง) ความพึงพอใจ
ตอการจัดงาน (รอยละ)

เปาหมาย ผล
ดําเนินงาน เปาหมาย ผล

ดําเนินงาน เปาหมาย ผล
ดําเนินงาน

1.1 งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ 2555

400 450 10 10 85.00 90.40

1.2 งานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555
(Thailand Research Expo 2012)

400 435 16 16 85.00 89.20

1.3 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
(Technomart – Innomart 2012) 2555

200 200 4 4 85.00 85.60

1.4 งานวันนักประดิษฐ 2556 400 400 20 20 85.00 86.00
1.5 การจัดนิทรรศการราชมงคลพระนคร
วิชาการ

300 518 49 50 83.00 88.80

5.2 การประเมินผลจัดหรือรวมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ

การประเมินผลตามเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
จํานวนบทความ/ฉบับ จํานวนวารสาร

ท่ีจัดพิมพ/ฉบับ
จํานวนหนวยงาน
ท่ีเผยแพร/ฉบับ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

2.1 งานประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินอาเซียนภายใต
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน
แบบมีสวนรวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

300 300 120 132 85.00 86.20

2.2 โครงการการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค ราชมงคลกรุงเทพ
2555 (CreTech 2012) “การศึกษาดาน
อุตสาหกรรมสรางสรรค” มทร.กรุงเทพ

100 105 5 5 85.00 87.00



5.3 การประเมินผลจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย

5.4 จัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการ

 6. มีนักวิจัยหรือโครงการหรือกิจกรรมหรือผลงานท่ีเกี่ยวของกับการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติโดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

โดย ในปการศึกษา 2555 มีผลงานของหนวยงาน/นักวิจัยท่ีไดรับรางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติ
จากหนวยงานภายนอก ดังนี้
ลําดับ

ท่ี หนวยงาน/นักวิจัยท่ีไดรับรางวัล หนวยงานเจาของรางวัล รายการหลักฐาน

1 รางวัลหนวยงาน : รางวัล Thailand Research Expo
Award 2012 ประเภท Gold Award จากการจัด
นิทรรศการในงานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ
2555
(Thailand Research Expo 2012 )

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)

เกียรติบัตรการรับรางวัลฯ
(สวพ.2.6-6-01)
-เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงาน สวพ.เดือนสิงหาคม
2555
(สวพ.2.6-6-02)

2 รางวัลหนวยงาน : รางวัลเชิดชูเกียรติภายใต “โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม”
เฉลิมพระเกียรติฯ ประจําป 2555 ใน โครงการตามรอย
พระราชประสงคหุบกะพง ต.เขาใหญ อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี

กลุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

ภาพถายการรับรางวัล
(สวพ.2.6-6-03)

3 รางวัลนักวิจัย : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนําเสนอ
บทความวิชาการ (การบรรยายภาคภาษาไทย เรื่อง
หมูบานปานศรนารายณ : โครงการตามพระราชประสงค
หุบกะพง

กลุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

เกียรติบัตรการรับรางวัลฯ
(สวพ.2.6-6-04)

การประเมินผลตามเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
จํานวนบทความ/ฉบับ จํานวนวารสาร

ท่ีจัดพิมพ/ฉบับ
จํานวนหนวยงาน
ท่ีเผยแพร/ฉบับ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

3.1 วารสาร ฉบับปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กันยายน 2555 15
บทความ

15
บทความ

1,500
เลม

1,500
เลม

591 797

3.2 วารสาร ฉบับปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มีนาคม  2556 16
บทความ

16
บทความ

1,250
เลม

1,250
เลม

790 800

การประเมินผลตามเปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
จํานวนเอกสารและซีดี จํานวนหนวยงานท่ีเผยแพร

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

เอกสารและซดีีเผยแพรงานวิจัยและบริการวิชาการ 1000 เลม/
1000แผน

1000 เลม/
1000แผน

600 หนวยงาน 627 หนวยงาน



ลําดับ
ท่ี หนวยงาน/นักวิจัยท่ีไดรับรางวัล หนวยงานเจาของรางวัล รายการหลักฐาน

4 รางวัลหนวยงาน : รางวัลระดับภูมิปญญาทองถิ่น
ผลิตภัณฑจากกลวย (Banana Product) ซึ่งเปน
รางวัลจากผลงานวิจ ัย เรื ่องกลวย ที ่นักวิจ ัยคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ไดพัฒนาและเผยแพร
ถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสูชุมชน

กลุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา (รับ
พระราชทานเหรียญรางวัล
นักวิจัยดีเดนจากสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

เกียรติบัตรและภาพเหรียญ
รางวัล
(สวพ.2.6-6-05)

5 รางวัลหนวยงานและนักวิจัย : รางวัล Special Prize ใน
งานวันนักประดิษฐ 2556 ดานการสรางสรรคและการ
ออกแบบผลงานเรื่อง “การออกแบบเครื่องทอผาแบบ
ยกดอก พ ิเ ศษด ว ย เ ค รื ่อ ง แ จ ค ก า ร ด  เ พื ่อพ ัฒน า
ผลิตภัณฑชุมชนเชิงนิเวศนเศรษฐกิจ

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)

เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงาน สวพ.เดือน
กุมภาพันธ 2556
(สวพ.2.6-6-06)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 - - - - 6 5

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.2.6-1-01 ข้ันตอนการปฏิบตัิงานฯ
สวพ.2.6-1-02 หนังสือแจงเวียนข้ันตอนการปฏิบตัิงานและหนาเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.2.6-1-03 โครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.2.6-1-04 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไป

นําเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551
สวพ.2.6-2-01 หนังสืออนุมัติงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2555
สวพ.2.6-2-02 หนังสืออนุมัติงานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2011)
สวพ.2.6-2-03 หนังสืออนุมัติดําเนินโครงการ จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐรวมกับหนวยงานภายนอก
สวพ.2.6-2-04 หนังสืออนุมัติดําเนินโครงการ จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐรวมกับหนวยงานภายนอก
สวพ.2.6-2-05 หนังสือขออนุมัติโครงการการจดังานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
สวพ.2.6-2-06 หนังสือขออนุมัติงบกลางเงินรายไดมหาวิทยาลัยประจําป 2555 และขออนุมัติดําเนินโครงการจัด

นิทรรศการผลงานวิจยั และสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร ครั้งท่ี 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.พระนคร ครั้งท่ี 2

สวพ.2.6-2-07 หนังสืออนุมัติโครงการ การนําเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยเีชิงสรางสรรค
ราชมงคลกรุงเทพ 2555 (CreTech 2012) “การศึกษาดานอุตสาหกรรมสรางสรรค”

สวพ.2.6-2-08 หนังสือขออนุมัติโครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจาํปงบประมาณ2555- 2556
สวพ.2.6-2-09 หนังสืออนุมัติโครงการจดัทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป 2555



รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.2.6-3-01 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

-โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก ประจาํป 2555
-กิจกรมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย (Technomart – Innomart 2012) ประจําป 2555
-กิจกรรมการจดันิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2556
-กิจกรรมการจัดนิทรรศการ “ราชมงคลพระนครวิชาการ”
-โครงการการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร ครั้งท่ี 3ฯ
-โครงการการนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค ราชมงคลกรุงเทพ
2555ฯ
-โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจาํป 2555 - 2556
-โครงการจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพร งานวิจัยและบริการวิชาการ

สวพ.2.6-4-01 หนังสือเชิญเขารวมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ประจําป 2555 และ หนังสือเชิญเขารวมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติประจาํป 2556

สวพ.2.6-4-02 หนังสือเชิญเขารวมจัดนิทรรศการและกิจกรรมสงเสริมการวิจัย เขารวมในงาน
“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012) และ หนังสือเชิญ
สงผลงานประดิษฐคิดคนเขารวมประกวดในโครงการ “คายนักประดิษฐรุนใหม” ในงาน “วันนัก
ประดิษฐ” ประจาํป 2556

สวพ.2.6-4-03 หนังสือขอเชิญเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ และ หนังสือขอเชิญรวมประชุมและสงผล
งานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีเชิงสรางสรรคราชมงคลกรุงเทพ 2555 หัวขอ
“การศึกษาดานอุตสาหกรรมสรางสรรค”

สวพ.2.6-5-01 เอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555 : งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี
สวพ.2.6-6-01 รางวัลหนวยงาน : รางวัล Thailand Research Expo Award 2012 ประเภท Gold Award

จากการจัดนิทรรศการในงานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555
(Thailand Research Expo 2012 )

สวพ.2.6-6-02 เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน สวพ. เดือนสิงหาคม 2555
สวพ.2.6-6-03 รางวัลหนวยงาน : รางวัลเชิดชูเกียรติภายใต “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวน

รวม” เฉลิมพระเกียรติฯ ประจําป 2555 ใน โครงการตามรอยพระราชประสงคหุบกะพง ต.เขาใหญ
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

สวพ.2.6-6-04 ราง วัล นัก วิจัย : ราง วัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การนํา เสนอบทความวิชาการ (การบรรยาย
ภาคภาษาไทย) เรื่องหมูบานปานศรนารายณ : โครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง

สวพ.2.6-6-05 รางวัลหนวยงาน : รางวัลระดับภูมิปญญาทองถิ่นผลิตภัณฑจากกลวย  (Banana Product) ซึ่งเปน
รางวัลจากผลงานวิจัย  เรื่องกลวย ท่ีนักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ไดพัฒนาและเผยแพร
ถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสูชุมชน

สวพ.2.6-6-06 เอกสารรายงานผลการดาํเนินงาน สวพ.เดือนกุมภาพันธ 2556

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณสําหรับการเผยแพรผลงานวิจัยและ

ผลงานสรางสรรคอยางตอเนื่อง
2. มีผูรับผิดชอบและข้ันตอนการปฏิบัติงานการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีชัดเจน
3. มีผลงานนิทรรศการงานวิจัยและสิ่งประดิษฐของมหาวิทยาลัย ไดรับรางวัลและการยก

ยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก



จุดท่ีควรพัฒนา
- ไดรับความรวมมือในการจัดกิจกรรมเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีจากหนวยงานระดับ

คณะคอนขางนอย เนื่องจากนักวิจัย/หนวยงานไมเห็นความสําคัญของการเผยแพรและถายทอด
เทคโนโลยีและนักวิจัยบางสวนขาดแรงจูงใจในการนําเสนอผลงาน

ขอเสนอแนะ
1. กําหนดใหนักวิจัยท่ีไดรับงบประมาณตองเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย
2. สนับสนุนงบประมาณการเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

1. กิจกรรมการสนับสนุนการเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

- รองผูอํานวยการฝายวิจัย
- งานเผยแพรและถายทอด
เทคโนโลยี

ปการศึกษา 2556

แผนพัฒนา
-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา  พลเย่ียม โทร 0-2282-9009 ตอ  6099
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นายปยะวัฒน เจริญทรัพย โทร 0-2282-9009  ตอ  6094
(เจาหนาท่ีวิจัย)



ตัวบงช้ีท่ี 2.7 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการ
ดําเนินงาน)

 1. มีการกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมท้ังจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน

1.1 มีการกําหนดโครงสรางการดําเนินงานวารสารวิชาการและวิจัย สังกัดในงานเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยี กลุมวิจัย ในแผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
(สวพ.2.7-1-01)

1.2 มีการกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน
(ปงบประมาณประจําป 2555-2558) ตามหนังสือ ท่ี ศธ 0581.17/1218 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง
ปฏิบัติหนาท่ีเปนรายบุคคลและรายตําแหนง  (สวพ.2.7-1-02)

1.3 มีการจัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานวารสารวิชาการและวิจัย (สวพ.2.7-1-03) และ
ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทราบ ผานทางเว็บไซตสถาบันวิจัยและ
พัฒนา http://www.ird.rmutp.ac.th (สวพ.2.7-1-04) และเว็บไซตวารสารวิชาการและวิจัย
http://www.journal.rmutp.ac.th (สวพ.2.7-1-05)

1.4 มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
ประจําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พ.ศ.2550 (สวพ.2.7-1-06) และระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประจําวารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร พ.ศ.2553 (ฉบับท่ี 2) ซึ่งเปนระเบียบท่ีกําหนดหลักเกณฑและการดําเนินการจาย
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิผูประเมินบทความ (สวพ.2.7-1-07) และหนังสือคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย ตามเอกสาร ท่ี ศธ 0581.11/396 ลงวันท่ี 13
มีนาคม 2555 (สวพ.2.7-1-08)

 2. มีโครงการการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย โดยดําเนินการตามแผนและเกณฑ
คุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรวารสารวิชาการและวิจัยสู
สาธารณชน

โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได ร ับงบประมาณสนับสน ุน
หมวดรายจายอ่ืน จากงบประมาณรายจาย และมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้

2.1 การขออนุมัติโครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ตามบันทึกขอความ
ท่ี ศธ 0581.11/1571 ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2555 (สวพ.2.7-2-01)

2.2 การพิจารณาบทความ ประกาศรับตนฉบับบทความวิจัยและบทความวิชาการ จากหนวยงาน
ภายใน ตามเอกสารแจงเวียน ท่ี ศธ 0581.11/1040 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2555 พรอมเอกสารประกอบ
(สวพ.2.7-2-02) และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ตามเอกสารแจงเวียน ท่ี ศธ 0581.11/1356 ลงวันท่ี 11



กันยายน 2555 (สวพ.2.7-2-03)  ผานทางเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.ird.rmutp.ac.th และ
เว็บไซตวารสารวิชาการและวิจัย http://www.journal.rmutp.ac.th (สวพ.2.7-1-04)

2.3 การประเมินบทความ โดยสงบทความวิจัยและบทความวิชาการ ใหผูทรงคุณวุฒิผูประเมิน
บทความ (สวพ.2.7-2-05)

2.4 การตอบรับรองการตีพิมพ สงเอกสารตอบรับตีพิมพถึงเจาของผลงาน (สวพ.2.7-2-06)
และเอกสารรับรองการตีพิมพ เม่ือเอกสารไดรับการตีพิมพเรียบรอยแลว (สวพ.2.7-2-07)

2.5 การจัดพิมพวารสาร ตามจํานวนท่ีกําหนดไวในโครงการ (สวพ.2.7-2-08)
2.6 การประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานวิจัย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 24 แหง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 102 แหง มหาวิทยาลัยเอกชน 72 แหง สถานศึกษา
อาชวีศึกษา  398 แหง  วิทยาลัยชุมชน 20 แหง หอสมุดแหงชาติ 17 แหง และหนวยงาน ท้ัง 8 มทร. 89 แหง
(สวพ.2.7-2-09) และมีหนังสือตอบขอบคุณจากหนวยงานภายนอกท่ีไดรับวารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร (สวพ.2.7-2-10)

 3. มีบทความวิจัยและบทความวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาภายในรวมกันไมต่ํากวา
รอยละ 30 ของบทความท้ังหมด

โดยในปการศึกษา 2555 ไดมีการตีพิมพวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เดือนกันยายน 2555 มีบทความวิจัยและบทความวิชาการ ของบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย จํานวน 7 เรื่อง และบุคลากรภายนอก จํานวน 8 เรื่อง คิดเปนผลงานของบุคลากรภายใน
รอยละ 46.67 (สวพ.2.7-3-01)
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 เดือนมีนาคม 2556 มีบทความวิจัย และบทความวิชาการ ของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 7 เรื่อง และบุคลากรภายนอก จํานวน 9 เรื่อง คิดเปนผลงานของบุคลากรภายใน
รอยละ 43.7 (สวพ.2.7-3-02)

รวมบทความบุคลากรภายใน จํานวน 14 บทความ ภายนอก จํานวน 17 บทความ คิดเปนผลงาน
ของบุคลากรภายในรอยละ 45.2

 4. มีการประเมินผลโครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายไมต่ํากวารอยละ 95

มีการดําเนินงานจัดทําวารสารตามเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(สวพ.2.7-4-01) มีบรรณาธิการวารสารผูทรงคุณวุฒิและมีผูทรงคุณวุฒิผูประเมินบทความประจํา
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ฉบับเดือนมีนาคมและกันยายน  ของทุกป (สวพ.2.7-4-02)

โดยมีการประเมินผลการดําเนินโครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย พบวา บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100 (สวพ.2.7-4-03)

ฉบับท่ี
จํานวนบทความ/ฉบับ

จํานวนวารสาร
ท่ีจัดพิมพ/ฉบับ

จํานวนหนวยงาน
ท่ีเผยแพร/ฉบับ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

ป 6 ฉบับท่ี 2
กันยายน 2555

15 บทความ 15 บทความ 1,500 เลม 1,500 เลม 591 797

ป 7 ฉบับท่ี 1
มีนาคม  2556

16 บทความ 16 บทความ 1,250 เลม 1,250 เลม 790 800



 5. วารสารวิชาการและวิจัย ไดรับการรับรองหรือประกันคุณภาพจากหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติ

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานระดับชาติ ดังนี้
1.1 ป 2555 ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ไดแจงผลการประเมินวารสารวิชาการ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ผานการประเมินคุณภาพ
จัดเปนวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล TCI (รอบท่ี 1 ครั้งท่ี 1) ซึ่งนับเปน 1 ใน 59 วารสารในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปน 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยท่ีอยูในกลุมท่ี 1 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สวพ.2.7-5-01)

1.2 ป 2556 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุบการวิจัย (สกว.) ไดแจงรายชื่อและระดับคุณภาพ
วารสารท่ีตีพิมพในประเทศ ตามเกณฑของ สกว. โดยวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ไดรับการให
อยูในระดับท่ี 2 ของวารสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวพ.2.7-5-02)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 - - - - 5 5

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ

สวพ.2.7-1-01 แผนภูมโิครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.2.7-1-02 กรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน (ปงบประมาณประจําป 25555-2558)
สวพ.2.7-1-03 คูมือข้ันตอนการปฏบิัติงานวารสารวิชาการและวิจัย
สวพ.2.7-1-04 เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.2.7-1-05 เว็บไซตวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
สวพ.2.7-1-06 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจายคาตอบแทนผูทรงคณุวุฒิ

ประจําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พ.ศ. 2550
สวพ.2.7-1-07 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจายคาตอบแทนผูทรงคณุวุฒิ

ประจําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553
สวพ.2.7-1-08 หนังสือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย
สวพ.2.7-2-01 หนังสือขออนุมัติโครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
สวพ.2.7-2-02 หนังสือขอความรวมมือการสงบทความลงตีพิมพในวารสารวิชาการและวิจัย
สวพ.2.7-2-03 หนังสือเชิญชวนสงบทความลงตีพิมพในวารสารวิชาการและวิจัย จากหนวยงานภายนอก
สวพ.2.7-2-04 แผนพับประชาสัมพันธ วารสารวิชาการและวิจัย
สวพ.2.7-2-05 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ



รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.2.7-2-06 หนังสือตอบรับการตีพิมพบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
สวพ.2.7-2-07 หนังสือรับรองการตีพิมพบทความในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
สวพ.2.7-2-08 หนังสือรายงานการขอจางพิมพวารสารวิชาการและวิจัย
สวพ.2.7-2-09 เอกสารการจัดสงวารสาร เพ่ือเผยแพรวารสารวิชาการและวิจัย
สวพ.2.7-2-10 หนังสือตอบขอบคุณ จากหนวยงานภายนอก
สวพ.2.7-3-01 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เดือนกันยายน 2555
สวพ.2.7-3-02 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 เดือนมีนาคม 25556
สวพ.2.7-4-01 เกณฑคณุภาพวารสารวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
สวพ.2.7-4-02 บรรณาธิการวารสารผูทรงคุณวุฒิและผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ประจําวารสารวิชาการและวิจัย
สวพ.2.7-4-03 รายงานผลการดาํเนินโครงการจดัทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เดือนกันยายน 2555 และปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 เดือนมีนาคม 25556
สวพ.2.7-5-01 หนังสือแจงผลการประเมินคณุภาพวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมลู TCI (กลุมท่ี 1)
สวพ.2.7-5-02 หนังสือแจงรายช่ือและระดับคุณภาพวารสารวิชาการท่ีตีพิมพในประเทศตามเกณฑของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

อยางตอเนื่อง
2. มีโครงสรางผูรับผิดชอบในการดําเนินการงานวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
3. ไดรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) และสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวจิัย (สกว.)

จุดท่ีควรพัฒนา
- พัฒนาวารสารระบบออนไลน

ขอเสนอแนะ -

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

-
- รองผูอํานวยการฝายวิจัย
- งานเผยแพรและถายทอด
เทคโนโลยี

ปการศึกษา 2556
แผนพัฒนา

- พัฒนาวารสารระบบออนไลน

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา  พลเย่ียม โทร 0-2282-9009  ตอ  6099
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน โทร 0-2282-9009  ตอ  6094
(เจาหนาท่ีวิจัยปฏิบัติการ)



ตัวบงช้ีท่ี 2.8 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนนิการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 4 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการ
ดําเนินงาน)

 1. มีระบบและกลไกการพัฒนานักวิจัยเพื่อใหไดนักวิจัยท่ีมีศักยภาพและดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินงานการพัฒนานักวิจัย โดยมีระบบกลไกการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 มีการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการการทํางานดานการพัฒนานักวิจัยรวมท้ังมีการ

ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดยท่ัวกันผานทางเว็บไซตของสถาบัน (สวพ.2.8-1-02)
1.2 มีการกําหนดผู ร ับผิดชอบการดําเนินงานที่ช ัดเจนตามโครงสรางการบริหารของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.8-1-01)
1.3 มีการสํารวจความตองการการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยจากบุคลากรภายใน  มทร.พระนคร

สรุปผลการสํารวจและจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (สวพ.2.8-1-03)
 2. มีโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยครบถวนทุกกิจกรรม
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัย ดังนี้
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรม

พัฒนานักวิจัยรุนใหม ระหวางวันท่ี 5-8 มิถุนายน 2555 (สวพ.2.8-2-01)
2.2 กิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ผานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคําปรึกษาการเขียน

ขอเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ระหวางวันท่ี 18-19 สิงหาคม 2555 (สวพ.2.8-2-01)

2.3 โครงการวิจัยสัญจร ประจําป 2556 กิจกรรมท่ี 1 วันท่ี 30 ตุลาคม 2556 และกิจกรรม
ท่ี 2 ระหวาง 8-11 มกราคม 2556 (สวพ.2.8-2-01)

 3. นักวิจัยท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินการเฉลี่ยใน
ภาพรวมไมต่ํากวารอยละ  80

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัย และมีผลการดาํเนิน
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมพัฒนา
นักวิจัยรุนใหม ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 89.20 (สวพ.2.8-3-01)

3.2 กิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ผานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคําปรึกษาการเขียน
ขอเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 88.60 (สวพ.2.8-3-01)



3.3 โครงการวิจัยสัญจร ประจําป 2556 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ
90.76 (สวพ.2.8-3-01)

 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยโดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายไมต่ํากวารอยละ  95

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัย และมีผลการดาํเนินงาน
บรรลุเปาหมาย ดังนี้

4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรม
พัฒนานักวิจัยรุนใหม บรรลุเปาหมายการดําเนิน คิดเปนรอยละ 100 (สวพ.2.8-4-01)

4.2 กิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ผานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคําปรึกษาการเขียน
ขอเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี บรรลุเปาหมายการดําเนิน คิดเปนรอยละ 100 (สวพ.2.8-4-02)

4.3 โครงการวิจัยสัญจร ประจําป 2556 บรรลุเปาหมายการดําเนิน คิดเปนรอยละ 100 (สวพ.
2.8-4-03)

 5. มีนักวิจัยท่ีไดรับรางวัล หรือการยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ ไมต่ํากวารอยละ 5 ของจํานวนนักวิจัยท้ังหมด

ในป 2555 มีนักวิจัย จํานวน  281 คน และมีนักวิจัยท่ีไดรับรางวัล จํานวน 1 คน คิดเปน รอยละ
0.36 ดังนี้

- ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ รับรางวัล Rajamangala University of Technology
Lanna Innovation Awards ระดับ Silver Medal Presented to Banana Product

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 ขอ - - - - 4

ขอ
4

คะแนน

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.2.8-1-01 โครงสรางการบรหิารสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.2.8-1-02 ข้ันตอนการปฏิบตัิงานกระบวนการการทํางานดานการพัฒนานักวิจัย
สวพ.2.8-1-03 แบบสํารวจความตองการพัฒนาศกัยภาพนักวิจัยและสรุปผลการสํารวจ
สวพ.2.8-2-01 หนังสืออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรม

พัฒนานักวิจัยรุนใหม
สวพ.2.8-2-02 หนังสืออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคาํปรึกษาการเขียนขอเสนอการวิจยัเพ่ือเสนอของบประมาณ

(แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
สวพ.2.8-2-03 รายงานผลการดาํเนินงานโครงการวิจัยสัญจร ประจําป 2556
สวพ.2.8-3-01 หนังสืออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรม

พัฒนานักวิจัยรุนใหม



รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.2.8-3-02 รายงานผลการดาํเนินงานหนังสอือนุมัตโิครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคําปรึกษาการเขียนขอเสนอการ

วิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
สวพ.2.8-3-03 รายงานผลการดาํเนินงานหนังสืออนุมัติโครงการวิจัยสัญจร ประจําป 2556
สวพ.2.8-4-01 บทสรุปผูบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรม

พัฒนานักวิจัยรุนใหม
สวพ.2.8-4-02 บทสรุปผูบริหารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคําปรึกษาการเขียนขอเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอขอ

งบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
สวพ.2.8-4-03 บทสรุปผูบริหารโครงการวิจัยสัญจร ประจาํป 2556
สวพ. 2.8-5-01 ประกาศนียบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการพัฒนานักวิจัยทุกปอยางตอเนื่อง
2. มีโครงสรางและผูรับผิดชอบในการดําเนินงานพัฒนานักวิจัยอยางชัดเจน

จุดท่ีควรพัฒนา
- นักวิจัยขาดทักษะในการตีพิมพเผยแพรบทความระดับนานาชาติ

ขอเสนอแนะ
- จัดทําโครงการพัฒนาบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ โดยความรวมมือ

ระหวาง มทร.พระนครและ Oklahoma State University (OSU)

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- นักวิจัยขาดทักษะในการตีพิมพเผยแพรบทความ
ระดับนานาชาติ

- รองผูอํานวยการฝายวิจัย
- งานพัฒนางานวิจัย

ปการศึกษา 2556

แผนพัฒนา
- จัดทําโครงการพัฒนาบทความวิจยัเพ่ือตีพิมพใน

วารสารระดับนานาชาติ โดยความรวมมือระหวาง มทร.พระ
นครและ Oklahoma State University (OSU)

ปการศึกษา 2556

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา  พลเย่ียมโทร 0-2282-9009  ตอ  6099
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเกบ็ขอมูล/รายงาน : นางกัญญาณัฐ  พวงแสง โทร 0-2282-9009  ตอ  6094
(นักวิจัยปฏิบัติการ)



ตัวบงช้ีท่ี 2.9 : จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคหรือผลงานวิชาการท่ีดําเนินการจดแจง
หรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต

เกณฑมาตรฐาน :

เกณฑการใหคะแนน คะแนน

มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร
จํานวนไมเกิน 10  เรื่อง
มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร
จํานวน 11-15  เรื่อง
มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร
จํานวน 16-20  เรื่อง
มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร
จํานวน 21-25  เรื่อง
มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร
ตั้งแต  26  เรื่องข้ึนไป

1

2

3

4

5

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 33  เรื่อง ดังนี้
ผลการดาํเนินงาน :

โดยในปการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูล
ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวน 33 เรื่อง (สวพ.2.9-01)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย16-20

เรื่อง
- - - - 33

เรื่อง
5

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.2.9-01 หนังสือรับรองการแจงขอมลูลิขสทิธ์ิ จํานวน 33 เรื่อง

จุดแข็ง
1. มีระเบียบฯ วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2555
2. มีคณะกรรมการการจัดการทรัพยสินทางปญญา



จุดท่ีควรพัฒนา
- ขาดหนวยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญา

ขอเสนอแนะ
- จัดตั้งศูนยจัดการทรัพยสินทางปญญาระดับมหาวิทยาลัย

แนวทางแกไข สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- จัดตั้งศูนยจดัการทรัพยสินทางปญญาระดับ
มหาวิทยาลยั

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ปการศึกษา 2558

แผนพัฒนา
-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา  พลเย่ียมโทร 0-2282-9009  ตอ  6099
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางกัญญาณัฐ  พวงแสง โทร 0-2282-9009  ตอ  6094
(นักวิจัยปฏิบติัการ)



ตัวบงช้ีท่ี 2.10 : ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษา
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนนิการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผล
การดําเนินงาน)

 1. มีการกําหนดข้ันตอนและหลักเกณฑการขอรับทุนสนับสนุนโครงการสงเสริม
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อคนรุนใหมและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวไป

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทําข้ันตอนและหลักเกณฑการสนับสนุนโครงการ ดังนี้
1.1 มีการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการการทํางานดานการเสนอขอและจัดสรร

งบประมาณโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม (สวพ.2.10-1-01) รวมท้ังมีการประชาสัมพันธให
บุคลากรทราบโดยท่ัวกันผานทางเว็บไซต สวพ. (สวพ.2.10-1-02) และกําหนดหลักเกณฑการสนับสนุน
โครงการฯ แจงเวียนใหหนวยงาน 9 คณะรับทราบและปฏิบัติ ตามบันทึกขอความท่ี ศธ 0581.11/1942 ลง
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554  เรื่อง การสงขอเสนอโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณโครงการสงเสริม
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

1.2 มีการกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานท่ีชัดเจนตามโครงสรางการแบงสวนราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.10-1-03)

1.3 มีการเปดรับขอเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ของนักศึกษา โดยมีบันทึกขอความถึง
หนวยงาน 9 คณะ และประชาสัมพันธผานเว็บไซตของ สวพ. (สวพ.2.10-1-04) รวบรวมขอเสนอโครงการ/
กิจกรรม/แผนงาน ของนักศึกษา (สวพ.2.10-1-05) แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาขอเสนอโครงการ/
กิจกรรม/แผนงาน ของนักศึกษา (สวพ.2.10-1-06) มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาขอเสนอโครงการ/
กิจกรรม/แผนงาน ของนักศึกษา (สวพ.2.10-1-07) และแจงผลการพิจารณาฯถึงหนวยงาน 9 คณะ
(สวพ.2.10-1-08)

 2. มีโครงการหรือกิจกรรมรองรับภารกิจการสงเสริมการทําการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
นักศึกษา

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถในการ
สรางสรรคองคความรู สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการสูสาธารณชนอยางเปนรูปธรรม
(สวพ.2.10-2-01)

 3. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธของนักศึกษาท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยครบถวนทุกคณะ



โดย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธของนักศึกษา
ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยครบ 9 คณะ จํานวน 106 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท
(สวพ.2.10-3-01)

ลําดับ คณะ จํานวนโครงการ งบประมาณท่ีไดรับ
(โครงการ) การจัดสรร (บาท)

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 14 140,000.00
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 12 93,800.00
3 คณะบริหารธุรกิจ 4 22,000.00
4 คณะวิศวกรรมศาสตร 24 252,200.00
5 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 28 280,000.00
6 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 20 176,000.00
7 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 10,000.00
8 คณะศลิปศาสตร 2 16,000.00
9 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 10,000

รวม 106 1,000,000.00

 4. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา
ท่ีกําหนดไมต่ํากวารอยละ 60

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธของนักศึกษาไดรับ
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จํานวน 106 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด
จํานวน 64 โครงการ คิดเปนรอยละ 60.38 (สวพ.2.10-4-01)

 5. มีการเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนของโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญา
นิพนธไมต่ํากวารอยละ  50

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธของนักศึกษาไดรับ
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จํานวน 106 โครงการ มีการเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน จํานวน 53
โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 (สวพ.2.10-5-01)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 ขอ 4 ขอ 4 - - - -

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ

สวพ.2.10-1-01 ข้ันตอนการปฏิบตัิงานโครงการสงเสรมิสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม
สวพ.2.10-1-02 หนังสือแจงเวียนข้ันตอนการปฏิบตัิงาน และหนาเว็บไซตสถาบันวิจยัและพัฒนา
สวพ.2.10-1-03 โครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจยัและพัฒนา
สวพ.2.10-1-04 หนังสือบันทึกขอความเปดรับขอเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน



รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.2.10-1-05 เอกสารสรุปขอเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
สวพ.2.10-1-06 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
สวพ.2.10-1-07 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาขอเสนอโครงการฯและรายงานการประชุมการพิจารณา

ขอเสนอโครงการฯ
สวพ.2.10-1-08 หนังสือบันทึกขอความแจงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการฯ
สวพ.2.10-2-01 โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม
สวพ.2.10-3-01 หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจจกรม/แผนงานพิเศษ
สวพ.2.10-4-01 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหมและบทคัดยอ
สวพ.2.10-5-01 รายงานสรุปผลการเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนโครงการสงเสริมสิง่ประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธของ

นักศึกษาอยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ถึงปจจุบัน
2. มีการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการฯ และผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน
3. มีผลงานของนักศึกษาท่ีมีคุณภาพและสามารถเผยแพรในระดับชาติ

จุดท่ีควรพัฒนา
- บางหนวยงานไมเห็นความสําคัญของการเสนอของบประมาณโครงการฯ

ขอเสนอแนะ
- ชี้แจง ทําความเขาใจกับผูบริหารและผูเก่ียวของของหนวยงานถึงความสําคัญของการสนับสนุน

นักศึกษาในการสงขอเสนอโครงการฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- - รองผูอํานวยการฝายวิจัย
- งานประสานงานวิจัย

แผนพัฒนา
- กิจกรรมสรางความเขาใจถึงความสําคญัของการ

สนับสนุนนักศึกษาในการสงขอเสนอโครงการฯ เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

ปงปบระมาณ พ.ศ. 2556

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา  พลเย่ียม โทร 0-2282-9009  ตอ  6093
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเกบ็ขอมูล/รายงาน : นางสาวพัชรนันท ยังวรวิเชียร โทร 0-2282-9009  ตอ  6094
(เจาหนาท่ีวิจัยปฏิบัติการ)



องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปงบประมาณ 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการ
ดําเนินงาน)

 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระบบและกลไกการ

บริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด ดังนี้
1.1 จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน อยูในแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือชวยใหการดําเนินงาน
ของหนวยงานระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยมีความสอดคลอง เชื่อมโยง และเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองเปาหมายตัวชี้วัดตามเกณฑ สกอ. และ สมศ. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามเลมแนวทางการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.3.1-1-01)

1.2 มีกลไกสนับสนุนการบริการทางวิชาการแกสังคม
1.2.1 มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มีอํานาจและหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนา

ของสวนราชการใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สงเสริม สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยงาน
บริการวิชาการแกสังคม และใหคําปรึกษาและขอแนะนําเก่ียวกับการดําเนินกิจการตางๆ ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี 137/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2554 พ.ศ.2554 (สวพ.3.1-1-02)

1.2.2 มีโครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของกลุมบริการวิชาการ ไดแก งานประสานงานบริการวิชาการ งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ และงาน
คลินิกเทคโนโลยี ตามโครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.3.1-1-03)

1.2.3 มีคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม มีอํานาจและหนาท่ีจัดทําและ
ประชาสัมพันธแนวทางข้ันตอนหลักเกณฑการบริหารงานบริการวิชาการแกสังม วางแผนการปฏิบัติงาน
บริหารงานบริการแกสังคม ดําเนินงานและประสานการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม ดําเนินงาน
เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ การดําเนินงาน การติดตามผล ประเมินผล สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงการสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคมเก่ียวกับการสํารวจความตองการของ
ผูรับประโยชน ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก รวมท้ังการประเมินประโยชนการพัฒนาระบบและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในและสาธารณชน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ท่ี 264/2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม ลงวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.
2554 (สวพ. 3.1-1-04)

1.2.4 มีระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยโครงการบริการสังคมของหนวยงานในสถาบัน
พ.ศ. 2545  เพ่ือใหหนวยงานนํามาใชเปนหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการใหบริการวิชาการ การ
สาธารณประโยชน การบริการชุมชน และการบริการดานอ่ืนๆ  สงเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความตองการชองชุมชนและสังคมได ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวย
โครงการบริการสังคมของหนวยงานในสถาบัน พ.ศ. 2545 (สวพ.3.1-1-05)

1.2.5 มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายละเอียดภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ขอ 3 การ
คิดภาระงานบริการวิชาการ เพ่ือใหผูดํารงตําแหนงทางวิชาการพัฒนาองคความรูใหเหมาะสมตอการดํารง
ตําแหนง โดยกําหนดรายละเอียดคาเฉลี่ยภาระงานทางวิชาการดานบริการวิชาการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายละเอียดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ขอ 3 การคิดภาระงานบริการวิชาการ
ประกาศ  ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2552 (สวพ.3.1-1-06)

1.2.6 มีแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ จากงบประมาณภายในและงบประมาณภายนอก รวม
ท้ังสิ้น 9 โครงการ เพ่ือเปนเครื่องมือในการดําเนินโครงการ ถายทอดการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนกรอบ
และทิศทางในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจํา
งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ. 3.1-1-07)

1.2.7 มีแบบฟอรมงานบริการวิชาการ (สวพ.บว.01-10) เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
การติดตาม ควบคุมและรายงานผลในงานบริการวิชาการแกสังคม ตามแบบฟอรมงานบริการวิชาการ
(สวพ.3.1-1-08)

1.2.8 มีหนวยงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแบงออกเปน 5
ศูนย ภายใตการประสานและดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
งบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ศูนยคลินิก
เทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณรวมท้ังสิ้น 6 โครงการ ตามรายงาน
ประจําป 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี
(สวพ.3.1-1-09)

1.3 มีการดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด ดังนี้
1.3.1 มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการสัญจร เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุก

ระดับมีความรูความเขาใจแนวทางและเปาหมายการทํางานบริการวิชาการการใหบริการวิชาการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางานกับหนวยงานทั้งในและภายนอกสถาบัน ตามเลมรายงาน
ผลการดําเนินงาน โครงการบริการวิชาการสัญจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สวพ.3.1-1-10)

1.3.2 มีการจัดกิจกรรมถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ เพ่ือใหบุคลาการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานบริการวิชาการกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ตาม
บันทึกการเลาเรื่องเรื่อง ข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555
ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(สวพ.3.1-1-11)



1.3.3 มีการรายงานความกาวหนาโครงการบริการวิชาการ ในระบบงานการวางแผนและบริหาร
งบประมาณ BPM (แบบรายงานทุกวันท่ี 10 ของเดือน) ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ร ะบบงานกา ร ว า งแผนและบริ ห า ร งบ ประมาณ BPM เว็ บ ไซต มหาวิ ทยาลั ย  ( www.rmutp.ac.th)
(สวพ.3.1-1-12)

1.3.4 มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ไตรมาส 2) ตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2555 วันพุธท่ี 25 เมษายน
2555 (สวพ.3.1-1-13)

1.3.5 มีการติดตามการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพการ
ดําเนินงาน โดยจัดทําเพิ่มแผนประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตาม
หนังสือ ที ่ ศธ.0581.11/513 เรื ่อง ขอสงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ลงวันที่ 28
มีนาคม 2555 (สวพ.3.1-1-14)

1.3.6 มีรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 ในสวนของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีรวบรวมผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมการบริการทาง
วิชาการแกสั งคม เ พ่ือใหบรรลุ เป าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เผยแพร ท้ั งภายใน
สถาบันการศึกษา และสูสาธารณชนผานทาง เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.ird.rmutp.ac.th)
จดหมายขาว จุลสาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามรายงานผลการดําเนินงานราย
เดือน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (สวพ.3.1-1-15)

1.3.7 มีการจัดทําและสงรายงานผลการดําเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ หลังดําเนินการเสร็จ
ภายใน 30 วัน และเผยแพรสูสาธารณชนผานทางเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.ird.rmutp.ac.th)
ตามรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ จํานวน 9 โครงการ (สวพ.3.1-1-16)

1.3.8 มีรายงานประจําป 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีรวบรวมผลการดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 เผยแพรท้ังภายในสถาบันการศึกษาและสู
สาธารณชนผานทางเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.ird.rmutp.ac.th) จดหมายขาว จุลสาร ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามรายงานประจําป 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา
(สวพ.3.1-1-17)

 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกํากับดูแลการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนดังนี้
2.1 มีข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ีระบุถึงข้ันตอนและวิธีการดําเนินการบูรณา

การกับกับการเรียนการสอน โดยการใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําโครงการ / กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ชุมชน นําผลการบริการวิชาการพัฒนาเปนทบความ/ตํารา/หนังสือ ปรับปรุงรายงานวิชาท่ีสอน พัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร ตามข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ข้ันตอนการบูรณาการงานบริการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย (สวพ.3.1-2-01) และเผยแพรผานทางเว็บไซตการจัดการความรู (KM)
สวพ. (สวพ.3.1-2-02)

2.2 มีการจัดทําขอเสนอโครงการของงบประมาณรายจาย/เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 (แบบ ง.7) ท่ีระบุความสอดคลองกับตัวชี้วัดดานการบริการวิชาการกับพันธกิจ การเรียนการสอนใน
ขอเสนอโครงการท้ังระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย สําหรับของสถาบันวิจัยมี เชน โครงการบูรณาการ



การมีสวนรวมของชุมชน เรื่อง หมูบานเผือกหอมและขาวเจา ตามเลมคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนา 61 – 66 (สวพ.3.1-2-03)

2.3 มีการกําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการตามแบบ
ประเมินผลความสําเร็จของงานบริการทางวิชาการแกสังคม (สวพ.บว.10) กับการเรียนการสอน โดยใหมี
สวนรวมของผูรับผิดชอบ/กรรมการโครงการ นักศึกษาชวยงานโครงการ และชุมชน/อุตสาหรรม/
ผูรับบริการ ซี่งเปนท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ ตามแบบประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวชิาการแกสังคม สวพ.บว.10 (สวพ. 3.1-2-04)

2.4 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน ในสวนของสถาบันวิจัย
และพัฒนาไดแก ตามเลมรายงาน ผลการดําเนินโครงการฉบับสมบูรณ (สวพ. 3.1-2-05) รวมท้ังสิ้น 3
โครงการ ไดแก

2.4.1 โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาเปนตํารับ

2.4.2 โครงการสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑจากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาเปนบทความ
2.4.3 โครงการสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย (ปท่ี 2)

พัฒนาเปนบทความ
2.4.4 โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : หมูบานเผือกหอม ปท่ี 3 พัฒนาเปน

บทความวิชาการ
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกํากับดูแลการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย

ดังนี้
3.1 มีข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ีไดระบุถึงข้ันตอนและวิธีการดําเนินการบูรณา

การกับกับการเรียนการสอน โดยการ นําผลการวิจัยไปใชประโยชนจริงโดยการบูรณาการกับงานบริการ
วิชาการ ตอยอดเปนขอเสนอการวิจัย และการตอยอดการทําวิจัย ตามข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ ข้ันตอนการบูรณาการงานบริการกับการเรียนการสอนและการวิจัย (สวพ.3.1-3-01) และ
เผยแพรผานทางเว็บไซตการจัดการความรู (KM) สวพ. (สวพ.3.1-2-02)

3.2 มีการจัดทําขอเสนอโครงการของงบประมาณรายจาย/เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 (แบบ ง.7) ท่ีไดท้ังระบุความสอดคลองกับตัวชี้วัดดานการบริการวิชาการกับพันธกิจการวิจัย เชน
โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบาน จังหวัดเพชรบุรี แบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามคําเสนอ
ของบประมาณแผนดินประจําป 2555 (เพ่ิมเติม) หนา1-2 (สวพ.3.1-3-03)

3.3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย ในสวนของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยนําความรูประสบการณจากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูเปน
โครงการวิจัย ตามแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว1-ด) รวมท้ังสิ้น 2 โครงการ (สวพ.3.1-3-04) ไดแก

3.3.1 โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : หมูบานเผือกหอม ปท่ี 3 พัฒนาเปน
ขอเสนอโครงการการสรางมูลคาเพ่ิมเผือกหอมท่ีบกพรองจากการปลูกของชุมชนอําเภอบานหมอ จังหวัด
สระบุรีเพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย และไดรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป 2555-2556 ของ
มทร.พระนคร (สวพ.3.1-3-05)

3.3.2 โครงการบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชน เรื่อง หมูบานเผือกหอมและขาวเจา พัฒนา
เปนขอเสนอโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากเผือกท่ีมีลักษณะเดนเฉพาะของชุมชน ในอําเภอ



บานหมอจังหวัดสระบุรี และไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายนอก ประจําป 2556 ของ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (สวพ.3.1-3-06)

 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกํากับดูแลใหหนวยงานประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้

4.1 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เพ่ือทําหนาท่ีติดตามผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการและประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน ตาม
คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ท่ี 24.1/2554 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (สวพ.3.1-4-01)

4.2 มีแบบประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม (สวพ.บว.10)
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูรับผิดชอบ/กรรมการโครงการ นักศึกษาชวยงาน
โครงการ และชุมชน/อุตสาหรรม/ผูรับบริการ ซึง่เปนท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ (สวพ. 3.1-4-02)

4.3 มีผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม ของ สวพ.
(สวพ.3.1-4-03) พบวา มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 9 โครงการ มีการบูรณา
5 โครงการ คือ บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 1 โครงการ บูรณาการกับการเรียนการสอ
รน 3 โครงการ และบูรณาการกับการวิจัย 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 55.56 โดยสามารถบูรณาการ/
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในรูปแบบของบทความวิชาการ ตํารับอาหารไทยพ้ืนบานจังหวัด
เพชรบุรี การดําเนินโครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงภายในและภายนอก

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้

5.1 นําแผนสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาแผนพัฒนากระบวนการ โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมคารอยละ
ของโครงการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ตามหนังสือท่ี ศธ 0581.11/1664 เรื่อง
รายงานผลของแผนเพ่ิมประสิทธิภาพตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี
24 ตุลาคม 2555 (สวพ.3.1-5-02)

5.2  จัดทําเพ่ิมแผนประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตาม หนังสือ ท่ี
ศธ.0581.11/513 เรื่อง ขอสงแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2555 (สวพ.3.1-5-01)

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ
ขอ 2 และขอ 3

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 5 5 - - - -



รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ

สวพ. 3.1-1-01 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวพ. 3.1-1-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี 137/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สวพ. 3.1-1-03 โครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ. 3.1-1-04 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 264/2554

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม
สวพ. 3.1-1-05 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยโครงการบริการสังคมของหนวยงานในสถาบันพ.ศ. 2545
สวพ. 3.1-1-06 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายละเอียดภาระงานทางวิชากรของผูดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ขอ 3 การคิดภาระงาน
บริการวิชาการ

สวพ. 3.1-1-07 แผนปฏิบัติราชการประจํางบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สวพ. 3.1-1-08 แบบฟอรมงานบริการวิชาการ
สวพ. 3.1-1-9 รายงานประจําป 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี
สวพ. 3.1-1-10 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการบริการวิชาการสัญจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สวพ. 3.1-1-11 บันทึกการเลาเรื่องเรื่อง ข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555

ณ หองประชมรพีพัฒน ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สวพ. 3.1-1-12 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ BPM
สวพ. 3.1-1-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครัง้ท่ี 1/2555 วันพุธท่ี 25 เมษายน 2555
สวพ. 3.1-1-14 หนังสือ ท่ี ศธ.0581.11/513 เรื่อง ขอสงแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.2555 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ลงวันท่ี 28มีนาคม 2555
สวพ. 3.1-1-15 รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2555
สวพ. 3.1-1-16 รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ จํานวน 9 โครงการ
สวพ. 3.1-1-17 รายงานประจําป 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.3.1-2-01 ข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ข้ันตอนการบรูณาการงานบริการกับการเรยีนการสอน

และการวิจัย
สวพ.3.1-2-02 เว็บไซตการจัดการความรู (KM) สวพ. http://ird.rmutp.ac.th/km/
สวพ.3.1-2-03 คําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  โครงการโครงการบูรณาการการมสีวนรวม

ของชุมชน เรื่อง หมูบานเผือกหอมและขาวเจา หนา 61 – 66
สวพ.3.1-2-04 แบบประเมนิความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสงัคม (สวพ.บว.10)
สวพ. 3.1-2-05 รายงานผลการดําเนินโครงการฉบับสมบูรณ รวมท้ังสิ้น 5 โครงการ
สวพ.3.1-3-01 ข้ันตอนการบูรณาการงานบริการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
สวพ.3.1-2-02 เว็บไซตการจัดการความรู (KM) สวพ. http://ird.rmutp.ac.th/km/
สวพ.3.1-3-03 คําเสนอของบประมาณแผนดินประจําป 2555 (เพ่ิมเติม) หนา1-2
สวพ.3.1-3-04 แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว1-ด) รวมท้ังสิ้น 2 โครงการ
สวพ.3.1-3-05 โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : หมูบานเผือกหอม ปท่ี 3
สวพ.3.1-3-06 โครงการบรูณาการการมีสวนรวมของชุมชน เรื่อง หมูบานเผือกหอมและขาวเจา
สวพ.3.1-4-01 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 24.1/2554 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลงานบรกิารวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
สวพ.3.1-4-02 แบบประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสงัคม (สวพ.บว.10)
สวพ.3.1-4-03 ผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม ของ สวพ.



รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.3.1-5-01 รายงานผลตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สวพ.3.1-5-02 หนังสือ ท่ี ศธ.0581.11/513 เรื่อง ขอสงแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําป งบประมาณ

พ.ศ.2555 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ลงวันท่ี 28มีนาคม 2555

จุดแข็ง
1. มีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีชัดเจน และมีการมอบหมายงานสูผูปฏิบัติคือกลุมบริการ

วิชาการ
2. ผูบริหารและบุคลากรมีความมุงม่ันในการทํางานเพ่ือมุงสูความสําเร็จ

จุดท่ีควรพัฒนา
- ขาดยุทธศาสตรการทํางานบริการวิชาการ

ขอเสนอแนะ
- จัดทํายุทธศาสตรการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม
- จัดทํายุทธศาตรการบริการวิชาการท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย

- รองผูอํานวยการฝาย
บริการวิชาการ
- งานประสานงานบริการ
วิชาการ

ปการศึกษา 2556

แผนพัฒนา
- -

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ โทร 0-2282-9009  ตอ  6099
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาววัชราภรณ ชัยวรรณ โทร 0-2281-0492
(นักวิจัยปฏิบัติการ)



ตัวบงช้ีท่ี 3.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนแกสังคม
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปงบประมาณ 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการ
ดําเนินงาน)

 1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
สถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินการ ดังนี้
1.1 มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือผูใชบริการ เพ่ือใชประกอบการกําหนดทิศทางและ

แผนการดําเนินงานการบริการวิชาการ คือ การสํารวจความตองการของชุมชนจังหวัดอางทองในโอกาส
การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือสนับสนุนโครงการ OTOP ระหวางจังหวัดอางทองกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนาม ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 (สวพ.3.2-1-01) และมีการสํารวจ
ปญหาและความตองการของชุมชนตามโครงการ การสํารวจขอมูลสินคา หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) เพ่ือพัฒนาสูสากลภายใตการดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ตามเอกสารแบบสรุปปญหาและความตองการของชุมชน พ้ืนท่ีจังหวัดอางทอง (สวพ.3.2-1-02)
จาการสํารวจขอมูล ดังกลาว จึงมีการสรุปและจัดทําแผนการบริการวิชาการในลักษณะของการใหบริการ
วิชาการแบบใหเปลา การใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวม และการใหบริการวิชาการแบบหารายได ตาม
ตารางแผนการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.3.2-1-03) นําแผนการดําเนินงาน
บริการวิชาการเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ครั้งท่ี 3/2555 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2555(สวพ.3.2-1-04)
และเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2555 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2555
(สวพ.3.2-1-05)

1.2 สํารวจความตองการของชุมชนเปนแนวทางในการจัดทําขอเสนอโครงการ เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามแบบสํารวจขอมูลความตองการ
เทคโนโลยีของกลุมผูรับบริการ สวพ.บว.02 (สวพ.3.2-1-06) และตามแบบสํารวจขอมูลชุมชนแบบ
สส.002-2 (1) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวพ.3.2-1-07)

 2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ

2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความรวมมือดานบริการวิชาการ กับหนวยงานภายนอก คือ
จังหวัดอางทอง ในลักษณะของการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ การสนับสนุน โครงการ OTOP



ระหวางจังหวัดอางทองกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือสรางเครือขายการให บริการ
วิชาการอยางตอเนื่อง ตามเอกสารบันทึกขอตกลงความรวมมือ (สวพ.3.2-2-01)

2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความรวมมือในการดําเนินโครงการบริการวิชาการกับหนวยงาน
ภายนอก ดังนี้

2.2.1 ความรวมมือกับเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  และชุมชนผูสูงอายุบานหวยทราย
เหนือ ในโครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต
โครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางสถาบันกับชุมชน ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 304/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ
การพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใตโครงการบูรณา
การการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวพ.3.2-2-02)

2.2.2 ความรวมมือกับเกษตรอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี และชุมชนตําบลหรเทพ ตําบลโคก
ใหญ ตําบลตลาดนอย ในโครงการบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชน เรื่องหมูบานเผือกหอมและขาวเจา
โดยจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฯ เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางสถาบันกับชุมชน ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 321/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการบูรณา
การการมีสวนรวมของชุมชน เรื่องหมูบานเผือกหอมและขาวเจา (สวพ.3.2-2-03)

2.2.3 ความรวมมือกับเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และกลุมแมบานชุมชนบานหวยทราย
ใต ในโครงการการสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑจากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการโครงการฯ เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางสถาบันกับชุมชน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 387/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการการสรางมูลคาเพ่ิม
ผลิตภัณฑจากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 (สวพ. 3.2-2-04)

2.3 ความรวมมือในการเผยแพรผลงานบริการวิชาการ โดยการนําผลงานคลินิกเทคโนโลยีเขา
รวมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2555 ตามหนังสือเชิญเขารวมจัด
กิจกรรมและเขาชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2555” (สวพ.3.2-2-05)
และเขารวมจัดแสดงสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพ่ือพัฒนาสูสากล ในพิธีลงนามบันทึก
ความรวมมือ เรื่องการยกระดับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑสูสากล ตามหนังสือเชิญการลงนามบันทึก
ความรวมมือ และการประชุมเสวนาฯ (สวพ.3.2-2-06) และเผยแพรผลงานผานเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานรายเดือน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สวพ.3.2-2-07)

2.4 รวมเปนคณะกรรมการและเขารวมประชุม เรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งแกเครือขายองค
ความรู (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดอางทอง ตามเอกสารหนังสือเชิญเขารวม เรื่องการ
เสริมสรางความเขมแข็งแกเครือขายองคความรูฯ (สวพ.3.2-2-08) พรอมภาพกิจกรรมการเขารวมประชุม
(สวพ.3.2-2-09)

 3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ และผูเก่ียวของไดแก อาจารยท่ีเปนวิทยากร นักศึกษา/เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน ตามแบบ
สวพ.บว.06 (สวพ.3.2-3-01) และประเมินผลการนําไปใชประโยชนรวมท้ังผลกระทบของการใหบริการ
วิชาการแกสังคม ตามแบบติดตามประเมินผลโครงการ สวพ.บว.07 (สวพ.3.2-3-02) ควบคูกับวิธีการให
เจาหนาท่ีเปนผูสอบถามโดยตรง เพ่ือใหไดผลการประเมินและผลการติดตามท่ีสงผลกระทบตอการ



ใหบริการวิชาการตอสังคม (สวพ.3.2-3-03) โดยมีผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 6 โครงการ ดังนี้

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

1. ผูรับบริการ 1,620 คน 3,461 คน
2. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 84.00 รอยละ 92.48
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ตอประโยชนจาการบริการ รอยละ 78.00 รอยละ 92.17

4. สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวลา 1 ป รอยละ 7.00 
5. จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคม 6 โครงการ 6 โครงการ
6. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 85.00 รอยละ 87.88
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 92.00 รอยละ 100.00

 4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ

นําผลจากการประเมินการใหบริการวิชาการตามขอ 3 มาพัฒนาโครงการการใหบริการวิชาการ
ไดแก

4.1 ชุมชนผูรับบริการมีความตองการใหสถาบันมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง เชน
โครงการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปท่ี 1) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนผลใหมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนโครงการฯ เปนปท่ี 2 ในงบประมาณ
ประจําป 2556 ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (สวพ.3.2-4-01) และรายงานผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัด
เพชรบุรีฯ (สวพ.3.2-4-02)

4.2 มีการพัฒนาปรับปรุง แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการ ใหมีคําถามแบบ
ปลายเปด เพ่ือรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการ ตามแบบประเมินความพึงพอใจของโครงการ สวพ. - บว.06
(สวพ.3.2-4-03)

 5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน

5.1 มีการพัฒนาความรูจากการใหบริการวิชาการ เปนบทความทางวิชาการและเผยแพรใน
ลักษณะตางๆ ดังนี้

5.1.1 เผยแพรบทความวิชาการ เรื่องหมูบานปานศรนารายณ : โครงการตามพระราชประสงค
หุบกะพง ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนน้ําพริกบานหวยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และเรื่องหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : หมูบานเผือกหอม เผยแพรในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินอาเซียน” ครั้งท่ี 1 ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม ตามเอกสารบทความ (สวพ.3.2-5-01)

5.1.2 จัดทําตํารับอาหารไทยพื้นบานจังหวัดเพชรบุรี ตามเอกสารตํารับอาหารไทยพื้นบาน
จังหวัดเพชรบุรี (สวพ.3.2-5-02) และเผยแพรในคลังความรูภูมิปญญาทองถิ่น ผานเว็บไซตการจัดการ
ความรู (KM) สวพ. (http://ird.rmutp.ac.th/km/) (สวพ.3.2-5-03)



5.2 เผยแพรผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการสูสาธารณชนผานชองทาง ดังนี้
5.2.1 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.ird.rmutp.ac.th) (สวพ.3.2-5-04)
5.2.2 เว็บไชตคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร (www.clinictech.rmutp.ac.th) (สวพ.3.2-5-05)
5.2.3 จดหมายขาว จุลสาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.3.2-5-06)
5.2.4 รายงานประจําป 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.3.2-5-07)
5.2.5 รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน คือ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม พ.ศ.2554 เดือน

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน พ.ศ.2555
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (สวพ.3.2-5-08)

5.2.6 การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รายการกาวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เผยแพรผาน
ชองออกอากาศ สศทท. 15 (dltv 15) และ Truevition 200 (สวพ.3.2-5-09)

5.2.7 การจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานบริการวิชาการ และงานคลินิกเทคโนโลยี ผานโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนาและสรางเสริมอาชีพในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจําป 2555
ตามเอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสรางอาชีพฯ (สวพ.3.2-5-10) และ
โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร ครัง้ท่ี 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.พระนคร ครั้งท่ี 2 ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน
อาเซียน” ตามเอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยฯ (สวพ.3.2-5-11)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 5 5 - - - -

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

หนังสือเชิญการบันทึกขอตกลงความรวมมือสนันสนุนโครงการ OTOPฯ และเอกสารบันทึกความรวมมือ

สวพ.3.2-1-02 เอกสารแบบสรุปปญหาและความตองการของชุมชน พ้ืนท่ีจังหวัดอางทองและจังหวัดสมุทรสงคราม
สวพ.3.2-1-03 ตารางแผนการดําเนินงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
สวพ.3.2-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ครั้งท่ี 3/2555 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2555
สวพ.3.2-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2555 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2555
สวพ.3.2-1-06 แบบสํารวจขอมูลความตองการเทคโนโลยีกลุมผูรับบริการตามแบบ สวพ.บว.02
สวพ.3.2-1-07 แบบสํารวจขอมูลชุมชนตามแบบ สส.002-2 (1) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สวพ.3.2-2-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 304/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการการ

พัฒนาอาหารพ้ืนบาน จังหวัดเพชรบุรี แบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใตโครงการบูรณาการ
การมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สวพ.3.2-2-03 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 321/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการบูรณา
การการมีสวนรวมของชุมชน เรื่องหมูบานเผือกหอมและขาวเจา

สวพ.3.2-2-04 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 387/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการการ
สรางมลูคาเพ่ิมผลิตภณัฑจากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน



รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.3.2-2-05 หนังสือเชิญเขารวมจัดกิจกรรมและเขาชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ประจําป 2555”
สวพ.3.2-2-06 หนังสือเชิญการลงนามบันทึกความรวมมือ โครงการการยกระดับสนิคา หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑสูสากล

จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สวพ.3.2-2-07 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สวพ.3.2-2-08 หนังสือเชิญเขารวมประชุม เรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งแกเครอืขายองคความรูฯ
สวพ.3.2-2-09 ภาพกิจกรรมการเขารวมประชุม เรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งแกเครือขายองคความรูฯ
สวพ.3.2-3-01 แบบประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ แบบ สวพ.– บว.06
สวพ.3.2-3-02 แบบติดตามผลการนําไปใชประโยชน แบบ สวพ.– บว.07
สวพ.3.2-4-01 แผนปฏิบัตริาชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
สวพ.3.2-4-02 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีฯ
สวพ.3.2-4-03 แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการ สวพ. – บว.06
สวพ.3.2-5-01 บทความวิชาการ เรื่องหมูบานปานศรนารายณ : โครงการตามพระราชประสงคหุบกระพง ชุมชนนํ้าพริก

บานหวยทรายเหนือ และเรื่องหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : หมูบานเผือกหอม เผยแพร ในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินอาเซียน” ครั้งท่ี 1
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม

สวพ.3.2-5-02 ตํารับอาหารไทยพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรี
สวพ.3.2-5-03 คลังความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ผานเว็บไซตการจัดการความรู (KM) สวพ.

http://ird.rmutp.ac.th/km/)
สวพ.3.2-5-04 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.ird.rmutp.ac.th)
สวพ.3.2-5-05 เว็บไชตคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร (www.clinictech.rmutp.ac.th)
สวพ.3.2-5-06 จดหมายขาว จุลสาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สวพ.3.2-5-07 รายงานประจําป 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.3.2-5-08 รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
สวพ.3.2-5-09 การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รายการกาวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เผยแพรผานชองออกอากาศ

สศทท. 15 (dltv 15) และ Truevition 200
สวพ.3.2-5-10 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสรางเสริมอาชีพในงานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555
สวพ.3.2-5-11 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ

มทร.พระนคร ครั้งท่ี 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งท่ี 2

จุดแข็ง
1. มีระบบบริหารจัดการ และข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน
2. มีองคความรูและความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพท่ีตรงกับความตองการของผูรับบริการ
3. มีเครือขายความรวมมือการใหบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกหลากหลาย

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-



แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม
- ขยายพ้ืนท่ีการใหบริการวิชาการใหครอบคลมุพ้ืนท่ี

จังหวัดภาคกลางตอนลาง

- รองผูอํานวยการฝาย
บริการวิชาการ
- งานปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ
- งานคลินิกเทคโนโลยี

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนพัฒนา
- -

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ โทรศัพท 0-2282-9009  ตอ  6093
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาวหนึ่งฤทัย  แกวคํา โทรศัพท 0-2281-0492 ตอ 6093
(นักวิชาการศึกษา)



ตัวบงช้ีท่ี 3.3 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.9)
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได

1 ขอ
ปฏิบัติได

2 ขอ
ปฏิบัติได

3 ขอ
ปฏิบัติได

4 ขอ
ปฏิบัติได

5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ขอ
ผลการดาํเนินงาน : ในปงบประมาณ 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้  ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการ
ดําเนินงาน )

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานที่ดําเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัยและงาน

บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ควบคู ภูมิป ญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาสู สากล และให
บริการวิชาการแกสังคมเพื่อสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงที่สัมพันธกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้

1.1 ข้ันวางแผน (PLAN) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ระบุผลผลิต และตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจํางบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.3.3-1-01)

1.2 ข้ันปฏิบัติ (DO) มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ เปดโอกาสใหชุมชนและ
หนวยงานภายนอกมีสวนรวมการถายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ตาม
รายงานผลการดําเนินงาน โครงการหมูบานเผือกหอม ปท่ี 3 (สวพ.3.3-1-02) โครงการพัฒนาอาหาร
พ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ปท่ี 1 (สวพ.3.3-1-03) โครงการการบูรณา
การการมีสวนรวมของชุมชน เรื่องหมูบานเผือกหอมและขาวเจา (สวพ.3.3-1-04) และโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาและสรางเสริมอาชีพ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555 (สวพ.3.3-1-05)

1.3 ข้ันตรวจสอบ (CHECK) มีการรายงานผลการดําเนินงาน รวบรวมการดําเนินงาน ประเมินผล
การดําเนินงาน และเผยแพรสูสารณชน ตามเลมรายงานประจําป 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.3.3-
1-06) และนําผลจากการประเมินไปใชในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการในปถัดไป ไดแกโครงการ
หมูบานเผือกหอม ปท่ี 3 (สวพ.3.3-1-07)

1.4 ข้ันนําไปใช (ACT) การประเมินผล และการติดตามผลการนําไปใชประโยชน ไดพบขอท่ีตอง
ปรับปรุง ซึ่งหลังจากมีการปรับปรุงแลว ไดมีการดําเนินการตอยอดเพ่ือใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยาง
ตอเนื่อง ไดแก โครงการหมูบานเผือกหอม ป 2 – 3 (สวพ.3.3-1-08)

 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
โดย ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2555 ซึ่งกําหนดแผนการ

ดําเนินงานไว 9 โครงการ สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายครบท้ัง 9 โครงการ และ บรรลุเปาหมาย
ตามแผนประจําป คิดเปนรอยละ 100 ตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (สวพ.3.3-2-01)



 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู และดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู และดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได ลดรายจาย
และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ตามโครงการหมูบานเผือกหอม เห็นไดจากผลผลิตและรายไดของกลุม
ท่ีจัดทําเผือกทอดกรอบจากเผือกปาด ตั้งแตการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีรวดเร็วข้ึนโดยใชเครื่องสไลด
เผือกชวยในการผลิต สามารถผลิตเผือกทอดกรอบไดเพ่ิมข้ึน 4-5 เทา ลดปญหาแถวคอยของสินคาท่ี
ผูรับบริการตองการ สามารถสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาและสามารถพัฒนาหมูบานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในผลิตภัณฑจากผลผลิตอ่ืนๆ อาทิ เสนใยเผือก ขาวเจา ทําใหสถาบันและชุมชนมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง (สวพ.3.3-3-01)

 4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของชุมชนและ
เอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเนื่อง หรือย่ังยืน

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคง
อัตลักษณของชุมชนและเอกลักษณของ ทองถ่ินอยางตอเนื่อง หรือยั่งยืน คือ ชุมชนตําบลหรเทพ ตําบล
ตลาดนอย ตําบลโคกใหญ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี ไดรับการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ตั้งแตป
2551 – 2556 ดังนี้

ป 2551 ดําเนินการโครงการถายทอดเทคโนโลยีการทําแปงเผือกและผลิตภัณฑ เปนการพัฒนา
แปงเผือกจากเผือกปาด ทําใหชุมชนสามารถทําแปงเผือก และผลิตภัณฑอาหารจากแปงเผือก เกิดการ
รวมตัวกันจัดตั้งกลุมทําขนมจากแปงเผือกจําหนายในชุมชน และในงานสําคัญของจังหวัดสระบุรี ตาม
เอกสารรายงานฉบับสมบูรณโครงการถายทอดเทคโนโลยีการทําแปงเผือกและผลิตภัณฑ (สวพ.3.3-4-01)

ป 2553 ไดรับงบประมาณดําเนินโครงการหมูบานเผือกหอม ในระยะท่ี 1 ภายใตโครงการ
หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
การทํางานของโครงการเปนการบูรณาการผลของงานวิจัย เรื่องการทําแปงเผือกและผลิตภัณฑ สูบทบาท
การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมระหวาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร รวมกับองคกรทองถ่ิน คือ สํานักงานเกษตรอําเภอบานหมอ องคการบริหารสวนตําบลโคกใหญ หร
เทพ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และชุมชนเจาของพ้ืนท่ี ในลักษณะการทํางานแบบไตรภาคี เริ่มตน
จากการศึกษาปญหาและความตองการท่ีแทจริงของชุมชน ซึ่งไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนาชุมชน โดยในปท่ี
1 เปนการสรางมูลคาเพ่ิมของ “เผือกปาด” แบงเปน 2 สวน คือ

1. การพัฒนาสิ่งประดิษฐเครื่องสไลดเผือกทดแทนการสไลดดวยมือในการทําเผือกทอดกรอบ
ซึ่งเปนสินคาท่ีผูบริโภคใหการยอมรับในคุณลักษณะและรสชาติ แตมีปญหาคือ ผลิตไมทันความตองการ
ของผูสั่งสินคา เครื่องสไลดเผือกจึงเปนเสมือนเครื่องมือท่ีชวยลดเวลาในการผลิต สามารถทําใหชุมชนผลิต
เผือกทอดกรอบ  ไดเพ่ิมข้ึน ประมาณ 4-5 เทาตอวัน ลดปญหาแถวคอยของสินคาท่ีผูรับบริการตองการ

2. โดยวิธีการแบบครัวเรือน นําไปใชในการผลิตอาหารไดหลายอยาง อาทิ ไอศกรีม ทองมวน
ทองพับ เม็ดขนุน ซาลาเปา ขนมเปยะบัวหิมะ และเผือกกรอบทรงเครื่องสามารถสรางมูลคาเพ่ิมของเผือก
ปาดในรูปแบบของเผือกสดและแปงเผือกหรือเผือกผงในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  ใหเปนสินคาประจํา
ทองถ่ินของชุมชนหมูบานเผือกหอม ตามเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ โครงการหมูบานเผือกหอม (สวพ.
3.3-4-02)

ป 2554  ไดรับการสนับสนุนใหดําเนินโครงการ หมูบานเผือกหอม โดยไดรับงบประมาณตอเนื่อง
เปนปท่ี 2 ของโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนความตองการของชุมชน
เนื่องจากอําเภอบานหมอ มีการปลูกขาวสลับกับเผือก ทําใหมีความตองการเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ



จากขาวดวย จึงมีการถายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากขาว กระดาษจากฟาง
ขาว และบรรจุภัณฑจากกระดาษจากฟางขาว ชุมชนสามารถเพ่ิมผลิตภัณฑจากขาวได และเพ่ิมรายไดแก
ชุมชนในชวงท่ีสลับเปนนาขาว ตามเอกสารรายงานฉบับสมบูรณโครงการหมูบานเผือกหอม ปท่ี 2 (สวพ.
3.3-4-03)

ป 2555  ไดรับการสนับสนุนใหดําเนินโครงการ หมูบานเผือกหอม โดยไดรับงบประมาณตอเนื่อง
เปนปท่ี 3 ของโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอและงาน
ประดิษฐจากเสนใยเผือก กระดาษจากเสนใยเผือก และบรรจุภัณฑจากกระดาษเสนใยเผือก ทําใหชุมชนมี
รายได และสรางอาชีพจากการพัฒนาผลิตภัณฑจากเปลือกนอกของกานเผือก ตามเอกสารรายงานฉบับ
สมบูรณโครงการหมูบานเผือกหอม ปท่ี 3 (สวพ.3.3-5-04)

ในป 2556 ไดรับงบประมาณรายจาย ใหดําเนินโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากสวน
เหลือใชและสวนบกพรองจากการปลูกของตนและผลเผือกหอมชุมชนอําเภอบานหมอจังหวัดสระบุรี
เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย และงบประมาณภายนอกจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให
ดําเนินโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากเผือกท่ีมีลักษณะเดนเฉพาะของชุมชนในอําเภอบานหมอ
จังหวัดสระบุรี

 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
5.1 ประโยชนและการสรางมูลคาตอชุมชนตําบลหรเทพ โคกใหญ ตลาดนอย ในการสราง

มูลคาเพิ่มเผือกปาด ซึ่งเปนเผือกที่บกพรองจากการปลูกใหสรางอาชีพใหมและพัฒนาอาชีพเดิมแก
ชุมชน กลุมแปรรูปเผือกหอม ตําบลหรเทพ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี ดวยกระบวนการผลิตท่ี
รวดเร็วและสนองความตองการของผูบริการไดทันเวลาดวยเครื่องสไลดเผือกท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
การพัฒนาสวนเหลือใชจากเปลือกนอกของกานเผือกท่ีชวยลดมลภาวะและพลิกสถานการณของเศษ
วัสดุเหลือใชใหเปนผลิตภัณฑประจํากลุม ตามรายงานผลการดําเนินงานโครงการหมูบานเผือกหอมป
ท่ี 3 (สวพ.3.3-5-01)

5.2 ประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินและมหาวิทยาลัยในการบูรณาการความรวมมือ
การทํางานในลักษณะไตรภาคี ไดแก มหาวิทยาลัย องคกรทองถิ่น และชุมชน สรางความเขมแข็งใน
การบริหารจัดการภาครัฐอยางยั่งยืน

แผนภาพกระบวนการดําเนินโครงการ

INPUT
- ภูมิปญญาการทํานาเผือก
- ภูมิปญญาการทํานาขาว
- องคความรูของมหาวิทยาลัย
- เคร่ืองมือ อุปกรณ สถานที่ ส่ิงอํานวยความ

สะดวก งบประมาณ

PROCESS
1. การศึกษาวิจัยการพัฒนา

- ผลิตภัณฑอาหารจากเผือกปาด
- ผลิตภัณฑอาหารจากขาว
- เสนใยจากกานเผือก
- กระดาษจากฟางขาว
- บรรจุภัณฑและผลิตภัณฑส่ิงทอ

2. การถายทอดเทคโนโลยี
3. การตอยอด/ประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ

เดิมและสรางอาชีพใหม

OUTPUT
1. แบบแมบทและแผนปฏิบัติการของชุมชน 1 แผน
2. ผูเขารวมโครงการ 150 คน
3. อุปกรณชวยการผลิต(ส่ิงประดิษฐ) 1 เคร่ือง
4. ผลิตภัณฑอาหารจากเผือกปาด 4 รายการ
5. ผลิตภัณฑอาหารจากขาว 2 รายการ
6. กระดาษจากฟางขาวและผลิตภัณฑ 4 รายการ
7. เสนใยเผือกและผลิตภัณฑ 4 รายการ

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 93.20
2. การนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 83.70
3. การสรางอาชีพใหม 1 อาชีพ
4. การพัฒนาอาชีพเดิม 1 อาชีพ



ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 5 5 - - - -

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

แผนปฏิบัติราชการประจํางบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวพ.3.3-1-02
สวพ.3.3-1-07
สวพ.3.3-1-08
สวพ.3.3-3-01
สวพ.3.3-4-04
สวพ.3.3-5-01

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการหมูบานเผือกหอม ปท่ี 3

สวพ.3.3-1-03 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมสีวนรวมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สวพ.3.3-1-04 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการการบูรณาการการมสีวนรวมของชุมชน เรื่องหมูบานเผือกหอม
และขาวเจา

สวพ.3.3-1-05 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสรางเสริมอาชีพ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555
สวพ.3.3-1-06 รายงานประจําป 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.3.3-4-01 รายงานฉบับสมบูรณโครงการถายทอดเทคโนโลยีการทําแปงเผือกและผลิตภัณฑ
สวพ.3.3-4-02 รายงานฉบับสมูบูรณโครงการหมูบานเผอืกหอม ปท่ี 1
สวพ.3.3-4-03 รายงานฉบับสมบูรณโครงการหมูบานเผือกหอม ปท่ี 2

จุดแข็ง
1. มีโครงการบริการวิชาการท่ีตรงกับความตองการของชุมชน
2. ผลการดําเนินโครงการสามารถทําใหชุมชนเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-



แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
มทร.พระนคร ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- ควรจัดทําโครงการบริการใหมีความตอเน่ืองและ
ยั่งยืน

- รองผูอํานวยการฝาย
บริการวิชาการ
- งานปฏิบตัิงานบริการ
วิชาการ
- งานคลินิกเทคโนโลยี

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนพัฒนา
-

-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ โทร 0-2282-9009  ตอ  6099
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาวชนิดา  ประจักษจิตร โทร 0-2281-0492
(หัวหนากลุมบริการวิชาการ)



ตัวบงช้ีท่ี 3.4 : ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปงบประมาณ 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการ
ดําเนินงาน)

 1. มีแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีผานการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ท่ีผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการใหบริการวิชาการ หนา 73-74 จํานวน 2 โครงการ เปนโครงการที่ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(สวพ.3.4-1-01) ดังนี้

1) โครงการบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชน เรื่อง หมูบานเผือกหอมและขาวเจา
2) โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบาน จังหวัดเพชรบุรี แบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.2 มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ผลผลิตที ่ 2  ผลงานการให บร ิการว ิชาการ จํานวน 7 โครงการ ตามหนังส ือ ศธ
0581.22/481 วันที่ 26 มีนาคม 2555 เรื ่อง ขอนําโครงการเขาแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 และ หนังสือ ศธ 0581.22/1339 วันที่ 7 กันยายน 2555 เรื ่อง ขอนํา
โครงการเขาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม) ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
(สวพ.3.4-1-02)

1) โครงการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี
2) โครงการสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑจากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน
3) โครงการสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย (ปท่ี 2)
4) โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : หมูบานเผือกหอม ปท่ี 3
5) โครงการการสํารวจขอมูลสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพ่ือพัฒนาสูสากล ภายใต

การ ดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
6) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสรางเสริมอาชีพ ภายใตการดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี  ใน

งาน "เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555"
7) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาธุรกิจ

อาหารไทยและขนมไทย และสาขาธุรกิจงานดอกไม ประจําปงบประมาณ



 2. มีการนําแผนสูการปฏิบัติไดอยางครบถวนทุกโครงการ
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาการนําแผนสูการปฏิบัติไดอยางครบถวนทุกโครงการ ดังนี้
2.1 มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผลผลิต

ผลงานการใหบริการวิชาการ เพ่ือใหบุคลากรใชเปนกรอบในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย ผลผลิต
ผลลัพธ ท่ีกําหนดไว ตลอดจนใชเปนกรอบในการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (สวพ.3.4-2-01)

2.2 มีปฏิทินการประสานงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือใชในการ
บริหารงานบริการวิชาการของกลุมบริการวิชาการ ตามปฏิทินการประสานงานบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (สวพ.3.4-2-02)

2.3 มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน ผานระบบวางแผน
และบริหารงบประมาณ BPM เพ่ือรายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการ ตามแบบรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ (สวพ.3.4-2-03)

2.4  มีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2555 วันพุธท่ี 25 เมษายน 2555 และครั้งท่ี 2/2555 วันพุธท่ี 10
ตุลาคม 2555 (สวพ.3.4-2-04)

2.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุด
โครงการฯ เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธแกหนวยงานภายในและภายนอก ตามรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ ไดแก

1) โครงการบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชน เรื่อง หมูบานเผือกหอมและขาวเจา
(สวพ.3.4-2-05)
2) โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบาน จังหวัดเพชรบุรี แบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

(สวพ.3.4-2-06)
3) โครงการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี (สวพ.3.4-2-07)
4) โครงการสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑจากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน (สวพ.3.4-2-08)
5) โครงการสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย (ปท่ี 2)

(สวพ.3.4-2-09)
6) โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : หมูบานเผือกหอม ปท่ี 3
(สวพ.3.4-2-10)
7) โครงการการสํารวจขอมูลสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพ่ือพัฒนาสูสากล ภายใต

การ ดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.3.4-2-11)
8) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสรางเสริมอาชีพ ภายใตการดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี

ในงาน "เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555" (สวพ.3.4-2-12)
9) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาธุรกิจ

อาหารไทยและขนมไทย และสาขาธุรกิจงานดอกไม ประจําปงบประมาณ 2555 (สวพ.3.4-2-13)
2.6 มีรายงานประจําป 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี

1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ ตามรายงานประจําป 2555
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.3.4-2-14)



 3-5 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพรอยละ
80 ของโครงการตามแผน

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพรอยละ 100 ของโครงการตามแผน ดังนี้

(1) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ผลิต
ผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณภายนอก 7 โครงการ ตามรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (สวพ.3.4-5-01)

(2) มีสรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย ผลงานบริการวิชาการ จํานวน 9 โครงการ บรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คิดเปนรอยละ 100 ตามรายงานประจําป
2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา หนา 22-25 และ หนา 43- 50 (สวพ.3.4-5-02)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 5 5 - - - -

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.3.4-1-01
สวพ.3.4-2-01

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวพ.3.4-1-02 หนังสือ ศธ 0581.22/481 วันที่ 26 มีนาคม 2555 เรื่อง ขอนําโครงการเขาแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 และ หนังสือ ศธ 0581.22/1339 วันที่ 7 กันยายน 2555
เรื่อง ขอนําโครงการเขาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (เพ่ิมเติม)

สวพ.3.4-2-02 ปฏิทินการประสานงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สวพ.3.4-2-03 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
สวพ.3.4-2-04 เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 1/2555 วันพุธท่ี 25 เมษายน 2555

และครั้งท่ี 2/2555 วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2555
สวพ.3.4-2-05 รายงานฉบับสมบูรณโครงการบูรณาการการมสีวนรวมของชุมชน เรื่อง หมูบานเผือกหอมและขาวเจา
สวพ.3.4-2-06 รายงานฉบับสมบูรณโครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบาน จังหวัดเพชรบุรี แบบมสีวนรวมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต
สวพ.3.4-2-07 รายงานฉบับสมบูรณโครงการใหคาํปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี
สวพ.3.4-2-08 รายงานฉบับสมบูรณโครงการสรางมูลคาเพ่ิมผลติภณัฑจากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน
สวพ.3.4-2-09 รายงานฉบับสมบูรณโครงการสรางมูลคาเพ่ิมผลติภณัฑแปรรูปจากกลวยเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย (ปท่ี2)
สวพ.3.4-2-10 รายงานฉบับสมบูรณโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : หมูบานเผือกหอม ปท่ี 3
สวพ.3.4-2-11 รายงานฉบับสมบูรณโครงการการสํารวจขอมลูสินคา หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) เพ่ือพัฒนาสูสากล

ภายใตการดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี
สวพ.3.4-2-012 รายงานฉบับสมบูรณโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสรางเสรมิอาชีพ ภายใตการดําเนินงานของคลินิก

เทคโนโลยี  ในงาน "เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555"
สวพ.3.4-2-013 รายงานฉบับสมบูรณโครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)

สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย และสาขาธุรกิจงานดอกไม ประจําปงบประมาณ 2555



รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.3.4-2-14 รายงานประจําป 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.3.4-5-01 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (สวพ.3.4-5-01)
สวพ.3.4-5-02 รายงานประจําป 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา หนา 22-25 และ หนา 43- 50

จุดแข็ง
- การจัดทําและดําเนินโครงการ / กิจกรรมเปนไปตามความตองการของชุมชนผูรับบริการ

เนื่องจาก ไดกําหนดใหมีการสํารวจความตองการของชุมชนกอนการพัฒนาขอเสนอโครงการ

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
- จัดทําระบบและกลไกการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมแบบมีคาตอบแทน

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- จัดทําระบบและกลไกการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แกสังคมแบบมีคาตอบแทน

- รองผูอํานวยการฝาย
บริการวิชาการ
- งานปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ
- งานคลินิกเทคโนโลยี

ปงบประมาณ พ.ศ.2556

แผนพัฒนา
- -

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ โทร 0-2282-9009  ตอ  6099
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาววัชราภรณ ชัยวรรณ โทร 0-2281-0492
(นักวิจัยปฏิบัติการ)



ตัวบงช้ีท่ี 3.5 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินกิเทคโนโลยี
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปงบประมาณ 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการ
ดําเนินงาน)

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนการบันทึกความรวมมือระหวาง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัย ในการนําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยถายทอดสู
ผูรับบริการ เริ่มดําเนินงานในป 2548 – ปจจุบัน มีโครงสรางการบริหารงานโดยมี อธิการบดี
รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส ดํารงตําแหนงผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี และแบงพ้ืนท่ีการ
ดําเนินงานเปนศูนยคลินิกเทคโนโลยี จํานวน 5 ศูนย ไดแก ศูนยคลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
(รับผิดชอบโดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) ศูนยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช (รับผิดชอบโดย
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรและคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ) ศูนยคลินิกเทคโนโลยี
พณิชยการพระนคร (รับผิดชอบโดยคณะคณะศิลปศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ) ศูนยคลินิกเทคโนโลยี
พระนครเหนือ (รับผิดชอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) และศูนย
คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา (รับผิดชอบภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงประสานงานกับ
คลินิกสวนกลางของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ) แตละศูนยมีการดําเนินงานแบบการบูรณาการระหวางคณะ
ซึ่งนําไปสูโครงการและการถายทอดเทคโนโลยีท่ีครบถวนทุกดานตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย

 1. มีการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนยท่ีชัดเจน
คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร มีการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ ระดับมหาวิทยาลัย

และระดับศูนย ไดแก ศูนยคลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ศูนยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนยคลินิก
เทคโนโลยีพณิชยการพระนคร ศูนยคลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ และศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย
และพัฒนา ปรากฏตามเว็บไซตคลินิกเทคโนโลยี www.clinictech.rmutp.ac.th (สวพ.3.5-1-01)

 2. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ไดนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  ท่ีเปน
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ถายทอดสูชุมชนและผูรับบริการในรูปแบบการบริการขอมูลและให
คําปรึกษา การวิจัยและพัฒนาตอยอด การถายทอดเทคโนโลยี และการใหความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สงผลใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ อยางตอเนื่องตั้งแตป
2548 – 2555 จํานวน 45 โครงการ งบประมาณ 12,748,020 บาท (สิบสองลานเจ็ดแสนสี่หม่ืนแปดพัน
ยี่สิบบาทถวน) โดยรวบรวมและเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรม ผานเว็บไซตคลินิกเทคโนโลยี
ม ท ร . พ ร ะ น ค ร www.clinictech.rmutp.ac.th ( ส ว พ . 3.5-2-01) เ ว็ บ ไ ซ ต ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
www.ird.rmutp.ac.th5( ส ว พ . 3.5-2-02) เ ฟ ส บุ ค ค ลิ นิ ก เ ท ค โ น โ ล ยี  ม ท ร . พ ร ะ น ค ร
www.facebook.com/asird.rmutp (สวพ.3.5-2-03) ตามเอกสารฉบับครบรอบหาป รายงานคลินิกเทคโนโลยี



ประจําป 2548-2552 (สวพ.3.5-2-04) เอกสารงานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร ประจําป
2553-2554 (สวพ.3.5-2-05) รายงานประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป 2555 (สวพ.3.5-2-06)
และรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน สวพ. มทร.พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (สวพ.3.5-2-07)

ปงบประมาณ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผูรับบริการ (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
รวม 45 12,748,020 21,103

 3. มีกิจกรรมการประสานงานและการดําเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยคลินิกเทคโนโลยี และผูรับบริการ

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ทําหนาท่ีประสานงานระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ศูนยคลินิกท้ัง 5 ศูนย และผูรับบริการโดยประสานงานตั้งแตการเสนอของบประมาณ
ตามเอกสารแจงการรับขอเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณ ภายใตการดําเนินงาน
คลินิกเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2555 (สวพ.3.5-3-01) การจัดทําขอเสนอโครงการ ตามเอกสารขอ
สงขอเสนอโครงการ (สวพ.3.5-3-02) การยืนยันงบประมาณ ตามเอกสารยืนยันการดําเนินงานตาม
ขอเสนอโครงการ (สวพ.3.5-3-03) การเบิกจายงบประมาณแทนกัน ตามเอกสารเบิกจายเงินงบประมาณ
แทนกัน (สวพ.3.5-3-04) การสงรายงานฉบับสมบูรณ ตามเอกสารสงรายงานฉบับสมบูรณ (สวพ.3.5-3-05)
และกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามเอกสารประสานงาน
หนังสือขอความอนุเคราะหจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเอกสารหนังสือประสานงานถึง
ศูนยคลินิกเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ (สวพ.3.5-3-06)

 4. มีกิจกรรมการรายงานผลการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในสวนท่ีสถาบันรับผิดชอบ
ผานระบบออนไลนครบทุกโครงการ/กิจกรรม และตามเวลาท่ีกําหนด

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดยศูนยคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรายงาน
ความกาวหนาของโครงการท่ีรับผิดชอบผานระบบคลินิกออนไลน (Clinic Monitor Online) ทางเว็บไซต
http://www.clinictech.most.go.th จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ครั้งท่ี 2 (มกราคม –
มีนาคม) ครั้งท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน) ครั้งท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) โดยรายงานทุกวันท่ี 3 ของเดือนแรก
ของไตรมาสถัดไป (สวพ.3.5-4-01)

 5. มีผลงานท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและ/หรือ ไดรับความไววางใจจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญ

โดย คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร และศูนยคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับ
ความไววางใจอยางตอเนื่อง ดังนี้

5.1 ไดรับความไววางใจจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหดําเนินงาน ในโครงการอบรม
เพ่ือพัฒนาและสรางเสริมอาชีพ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2554 ระหวางวันท่ี 8-



13 มกราคม พ.ศ.2555 และ ประจําป 2555 ระหวางวันท่ี 25-28 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยเปนผูรับผิดชอบ
โครงการในการประสานงานเครือขายคลินิกเทคโนโลยีระดับประเทศ ท่ีเขารวมโครงการ ตามเลมรายงาน
ผลการดําเนินงาน  (สวพ.3.5-5-01)

5.2 ไดรับรางวัลเกียรติบัตรยกยอง “หมูบานเผือกหอม” เปนตัวอยางท่ีไดนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพและชีวิตประจําวัน ตามเกียรติบัตรหมูบานแมขาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สวพ.3.5-5-02)

5.3 ไดรับรางวัล โครงการตามรอยพระราชประสงคหุบกะพง ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี เปนหมูบาน/ชุมชนตนแบบ ภายใต “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวน
รวม” เฉลิมพระเกียรติฯ ประจําป พ.ศ.2555 จากกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินอาเซียน” ครั้งท่ี 1 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ จั งหวัดเชียงใหม ตามเอกสารรายงานประจําป  2555 สถาบ ันว ิจ ัยและพ ัฒนา
(สวพ.3.5-5-03)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 5 5 - - - -

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.3.5-1-01 เว็บไซตคลินิกเทคโนโลยี www.clinictech.rmutp.ac.th
สวพ.3.5-2-01 เว็บไซตคลินิกเทคโนโลยี www.clinictech.rmutp.ac.th
สวพ.3.5-2-02 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา www.ird.rmutp.ac.th
สวพ.3.5-2-03 เฟสบุคคลินิกเทคโนโลยี www.facebook.com/asird.rmutp
สวพ.3.5-2-04 เอกสารฉบับครบรอบหาป รายงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําป 2548-2552
สวพ.3.5-2-05 เอกสารงานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร ประจําป 2553-2554
สวพ.3.5-2-06 รายงานประจําป สถาบันวิจยัและพัฒนา ประจําป 2555
สวพ.3.5-2-07 รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน สวพ. มทร.พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
สวพ.3.5-3-01 เอกสารแจงการรับขอเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณ ภายใตการดาํเนินงาน

คลินิกเทคโนโลยี ประจาํปงบประมาณ 2555
สวพ.3.5-3-02 เอกสารขอสงขอเสนอโครงการ
สวพ.3.5-3-03 เอกสารยืนยันการดาํเนินงานตามขอเสนอโครงการ
สวพ.3.5-3-04 เอกสารเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน
สวพ.3.5-3-05 เอกสารสงรายงานฉบับสมบูรณ
สวพ.3.5-3-06 เอกสารประสานงาน หนังสือขอความอนุเคราะหจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

เอกสารหนังสือประสานงานถึงศูนยคลินิกเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ
สวพ.3.5-4-01 เว็บไซตคลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor Online) http://www.clinictech.most.go.th
สวพ.3.5-5-01 เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสรางเสริมอาชีพ ในงานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของไทย ประจําป 2554 และ ประจําป 2555
สวพ.3.5-5-02 เอกสารรายงานประจาํป 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา



จุดแข็ง
1. มีระบบบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของบุคคล/องคกร

ภายนอก
2. เปนศูนยรวมของผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพท่ีตรงกับความตองการของผูประกอบการ

และตลาดในปจจุบัน

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
- ควรมีการสรางสรางเครือขายความรวมมือการทํางานคลินิกเทคโนโลยีรวมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ

เพ่ิมข้ึน

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- สรางเครือขายความรวมมือการทํางานคลินิก
เทคโนโลยีรวมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน

- รองผูอํานวยการฝาย
บริการวิชาการ
- งานคลินิกเทคโนโลยี

งบประมาณ 2556

แผนพัฒนา
- -

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ โทร 0-2282-9009  ตอ  6099
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาวดวงฤทัย  แกวคํา โทร 0-2281-0492
(นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)



ตัวบงช้ีท่ี 3.6 : รอยละของงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการตองบประมาณ
บริการวิชาการท้ังหมด
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปงบประมาณ 2555 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้

เกณฑการใหคะแนน คะแนน
1. รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ

เทากับ 0 – 14 ตองบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 1

2. รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ
เทากับ 15 – 20 ตองบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 2

3. รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ
เทากับ 21 – 25 ตองบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 3

4. รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ
เทากับ 26 – 30 ตองบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 4

5. รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ตั้งแตรอยละ 31 ตองบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 5

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการตองบประมาณ
บริการวิชาการท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
เพื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณภายในและหนวยงานภายนอก ดังนี้

ลําดับ
ท่ี โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณภายใน งบประมาณ

ภายนอกรายจาย รายได
1 โครงการบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชน เรื่อง หมูบานเผือกหอมและขาวเจา 300,000 - -
2 โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบาน จังหวัดเพชรบุรี แบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต 330,000 - -

3 โครงการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี - - 250,000
4 โครงการสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑจากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน - - 250,000
5 โครงการสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑแปรรูป จากกลวยเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย

(ปท่ี 2) - - 250,000

6 โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : หมูบานเผือกหอม ปท่ี 3 - - 230,000



ลําดับ
ท่ี โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณภายใน งบประมาณ

ภายนอกรายจาย รายได
7 โครงการการสํารวจขอมูลสินคา หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) เพ่ือพัฒนาสู

สากล ภายใตการ ดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

- - 100,000

8 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสรางเสริมอาชีพ ภายใตการดําเนินงานของคลินิก
เทคโนโลยี  ในงาน "เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555" - - 1,540,000

9 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)
สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย และสาขาธุรกิจงานดอกไม ประจําป
งบประมาณ

- - 840,000

รวม 9 โครงการ 630,000 - 3,460,000

สรุป งบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด 4,090,000 บาท
งบประมาณภายใน 630,000  บาท
งบประมาณภายนอก 3,460,000 บาท

ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนามีรอยละของงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการตอ
งบประมาณบริการวิชาการท้ังหมด คิดเปนรอยละ 84.59

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 5 5 - - - -

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.3.6-1-01 แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลพระนคร
สวพ.3.6-1-02 หนังสือ ศธ 0581.22/481 วันท่ี 26 มีนาคม 2555 เรื่อง ขอนําโครงการเขา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 และ หนังสือ ศธ 0581.22/1339 วันท่ี 7
กันยายน 2555 เรื่อง ขอนําโครงการเขาแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2555
(เพ่ิมเติม)

จุดแข็ง
1. ไดรับการสนับสนุนงานบริการวิชาการจากงบประมาณภายนอกอยางตอเนื่อง
2. ไดรับความไววางใจจากหนวยงานภาครัฐใหบริหารโครงการ บริการวิชาการในระดับชาติ

อยางตอเนื่อง



จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- กิจกรรมสงเสรมิ/สนับสนุนใหหนวยงานระดับคณะ
แสวงหางบประมาณบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอก
เพ่ิมข้ึน

- ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
- รองผูอํานวยการฝายบริการ
วิชาการ

ปงบประมาณ พ.ศ.  2556

แผนพัฒนา
- -

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ โทร 0-2282-9009  ตอ  6093
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาวชนิดา  ประจักษจิตร โทร 0-2282-9009  ตอ  6093
(หัวหนากลุมบริการวิชาการ)



องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6  ขอ

มีการดําเนินการ
7  ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการ
ดําเนินงาน)

 1. คณะกรรมการประจําสถาบันทําหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวน
มีการแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ท่ี 907/2553  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี
26 พฤศจิกายน 2553 (สวพ.4.1-1-01) ท่ี 137/2554 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2554 (สวพ.4.1-1-02)
และท่ี 34/2556 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2556 (สวพ.4.1-1-03) โดยคณะกรรมการไดทําหนาท่ีตามขอบังคับ
มทร.พระนครวาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการ พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี18 มิถุนายน 2550 (สวพ.4.1-
1-04) และขอบังคับ มทร.พระนครวาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ลง
วันท่ี 4 ตุลาคม 2553 (สวพ.4.1-1-05) โดยทําหนาท่ีตามขอบังคับ ดังนี้ 1. จัดทําแผนพัฒนาของสวน
ราชการใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 2. พิจารณาวางระเบียบและออกขอบังคับภายในสวน
ราชการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 3. สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ
แกสังคม งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและงานรักษาสิ่งแวดลอม 4. ใหคําปรึกษาและขอแนะนํา
เก่ียวกับการดําเนินกิจการตาง ๆ ของสวนราชการ 5. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการประจําสวนราชการ 6. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย  โดยใหคําแนะนําการจัดทําแผนยุทธศาสตรวิจัย
พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และพิจารณาแผน
ยุทธศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 ) ในการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2555  วาระท่ี 4 เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณา (สวพ.4.1-1-06) เสนอแนะในการพิจารณารางวัลแกผูปฏิบัติงานวิจัยและบริการ
วิชาการดีเดน และเสนอแนะการปรับเปาหมายคุณภาพและตัวบงชี้ การประกันคุณภาพ ปการศึกษา
2555 ระดับสถาบัน ในการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี
19 ธันวาคม 2555 วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา (สวพ.4.1-1-07)

 2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน  กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ

โดย มีการจัดตั้งหนวยงานบริหารเพ่ือรองรับการทํางานวิจัย การเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี
การใชประโยชนจากผลงานวิจัยในเชิงสังคม และเชิงพาณิชย รวมท้ังการบริการสังคม เชน งานบริหาร
ท่ัวไป กลุมวิจัย กลุมบริการวิชาการ และมีการประชุมเพ่ือชี้แจงถึงโครงสรางการบริหารจัดการของ



มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมท้ังการจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานตามโครงสรางการแบงสวน
ราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี
15 ตุลาคม 2555 วาระท่ี 4.3 โครงสรางการแบงสวนราชการ สวพ. วาระท่ี 4.4 การจัดบุคลากรให
ปฏิบัติงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการ สวพ. มีการจัดทํายุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกคน วาระท่ี 5.4 รางแผนยุทธศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561  (สวพ.4.1-2-01)  และแจงการจัดบุคลากรลงตามตําแหนงงานและการ
มอบหมายงานใหปฏิบัติ กลุมงานหลัก 2 กลุมงาน ในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี
3/2555 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2555 วาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ (สวพ.4.1-2-02)

 3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน

โดย มีการแจงแผนพัฒนาคุณภาพ  ใหบุคลากรทราบในการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งท่ี
3/2555 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2555 วารท่ี 4.2 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปการศึกษา
2555 ระดับสถาบัน (สวพ.4.1-3-01) มีการติดตามการปฏิบัติงานทุกงาน/ กลุมโดยวิธีการสอบถาม ผาน
หัวหนางาน/กลุม และติดตามในการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2556
วาระท่ี 3.1แผนพัฒนาคุณภาพ 3.2 การจัดการความรู และวาระท่ี 4.2 ความกาวหนางานประกันคุณภาพ
(สวพ.4.1-3-02)

 4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม

โดย มีการแตงตั้งใหรองผูอํานวยการรักษาราชการแทน ตามคําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ท่ี 19/2555 เรื่อง แตงตั้งใหรองผูอํานวยการรักษาราชการแทน ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2555  (สวพ.4.1-4-
01) มีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีแทนหัวหนากลุมงานหลัก 2 กลุมงาน ในกรณีท่ีหัวหนาไมอยูหรือไม
อาจปฏิบัติราชการได ตามบันทึกขอความ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 (สวพ.4.1-
4.02)  และรวมกันพิจารณาการมอบหมายงานในการประชุมบุคลากร ครั ้งที่ 1/56 เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ 2556 วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา (สวพ.4.1-4-03)

 5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ

โดย ผูบริหารทุกระดับมีการถายทอดความรูระหวางปฏิบัติงานจริง และจัดทําคูมือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน จํานวน 34 กระบวนงาน ซึ่งเปนความรูที่สั่งสมจากการปฏิบัติงาน (สวพ.4.1-5-01)
มีการปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง 2555) จํานวน 42 กระบวนงาน (สวพ.4.1-
5-02) และมีการเผยแพรบนเว็บไซต สวพ. (สวพ.4.1-5-03) มีการมอบหมายใหมีการจัดการความรู
จากการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 3 /2555 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2555 วาระที่
4.3 การจัดการความรู (KM) ประจําป 2556 ใหมีการจัดการความรู 3 เรื่อง (สวพ.4.1-5-04) และมี
การจัดการความรู ในกิจกรรมแลกเปลี่ยเรียนรู เรื่อง 1. ข้ันตอนการดําเนินโครงการคบริการวิชาการ
2. การเพิ่มผลผลิตงานวิจัย : การนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 3. เทคนิคการ
เขียนขาวประชาสัมพันธ 4. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ลงในเว็บไซตการ
จัดการความรู สวพ.  (สวพ.4.1-5-05)



 6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี
สวนไดสวนเสีย

โดย ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวน
เสีย มีคําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 04/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดานการกํากับดูแลองคการ
ตามหลักธรรมาภิบาล สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555 (สวพ.4.1-6-01) และมีผลการ
ประเมินการดูแลองคการตามหลักธรรมาภิบาลของ ผอ.สวพ. ตามบันทึกขอความสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินการดูแลองคการตามหลักธรรมาภิบาล
(สวพ.4.1-6-02) และผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/
สํานัก ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก โดยการ
ประเมินดวยวิธีการใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ประกอบการ
สัมภาษณคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก สถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิต และผูท่ีเก่ียวของ ไดคะแนน
รอยละ 90.00 อยูในเกณฑดีมาก ตามหนังสือ กองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/492 ลงวันท่ี
8 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู อํานวยการสถาบัน/สํานัก
(สวพ.4.1-6-03)

 7. คณะกรรมการประจําสถาบันเสนอแนะการบริหารงานของสถาบันและผูบริหาร
นําไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

โดย มีการเสนอแนะดานงบประมาณเพ่ือการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยทําเปนยุทธศาสตรวิจัย
ในการประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ. ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2555 ในวาระท่ี
4.1 ขอเสนอแนะดานงบประมาณเพ่ือการวิจัยของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2555 มติท่ี
ประชุมใหทําเปนยุทธศาสตรวิจัย (สวพ.4.1-7-01) และมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจํา สวพ. โดยนําเขาที่ประชุมจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย มทร. พระนคร ครั้งท่ี
1/2555 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2556 (สวพ.4.1-7-02)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย6 - - - - 7 5

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ. 4.1-1.01คําสั่งแตงตั้งคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 907/2553 ลงวันท่ี26 พฤศจิกายน 2553
สวพ. 4.1-1.02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี137/2554  ลงวันท่ี14 กุมภาพันธ 2554
สวพ. 4.1-1.03 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 34/2556  ลงวันท่ี10 มกราคม 2556
สวพ. 4.1-1.04 ขอบังคับ มทร.พระนครวาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการ พ.ศ. 2550

ลงวันท่ี18 มิถุนายน 2550
สวพ. 4.1-1.05 ขอบังคับ มทร.พระนครวาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการ (ฉบับท่ี 2)

พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2553
สวพ.4.1-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ สวพ. ครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2555



รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.4.1-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ สวพ. ครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 3/2555

เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 25
สวพ.4.1-2-01 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2555
สวพ.4.1-2-02 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2555
สวพ.4.1-3-01 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2555
สวพ.4.1-3-02 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2556
สวพ.4.1-4-01 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 19/2555 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2555
สวพ.4.1-4.02 บันทึกขอความ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2555
สวพ.4.1-4-03 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งท่ี 1/56 เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2556
สวพ.4.1-5-01 คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน
สวพ.4.1-5-02 คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง 2555
สวพ.4.1-5-03 การเผยแพรคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน บนเว็บไซต สวพ.
สวพ.4.1-5-04 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 3 /2555 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2555
สวพ.4.1-5-05 เว็บไซตการจัดการความรู สวพ.
สวพ.4.1-6-01 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 04/2555 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555
สวพ.4.1-6-02 ผลการประเมินการดูแลองคการตามหลักธรรมาภิบาลของ ผอ.สวพ.
สวพ.4.1-6-03 หนังสือ กองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/492 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2556
สวพ. 4.1-7.01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ สวพ. ครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2555
สวพ.4.1-7-02 รายงานการประชุมจดัทํายุทธศาสตรการวิจยั มทร.พระนคร ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2556

จุดแข็ง
1. ผูบริหารสถาบัน มีภาวะผูนําสามารถบริหารจัดการหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

สามารถคัดสรรบุคลากรไดตรงกับความสามารถเปนท่ียอมรับของบุคลภายนอก
2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- จัดทําชองทางการสื่อสารตรงระหวางผูบริหารและ
บุคลากรทุกระดับ

- รองอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
- หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ

ปการศึกษา 2556

แผนพัฒนา
-



ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์ โทร 0-2282-9009  ตอ  6093
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางพลอยวรินทร รังสิกรรพุม โทร 0-2282-9009  ตอ  6093
(หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ)



ตัวบงช้ีท่ี 4.2  : ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาสูการปฏิบัติ

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ดําเนินการได
1 ประเด็น

ดําเนินการได
2 ประเด็น

ดําเนินการได
3 ประเด็น

ดําเนินการได
4 ประเด็น

ดําเนินการได
5 ประเด็น

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการ
ดําเนินงาน)

 1. สถาบัน มีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ รวมท้ังแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อใหคณะกรรมการประจําสถาบันพิจารณากรอบการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร/แผนกลยุทธสวพ.
ประจําปงบประมาณ 2555 ตามคําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 15.13/2554 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน
2554 (สวพ.4.2-1-01) และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรฯ ของ สวพ. เขารวมทบทวนวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 2 – 4 พฤษภาคม 2554 ณโรงแรมภูเขางาม ตามหนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา
ท่ีศธ 0581.11/602 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2554 เรื่อง สงรายชื่อเขารวมโครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.
4.2-1-02) และ เขารวมทบทวนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 25–27 กรกฎาคม 2555
ณ ชลจันทร พัทยา รีสอรท จังหวัดชลบุรี ตามหนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี ศธ 0518.11/1031
ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขอสงรายชื่อผูรวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.4.2-1-03) และทบทวนวิสัยทัศน
ของ สวพ. ท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย และนําเสนอยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบดวย
วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ประเด็นยุทธศาสตรสถาบัน เปาประสงค
ยุทธศาสตร (กลยุทธหลัก) กลวิธี/มาตรการ และพิจารณาแผนปฏิบัติราชการของ สวพ. ในการประชุม
คณะกรรมประจํา สวพ. ครั้งท่ี2/2555 เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2555 วาระท่ี 4.4 แผนปฏิบัติราชการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 และ 4.5  รางแผนยุทธศาสตร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 (สวพ. 4.2-1-04)

 2. มีการสื่อสารเพื่อถายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง  แนวทางการดําเนินงาน รวมถึง
แผนพัฒนาใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ

โดย นํามีการแจงแผนปฏิบัติราชการ นโยบาย กรอบทิศทาง  แนวทางการดําเนินงาน ตามแผน
ยุทธศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 แจงใหบุคลาการทราบ
ในการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2555 วาระท่ี 5.3 แผนปฏิบัติราชการ
สวพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 วาระท่ี  5.4 รางแผนยุทธศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 (สวพ. 4.2-2-01) และแจงแผนพัฒนาคุณภาพ ใหบุคลากรทราบ



ในการประชุมบุคลากร สวพ.  ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2555  วาระท่ี 4.2 แผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ปการศึกษา 2555 ระดับสถาบัน (สวพ. 4.2-2-02)

 3. มีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร โดยกําหนดเปาประสงค แตละประเด็นยุทธศาสตรให
เช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

โดย นําเสนอรางแผนท่ียุทธศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ถึง 2561 ท่ีมีเปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ. ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2555 พิจารณา
ในวาระท่ี 4.5 รางแผนยุทธศาสตร สวพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 (สวพ. 4.2-3-01)

 4. มีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายของสถาบันลงสูทุกกลุมงานภายในสถาบัน
โดย มีการชี้แจงเรื่องประกันคุณภาพระดับสถาบัน ในการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือ

วันท่ี 18 ธันวาคม 2555 วาระท่ี 4.1 เปาหมายคุณภาพ ปการศึกษา 2555 ระดับสถาบัน  (สวพ.4.2-4-01)
 5. ดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัด  และเปาหมายของสถาบันใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ
โดย มีการถายทอดเปาหมาคุณภาพ/ตัวชี้วัดเฉพาะของ สวพ. ใหบุคลากร สวพ. ทราบในการประชุม

บุคลากร สวพ. ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2555 วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา (สวพ. 4.2-5-01)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย
(ประเด็น)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 - - - - 5 5

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.4.2-1-01 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 15.13/2554 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554
สวพ.4.2-1-02 หนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีศธ 0581.11/602 ลงวันท่ี 21 เมษายน 255
สวพ.4.2-1-03 หนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี ศธ 0518.11/1031 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2555
สวพ.4.2-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมประจาํ สวพ. ครั้งท่ี2/2555 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2555
สวพ.4.2-2-01 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2555
สวพ.4.2-2-02 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ.  ครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2555
สวพ.4.2-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ. ครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2555
สวพ.4.2-4-01 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2555
สวพ.4.2-5-01 รายงานการประชุมบุคลากร สวพ. ครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2555

จุดแข็ง
1. มีกระบวนการถายทอดเปาหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันสูผูปฏิบัติท่ีชัดเจน
2. ผูรับผิดชอบ / ผูปฏิบัติสามารถนําเปาหมายฯ สูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

จุดท่ีควรพัฒนา
-



ขอเสนอแนะ
-

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- กํากับดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายท่ี
กรรมการประจําสถาบันกําหนด

- รองอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
- หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ

ปการศึกษา 2556

แผนพัฒนา
-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์ โทร 0-2282-9009  ตอ  6093
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางพลอยวรินทร    รังสิกรรพุม โทร 0-2282-9009  ตอ  6093
(หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ)



ตัวบงช้ีท่ี 4.3 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ดําเนินการได
1 ประเด็น

ดําเนินการได
2 ประเด็น

ดําเนินการได
3 ประเด็น

ดําเนินการได
4 ประเด็น

ดําเนินการได
5 ประเด็น

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ ( ขีด  หนาขอท่ีมีผลการ
ดําเนินงาน)

 1. สถาบัน เสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบัน  ประกอบดวยผูบริหารสถาบันและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตามกฎหมายกําหนด

โดย สถาบันเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบัน ประกอบดวยผูบริหารสถาบันและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตามกฎหมายกําหนด ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่ี 907/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553
(สวพ.4.3-1-01) ท่ี 137/2554 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2554 (สวพ.4.3-1-02) และท่ี 34/2556 ลงวันท่ี
10 มกราคม 2556 มีคุณเวชยันต  เฮงสุวนิช หัวหนาสวนติดตามและประเมินผลการวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รวมเปนคณะกรรมการประจํา สวพ. (สวพ.4.3-1-03) โดยคณะกรรมการได
ทําหนาท่ีตามขอบังคับ มทร.พระนคร วาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการ พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี
18 มิถุนายน 2550  (สวพ.4.3-1-04) และขอบังคับ มทร. พระนคร วาดวยคณะกรรมการประจําสวน
ราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2553 (สวพ.4.3-1-05) รวมท้ังคณะกรรมการจาก
บุคคลภายนอก ในโครงการกิจกรรมท่ีสถาบันรับผิดชอบ เชนโครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัด
เพชรบุรีแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใตโครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ท่ี 304/2555 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2555 (สวพ.4.3-1-06) โครงการบูรณาการการมีสวนรวมของ
ชุมชน เรื่องหมูบานเผือกหอมและขาวเจา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่ี 321/2555 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2555 (สวพ.4.3-1-07) โครงการการสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑจากสับ
ปะรถเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 387/2555 ลงวันท่ี 28
พฤษภาคม 2555 (สวพ.4.3-1-08) โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (ปท่ี 2)  ภายใตโครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง  ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
ท่ี 1184/2555 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2555  (สวพ.4.3-1-09)

 2. สถาบัน จัดใหมีชองทางหรือกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
ประจําสถาบัน

โดย รับฟงขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา สวพ. ในแผนพัฒนาบุคลากรและ แผนปฏิบัติ
ราชการของ สวพ.ในการประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ. ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2556



วาระท่ี 4.1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  และวาระท่ี 5.3 ผลการประเมิน
ขอเสนอการวิจัย งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สวพ.4.3-2-01)

 3. สถาบันและคณะกรรมการประจําสถาบันรวมกันติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน และจัดทํารายงานการดําเนินงานเสนอมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังสื่อสารให
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ

โดย คณะกรรมการประจําสถาบัน สวพ. รวมกันติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานและ
จัดทํารายงานการดําเนินงานเสนอมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังสื่อสารใหประชาชนหรือผูมีสวนได
สวนเสียไดรับทราบ โดยการรายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ. และ
เสนอรายงานการประชุมถึงอธิการบดี ผานรองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ ทราบ เชน รายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ. ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2556 ตามหนังสือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี ศธ 0581.11/0454 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2556 เรื่อง ขอสงรายการการประชุม
คณะกรรมการประจํา สวพ. ครั้งท่ี 1/2556  (สวพ.4.3-3-01) และมีการเผยแพรใหบุคคลภายนอก
รับทราบทางเว็บไซต สวพ. (สวพ.4.3-3-02)

 4. สถาบัน เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแกประชาชนหรือผูมีสวนได
สวนเสียรับทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม

โดย สวพ. ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ท่ีปฏิบัติในปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เผยแพรสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแกประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบอยาง
ชัดเจนเปนรูปธรรม คือจัดทําเปนรายงานประจําป 2555 สวพ. (สวพ.4.3-4-01)  สงใหผูบริหาร จํานวน
13 ทาน หนวยงานภายใน จํานวน   21 แหง ตามหนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี ศธ 0518.11/0441
ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอสงรายงานประจําป 2555 (สวพ.4.3-4-02) และสงใหหนวยงาน
ภายนอก จํานวน 44 แหง  ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.11/1053
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอสงรายงานประจําป 2555 (สวพ.4.3-4-03) และเผยแพรบนเว็บไซต
สวพ. (สวพ.4.3-4-04)

 5. สถาบัน เปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
งานของสถาบันท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณถัดไปเสนอตอมหาวิทยาลัย

โดย สวพ. เปดโอกาสใหผูทรง คุณวุฒิภายนอกสถาบัน ไดแกคณะกรรมการประจํ า
สวพ. เสนอแนะ ในการประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ. ครั้งท่ี 1/2556  เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2556
วารท่ี 4.2 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบใหดําเนินการ
1. อนุมัติโครงการตามรายชื่อแผนปฏิบัติราชการท่ีกําหนด 2. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี
โครงการท่ี 1,2,4 ใหทําเปนแผนงาน มี 3 โครงการยอย สวนโครงการท่ี 3 ใหเปนโครงการพัฒนาบุคลากร
3. การสงขอเสนอโครงการวิจัย ขอใหมีผูทรงคุณวุฒิพิจารณางานกอนสง วช. เพ่ือใหรอยละของขอเสนอ
โครงการของมหาวิทยาลัย ท่ีไมผานการพิจารณาลดลง  (สวพ. 4.3-5-01) รวมท้ังคณะกรรมการจาก
บุคคลภายนอก ในโครงการกิจกรรมท่ีสถาบันรับผิดชอบ ตามคําสั่ง มทร.พระนคร ท่ี 321/2555
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงโครงการบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชน เรื่องหมูบานเผือกหอมและ
ขาวเจา ลงวันท่ี 27 เมษายน 2555 (สวพ.4.3-5-02) และใหขอเสนอแนะวาควรใหการสนับสนุนโครงการ
ลักษณะนี้อยางตอเนื่องไมต่ํากวา 2 ถึง 5 ป ในแตละชุมชน โดยอาจใหการสนับสนุนงบประมาณ 1 – 3 ป
และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตอเนื่องในป ท่ี  4–5 (สวพ.4.3-5-03)  คําสั่ ง มทร.พระนคร
ท่ี 304/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวดัเพชรบุรีแบบมีสวน
รวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใตโครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตาม



แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวพ.4.3-5-04) โดยใหขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรใหการ
สนับสนุนโครงการลักษณะนี้อยางตอเนื่อง ไมต่ํากวา 2–5 ป ในแตละชุน โดยอาจใหการสนับสนุน
งบประมาณ 1–3 ป และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตอเนื่องในปท่ี 4–5 (สวพ.4.3-5-05)

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิในกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเปน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

บุคคลภายนอก หมายถึง คณะกรรมการฝายชุมชนในโครงการ/กิจกรรม ท่ีสถาบันดําเนินการ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย
(ประเด็น)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 - - - - 5 5

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.4.3-1-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 907/2553 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553
สวพ.4.3-1-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 137/2554 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2554
สวพ.4.3-1-03 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 34/2556 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2556
สวพ.4.3-1-04 ขอบังคับ มทร.พระนครวา ดวยคณะกรรมการประจาํสวนราชการ พ.ศ. 2550

ลงวันท่ี18 มิถุนายน 2550
สวพ.4.3-1-05 ขอบังคับ มทร.พระนครวาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553

ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2553
สวพ.4.3-1-06 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 304/2555  ลงวันท่ี 23 เมษายน 2555
สวพ.4.3-1-07 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 321/2555 ลงวันท่ี  27 เมษายน 2555
สวพ.4.3-1-08 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 387/2555 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555
สวพ.4.3-1-09 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 1184/2555 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2555
สวพ.4.3-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ สวพ.  ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2556
สวพ.4.3-3-01 หนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี ศธ 0581.11/0454 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2555
สวพ.4.3-3-02 เผยแพรรายงานการประชุมคณะกรรมการ สวพ. บนเว็บไซต สวพ.
สวพ.4.3-4-01 รายงานประจาํป 2555 สวพ.
สวพ.4.3-4-02 หนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี ศธ 0581.11/0441 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2556
สวพ. 4.3-4-03 หนังสือ มทร.พระนคร ท่ี ศธ 0581.11/1053 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2556
สวพ. 4.3-4-04 เผยแพรรายงานประจําปบนเว็บไซต สวพ.
สวพ.4.3-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ สวพ. ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2556
สวพ.4.3-5-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 321/2555 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2555
สวพ.4.3-5-03 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบูรณราการการมีสวนรวมของชุมชน เรื่องหมูบานเผือกหอมและขาวเจา
สวพ.4.3-5-04 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 304/2555 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2555
สวพ.4.3-5-05 รายงานผลการดาํเนินงานโครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต ภายใตโครงการบูรณาการการมีสวนรรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



จุดแข็ง
1. มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณการ

ปฏิบัติงานจากภายนอก มหาวิทยาลัย
2. มีการจัดทํารายงานประจําป ซึ่งเปนการสรุปผลการดําเนินงานตลอดปงบประมาณพรอมท้ัง

เผยแพรใหหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- การสงเสริมใหภาคประชาชนมสีวนรวมในการ
พัฒนางานของสถาบันเพ่ิมมากข้ึน

- รองอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
- หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ

ปการศึกษา 2556

แผนพัฒนา
-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์ โทร 0-2282-9009 ตอ  6093
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางพลอยวรินทร รังสิกรรพุม โทร 0-2282-9009  ตอ  6093
(หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ)



ตัวบงช้ีท่ี 4.4  : ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ดําเนินการได
1 ประเด็น

ดําเนินการได
2 ประเด็น

ดําเนินการได
3 ประเด็น

ดําเนินการได
4 ประเด็น

ดําเนินการได
5 ประเด็น

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด หนา
ขอท่ีมีผลการดําเนินงาน)

 1. สถาบัน  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปของสถาบัน โดยมีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป ของมหาวิทยาลัย

โดย มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามคําสั ่ง สวพ. ที ่ 08/2555 เรื ่องแตงตั ้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
สถาบันว ิจ ัยและพัฒนา (สวพ.4 .4 -1-01)  ม ีแผนพัฒนาบุคลากร ป งบประมาณ พ.ศ.  2555
สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามหนังสือ สวพ.
ท่ี ศธ 0581.11/1724 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 เรื่องสงแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และหนังสือ กบ. ที่ ศธ 0581.17/4181 ลงวันที่ 28
กันยายน 2554 เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (สวพ.4.4-1-02) มีแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร พ.ศ. 2552-2555 ตามหนังสือ กบ. ที่ ศธ 0581.17/3360 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2552
เรื่องสงแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2552-2555 (สวพ.4.4-
1-03) มีแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2552-2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่เชื ่อมโยงกับแผนพัฒนา
บุคลากรระยะ 4 ป ของมหาวิทยาลัย (สวพ.4.4-1-04)

 2. สถาบัน  มีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
อยางสมํ่าเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ

โดย มีการรายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2554 และภาคการศึกษาท่ี 2/2554
ของผูท่ีไดรับทุนการศึกษา ประจําป 2553 ของน.ส.รุจิรา จันทรสุวรรณ และน.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ
เสนอตอหัวหนาหนวยงาน และสวพ. รายงานผลถึงมหาวิทยาลัย ตามหนังสือ สวพ. ท่ี ศธ 0581.11/1232
ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง ขอรายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี
2/2554 (สวพ.4.4-2-01) มีหนังสือรับรองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท และมี
หนังสือขออนุญาตบันทึกวุฒิปริญญาโทในทะเบียนประวัติ และมหาวิทยาลัยไดแจงการบันทึกวุฒิลง
ในทะเบียนประวัติแลว ตามหนังสือ กบ. ที่ ศธ 0581.17/3437 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 (สวพ.
4.4-2-02) สถาบันมีระบบติดตามความกาวหนาผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2555 ทุก 6 เดือน ระยะที่ 1 ระหวาง
เดือน ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 ตามหนังสือ สวพ. ที่ ศธ 0581.11/541 ลงวันที่ 10 เมษายน



2555 และระยะที่ 2 ระหวางเดือน เมษายน 2555 - กันยายน 2555 ตามหนังสือ สวพ. ที่ ศธ
0581.11/1398 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2555 (สวพ.4.4-2-03)

 3. สถาบัน  มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรของสถาบัน
ท่ีครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานท่ีกําหนด

โดย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรของสถาบัน ท่ีครอบคลุมผลการ
ปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงาน และตามสมรรถนะหลัก โดยพิจารณาจากขอตกลงรวมกัน
ระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
เลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ตามหนังสือ สวพ. ท่ี ศธ 0581.11/0367
ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 (สวพ.4.4-3-01) มีหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามหนังสือ กก.ท่ี ศธ 0581.14/409 ลงวันท่ี 3
กุมภาพันธ 2554 ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 และหนังสือ กก.ท่ี ศธ 0581.14/4640 ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวาดวยการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 มีประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร ฉบับท่ี 2/2555 ลงวันท่ี 28
กันยายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนคาตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย และฉบับ ท่ี 3/2555 เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามหนังสือ กบ. ท่ี ศธ 0581.17/4326 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ
และการใหลูกจางชั่วคราวไดรับเงินรางวัลประจําป (สวพ.4.4-3-02) มีขอตกลงรวมกันระหวางผูประเมิน
กับผูรับการประเมินตามลักษณะงานและภาระงาน และตามสมรรถนะหลัก ตามหนังสือ กบ. ท่ี ศธ
0581.17/4601 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แบบขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและแบบ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (สวพ.4.4-3-03)

 4. สถาบัน มีการประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยพิจารณาถึง
ผลท่ีเกิดข้ึนตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบเปนสําคัญ

โดย มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2555
(สวพ.4.4-4-01) และมีการประเมินผลการปฏิบัต ิงานของบุคลากรรายบุคคล และสรุปเปน
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล โดยใหบุคลากรรายบุคคลรายงานผลการพัฒนา และนําผล
การพัฒนาไปใชประโยชนในการพัฒนางาน (สวพ.4.4-4-02)

 5. สถาบัน  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
และรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอผูมีอํานาจ
เพื่อพิจารณา

โดย มีรายงานสรุปแผนและผลการพัฒนาบุคลากร ประจําป 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา
(สวพ.4.4-5-01) มีการรายงานแผนและผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจําป
งบประมาณ 2555 เสนอตอหัวหนาหนวยงานพิจารณา ตามหนังสือ สวพ. ท่ี ศธ 0581.11/- ลงวันท่ี
28 กันยายน 2555 เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป สถาบันวิจัย
และพัฒนา (สวพ.4.4-5-02)



ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 ประเด็น 5

ประเด็น
5 - - - -

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ

สวพ. 4.4-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารงานบุคคล สวพ. ประจําป 2552-2555
สวพ. 4.4-1-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร สวพ. ประจําป 2552-2555
สวพ. 4.4-1-03 แผนพัฒนาบุคลากร สวพ. ประจําป 2554
สวพ. 4.4-2-01 รายงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2554
สวพ. 4.4-2-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษา ประจําป 2553
สวพ. 4.4-2-03 รายงานผลผูรับทุนการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2553 2/2553 1/2554 และ 2/2554
สวพ. 4.4-3-01 แผนพัฒนาบุคลากร สวพ. ประจําป 2554
สวพ. 4.4-4-01 แผนและผลการพัฒนาบุคลากร ประจําป 2554
สวพ. 4.4-4-02 ประเมินผลผูผานการอบรมโครงการภายในหนวยงาน (สวพ.4.4-4-02)
สวพ. 4.4-5-01 รายงานผลการดาํเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2554

จุดแข็ง
1. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจําปของ สวพ.
2. ผูบริหารใหความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอ และขอรับทุนการศึกษา
3. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเสนอตอผูบริหาร

จุดท่ีควรพัฒนา
- นําผลการประเมินความพึงพอใจมากําหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

- จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจมาเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึน

- รองผูอํานวยการฝาย
บริการ
- หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ
- งานบุคลากร

1. ไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณ

แผนพัฒนา
-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์ โทร 0-2282-9009  ตอ  6098
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : น.ส.สุพัตรา  ศรีนิปกานนท โทร 0-2282-9009  ตอ  6093
(หัวหนางานท่ัวไป)



ตัวช้ีวัดท่ี  4.5  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบันวิจัยและพัฒนา
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ดําเนินการได
1 ประเด็น

ดําเนินการได
2 ประเด็น

ดําเนินการได
3 ประเด็น

ดําเนินการได
4 ประเด็น

ดําเนินการได
5 ประเด็น

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผล
การดําเนินงาน)

 1. สถาบัน  จัดทําแผนการจัดการความรูประจําป
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการดําเนินการ ดังนี้
1.1 มีการจัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 2555 เรื่อง ความรูในการเพ่ิมสมรรถนะการ

ปฏิบัติงาน (สวพ.4.5-1-01) และแผนการจัดการความรูประจําป 2556 เรื่อง ความรูในการเพ่ิมสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน(สวพ.4.5-1-02)

1.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู ในองคกร (KM) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
คําสั่งท่ี 01/2555 (สวพ.4.5-1-03) และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการ
ความรูในองคกร คําสั่งท่ี  02/2555 (สวพ.4.5-1-04) เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการความรูใน
องคกร (Knowledge  Management : KM) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1.3 มีการถายทอดแผนการจัดการความรูสูบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 3/2555 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 วาระที่ 4.3 การจัดการ
ความรู (KM) ประจําป 2556 และนําเอาปญหาอุปสรรคที่พบจากขอเสนอแนะของการประเมินผล
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของปการศึกษา 2554 เพื่อพิจารณากําหนดเปนประเด็นความรู
และเปาหมายการจัดการความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.4.5-1-05)

 2. สถาบัน  มีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ประจําปอยางสมํ่าเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหาร

โดย สถาบันมีจัดสงการประเมินผลการดําเนินงานและแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555  และดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 พรอมท้ังรายงานผล
การประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2555 ในตัวบงชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู และได
นําเสนอตอผูบริหาร และศูนยการจัดการความรู มทร.พระนคร เพ่ือใชติดตาม ความกาวหนาการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูประจําป และจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหาร (สวพ.4.5-2-01-03)



 3. สถาบัน จัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับหรือใชชองทางการสื่อสารท่ี
หลากหลายรูปแบบ

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูใหเขาถึงความรูโดยชองทางตาง ๆ
ดังนี้

การอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการ แผนพับ โปสเตอร การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูท่ี
มีแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) มีคลังความรูงานบริการวิชาการ คลังความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เรื่อง
เลาความสําเร็จคลินิกเทคโนโลยี เอกสารเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย  และงานบริการวิชาการท้ังจาก
ภายในสถาบัน  และจากท้ัง 9 คณะ ภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ
และประชาสัมพันธ ฯลฯ ผานเว็บไซตการจัดการความรู (KM) ของ สวพ.(http://ird.rmutp.ac.th/km/)
(สวพ.4.5-3-01) และเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.rmutp.ac.th) เพ่ือความสมบูรณในการ
สื่อสารและถายทอดความรูใหถึงกลุมเปาหมายดวยความสะดวกรวดเร็ว(สวพ.4.5-3-012) และยังจัดทํา
คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือเปนการรวบรวมองคความรูจากงานประจําท่ีทํา (สวพ.4.5-3-03)

 4. สถาบัน มีการนําองคความรูและนวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนแกสถาบันและสังคม รวมท้ังมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินการ ดังนี้
4.1 จัดทําและเผยแพรผานเว็บไซตการจัดการความรู (KM) ของ สวพ. (http://ird.rmutp.ac.th/km/)

(สวพ.4.5-4-01) เพ่ือท่ีรวบรวมผลการดําเนินงาน และเปนแหลงเผยแพรองคความรูและนวัตกรรมท่ีไดจาก
การจัดการความรูท่ีมีจากภายในสถาบันสูองคกร หรือผูสนใจภายนอก และจัดทําเอกสารเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัย  และงานบริการวิชาการท้ังจากภายในสถาบัน และจากท้ัง 9 คณะ ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมท้ังมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ

4.2 จัด ทําและเผยแพรผ าน เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.rmutp.ac.th)
(สวพ.4.5-4-02)

4.3 โดยจัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรมีข้ันตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการ
ทํางาน (สวพ.4.5-4-03) คลังความรูงานบริการวิชาการ คลังความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เรื่องเลา
ความสําเร็จคลินิกเทคโนโลยีเพ่ือเปนแนวทางแกอาจารย นักวิจัย และเจาหนาท่ี ท่ีสนใจในการเสนอขอ
งบประมาณวิจัย งานทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย งานรายงานความกาวหนางานวิจัย งานติดตามและ
ประเมินผลงานวิจัย งานจัดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และงานตอนการทํางานอ่ืน ๆ

 5. สถาบัน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรูประจําป
และรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอผูบริหาร
หรือคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  พิจารณาปรับปรุงแผนการจัดการความรูสําหรับ
ปงบประมาณถัดไป

โดย สถาบัน ไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรูประจําป 2555
และรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอผูบริหาร
หรือคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งท่ี 3/2555 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2555 วาระท่ี 4.3 รายงานผลการจัดการความรู (KM)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป 2555 เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนการจัดการความรูสําหรับปงบประมาณ
2556 ตอไป (สวพ.4.5-5-01)



ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4

ประเด็น
- - - - 5

ประเด็น
5

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ. 4.5-1-01 แผนการจดัการความรู (KM Action Plan)ของสถาบันวิจยัและพัฒนา  ประจําปงบประมาณ  2555
สวพ. 4.5-1-02 แผนการจดัการความรู (KM Action Plan)ของสถาบันวิจยัและพัฒนา  ประจําปงบประมาณ  2556
สวพ. 4.5-1-03 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท่ี 01/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูในองคกร (KM)

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ. 4.5-1-04 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท่ี 02/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหาร

จัดการความรูในองคกร
สวพ. 4.5-1-05 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบนัวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 3/2555 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2555
สวพ. 4.5-2-01 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0581.11/1471 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2555 เรื่อง ขอสงการประเมินผลการ

ดําเนินงานและแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สวพ. 4.5-2-02 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 2581.11/1991 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2555 เรื่องขอสงเอกสารการจัดการความรู

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
สวพ. 4.5-2-03 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0581.11/0291 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2556  เรื่อง ขอสงเอกสารรายงานผลการ

ประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2555 ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู
สวพ.4.5-(3-4)-01 เว็บไซตการจัดการความรู (KM)  สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th/km/ หัวขอการจัดการ

ความรู (KM)
สวพ.4.5-(3-4)-02 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.ird.rmutp.ac.th หัวขอเอกสารเผยแพร
สวพ.4.5-(3-4)-03 คูมือการปฏิบตัิงาน

สวพ.4.5-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  ครัง้ท่ี  3/2555
ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2555

จุดแข็ง
1. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา

บุคลากร
2. สถาบันฯ มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินงานตามสายการบังคับบัญชาชัดเจน
3. ผูบริหารและบุคลากรทุกคน  ใหความรวมมือในการดําเนินงานเปนอยางดี

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-



แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

-การรวบรวมทักษะจากผูมีประสงการณตรง
(tacit  knowledge) จากงานถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

- รองผูอํานวยการฝายบริหาร
- กลุมบริการวิชาการ
- งานประกันคุณภาพ

แผนพัฒนา
-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์ โทร 0-2282-9009  ตอ  6093
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาวรุจิรา จุนบุญ โทร 0-2282-9009  ตอ  6098
(เจาหนาท่ิบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ)



ตัวช้ีวัดท่ี  4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
หนวยวัด : ผลผลิต

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดําเนินงาน : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผล
การดําเนินงาน)

 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลกัของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในของหนวยงาน เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนระบบควบคุมภายในของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ตามคําสั่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ท่ี 23/2554 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 (สวพ. 4.6-1-01)

 2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 1 ดาน
ตามบริบทของสถาบัน

โดย มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง จากกลุมวิจัย และกลุม
บริการวิชาการ ในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 โดยเลือกจากกลุมบริการวิชาการ เรื่อง งานบริการวิชาการหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
และการวิจัยต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด (สวพ. 4.6-2-01)

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจาก
การวิเคราะหในขอ 2

โดย มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2 ในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (สวพ. 4.6-3-01)

 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
โดย มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในแผน ในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สวพ. 4.6-4-01) และนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 6/2554 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ในวาระท่ี
4.6 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สวพ. 4.6-4-02)

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการ
ประจําสถาบัน เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง

โดย มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา
สถาบัน เพ่ือพิจารณา ในแผนบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายในของหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (สวพ. 4.6-5-01) และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการ



ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาในการประชุมครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ในวาระท่ี
5.6 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สวพ.4.6-5-02)

 6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสถาบัน ไปใชใน
การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

โดย การนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสถาบัน ไปใชในการปรับ
แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป ในการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งท่ี 3/2555 (สวพ. 4.6-6-01)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 ขอ 6 ขอ 5 - - - -

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ

สวพ. 4.6-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและการวางระบบควบคุมภายในของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 23/2554 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554

สวพ. 4.6-2-01 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหนวยงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สวพ. 4.6-3-01 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหนวยงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สวพ. 4.6-4-01 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหนวยงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2555
สวพ. 4.6-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 6/2554 เมื่อวันท่ี

21 ธันวาคม 2554
สวพ. 4.6-5-01 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหนวยงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สวพ. 4.6-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครัง้ท่ี 2/2555  วันท่ี 10 ตุลาคม 2555
สวพ. 4.6-6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครัง้ท่ี 3/2555  วันท่ี 19 ธันวาคม 2555

จุดแข็ง
1. มีแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-



แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

-
- รองผูอํานวยการฝาย
บริหาร
- งานประกันคุณภาพแผนพัฒนา

-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์ โทร 0-2282-9009  ตอ  6093
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาวรุจิรา จุนบุญ โทร 0-2282-9009  ตอ  6098
(เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ)



ตัวช้ีวัดท่ี  4.7 : จํานวนชองทางการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ชองทาง

มีการดําเนินการ
2  ชองทาง

มีการดําเนินการ
3  ชองทาง

มีการดําเนินการ
4  ชองทาง

มีการดําเนินการ
5  ชองทางข้ึนไป

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงานดังนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดจัดแบงโครงสรางการดําเนินงานเปน  งานบริหารท่ัวไป  กลุมวิจัย
และกลุมบริการวิชาการ  ซึ่งปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของรองผูอํานวยการท่ีรับผิดชอบ  และ
รายงานผลการดําเนินงานของกลุม/งานดังกลาว  ผานชองทางการประชาสัมพันธดังนี้

1. การรายงานผลการดําเนินงานรายเดือนเสนอตอท่ีประชุมของผูบริหารระดับคณบดี
ผูอํานวยการ  การประชุมสภาวิชาการ  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  และการประชุม CEO

2. การประชาสัมพันธทางจดหมายขาวรายเดือนของกองประชาสัมพันธ
3. การประชาสัมพันธทางจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
4. การประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา  (www.ird.rmutp.ac.th)
5. การประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตคลินิกเทคโนโลยี

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

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

(https://www.facebook.com/asird.rmutp)
9. การประชาสัมพันธผานทางโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

รายการกาวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
10. รายงานประจําป  2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา
11. งานวิจัยและบริการวิชาการ รายงานประจําป 2554-2555

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4

ชองทาง
- - - - 11

ชองทาง
5



รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ. 4.7-1 เอกสารการรายงานผลการดาํเนินงานรายเดือนเสนอตอท่ีประชุมของผูบริหารระดับคณบดี  ผูอํานวยการ

การประชุมสภาวิชาการ  การประชุมสภามหาวิทยาลยั  และการประชุม CEO
สวพ. 4.7-2 เอกสารการการประชาสมัพันธทางจดหมายขาวรายเดือนของกองประชาสัมพันธ
สวพ. 4.7-3 เอกสารการประชาสัมพันธทางจุลสารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สวพ. 4.7-4 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา  (www.ird.rmutp.ac.th)
สวพ. 4.7-5 เว็บไซตคลินิกเทคโนโลยี (http://www.clinictech.rmutp.ac.th)
สวพ. 4.7-6 การประชาสัมพันธผานเว็บบล็อก สวพ.กับการพัฒนา มทร.พระนคร

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

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

(https://www.facebook.com/asird.rmutp)
สวพ. 4.7-9 การประชาสัมพันธผานทางโครงการการจดัการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

รายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ  ผานทางเว็บไซต มทร.พระนคร
(http://mmd.rmutp.ac.th/)

สวพ. 4.7-10 เอกสารรายงานประจําป  2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ. 4.7-11 เอกสารงานวิจัยและบริการวิชาการ รายงานประจําป 2554-2555

จุดแข็ง
1. สถาบันกําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบชัดเจน
2. บุคลากรรับผิดชอบ ทุมเท และทํางานเปนทีม

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2554

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

-
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
- งานประกันคุณภาพแผนพัฒนา

-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์ โทร 0-2282-9009  ตอ  6093
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาวรุจิรา จุนบุญ โทร 0-2282-9009  ตอ  6098
(เจาหนาท่ิบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ)



องคประกอบท่ี  5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1  ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ  3  ขอ

มีการดําเนินการ
4  หรือ  5  หรือ  6  ขอ

มีการดําเนินการ
7  หรือ  8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 9 ขอ ดังนี้ ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการ
ดําเนินงาน)

 1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และการพัฒนาการของสถาบัน

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้
1.1 มีการจัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการทํางานประกันคุณภาพครบทุกกระบวนงาน

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

1.2 มีการกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานท่ีชัดเจนตามโครงสรางการแบงสวนราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 5.1-1-03) และมีการจัดทําผังการปฏิบัติงานของ สวพ. เพ่ือกําหนด
ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน (สวพ. 5.1-1-04)

1.3 มีการจัดทําคําสั่ง ท่ี 10/2555 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร  กํากับดูแลตัวบงชี้และ
จัดเก็บขอมูล รายงานตามเปาหมายคุณภาพ  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัย
และพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2555 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน
2555 และมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพของแตละตัวบงชี้ใหสอดคลองกับบริบทของสถาบัน (สวพ. 5.1-1-05)

1.4 มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาสถาบัน  (สวพ. 5.1-1-06)
 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ดังนี้
2.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานท่ีชัดเจนตามโครงสรางการแบงสวนราชการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 5.1-2-01) และมีการจัดทําผังการปฏิบัติงานของ สวพ. เพ่ือกําหนด
ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน (สวพ. 5.1-2-02)

2.2 มีการจัดทําคําสั่ง ท่ี 10/2555 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร  กํากับดูแลตัวบงชี้และ
จัดเก็บขอมูล รายงานตามเปาหมายคุณภาพ เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2555 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2555
และมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพของแตละตัวบงชี้ใหสอดคลองกับบริบทของสถาบัน (สวพ. 5.1-2-03)

 3. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย



โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองการ
มาตรฐาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามนโยบาย/ตัวบงชี้เฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา แบงเปน 5 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 2 การวิจัย
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม  องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ องคประกอบ
ท่ี 5 การประกันคุณภาพ และมีตัวชี้วัดรวม 25 ตัวบงชี้ (สวพ. 5.1-3-01)และกําหนดผูกํากับดูแลตัวบงชี้
ตามเปาหมายคุณภาพ สวพ. มทร.พระนคร  ประจําปการศึกษา 2555 (สวพ. 5.1-3-02)

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีสมบูรณ  ประกอบดวยการพัฒนาคุณภาพ
การตรวจติดตามคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ดังนี้
4.1 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองการมาตรฐาน พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย และมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอกตามนโยบาย/ตัว
บงชี้เฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา แบงเปน 5 องคประกอบ (สวพ. 5.1-4-01)

4.2 มีการพัฒนาและปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 (สวพ. 5.1-4-02)
เพ่ิมเติมจากเดิม 24 ตัวบงชี้ เปน 25 ตัวบงชี้

4.2 มีการกําหนดผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ  สวพ. มทร. พระนคร ประจําป
การศึกษา 2555 (สวพ. 5.1-4-03) เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหนวยงาน มีการติดตามการ
รายงานผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาท่ีทางสํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร กําหนด

4.3 มีการตรวจประเมินโดยเชิญผูทรงวุฒิจากภายนอก ตามหนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี
ศธ 0581.11/779 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2556 เรื่องขอความอนุเคราะหบุคลากรเปนประธานกรรมการการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (สวพ. 5.1-4-04)

4.4 มีการตรวจประเมินโดยเชิญผูทรงวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ตามหนังสือสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ท่ี ศธ 0581.11/0421 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอเชิญเปนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน เปนประจําทุกป (สวพ. 5.1-4-05)

4.5 การจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ท่ี 11/2556 ลงวันท่ี 10
พฤษภาคม 2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 ของ
สวพ. (สวพ. 5.1-4-06)

 5. มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินการจัดทําแนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนา
สงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา  2554
(สวพ. 5.1-5-01) เสนอตอท่ีประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 3/2555 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม
2555 (สวพ. 5.1-5-02)

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 5
องคประกอบคุณภาพ



โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังนี้

6.1 มีระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) ท่ีพัฒนาโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวพ. 5.1-6-01)

6.2 มีเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.rmutp.ac.th/) (สวพ. 5.1-6-02) เปนแหลง
รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน และสารสนเทศในดานตาง ๆ เพ่ือใชเปนขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เชน องคประกอบท่ี 1 กลองงานบริหารท่ัวไป  องคประกอบกท่ี 2 กลองกลุม
วิจัย องคประกอบท่ี 3 กลองกลุมบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 กลองงานบริหารท่ัวไปและกลองขอมูล
สถาบัน  องคประกอบท่ี 5 กลองงานประกันคุณภาพ

6.3 มีระบบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (http://rpm.rmutp.ac.th/)
ท่ีเปนแหลงรวบรวมขอมูลดานงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย (สวพ. 5.1-6-03)

6.4 มีเว็บไซตการจัดการความรู (KM) สวพ. (http://ird.rmutp.ac.th/KM) เปนแหลงรวบรวม
องคความรูตาง ๆ จากงานวจิัยและงานบริการวิชาการ (สวพ. 5.1-6-04)

6.5 มีเว็บไซตวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (http://journal.rmutp.ac.th/) เปนแหลง
รวบรวมวารสารจากถายในและภายนอก มหาวิทยาลัยมีท้ังบทความวิจัย และบทความวิชาการ (สวพ.
5.1-6-05)

6.6 มีเว็บไซตคลินิกเทคโนโลยี (http://clinictech.rmutp.ac.th/) เปนแหลงรวบรวมขอมูลงาน
บริการวิชาการ (สวพ. 5.1-6-06)

 7. มีสวนรวมของผูมีสวนได สวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผูใช
บริการตามพันธกิจของสถาบัน

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคําสั่งท่ี 1029/2555 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย
และงานบริการวิชาการ (สวพ. 5.1-7-01) และคําสั่งท่ี 1151/2555 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ (แกไข) (สวพ. 5.1-7-02) เพ่ือใหการบริการงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเปนไปตามขอกําหนดของการประกันคุณภาพ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ

- ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ (สวพ. 5.1-7-03)
- ครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 5 เมษายน 2556 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา (สวพ. 5.1-7-04)
 8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน

และมีกิจกรรมรวมกัน
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ดังนี้
8.1 ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ ข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการ

วิชาการ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี (สวพ.
5.1-8-01)

8.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ การเพ่ิมผลผลิตงานวิจัย: การนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 (สวพ. 5.1-8-03)



8.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ การบูรณาการงานบรการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย วันท่ี 8 มีนาคม 2556 ณ หองประชุมเฟองเงิน ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค 1
คณะวิศวกรรมศาสตร (สวพ. 5.1-8-03)

โดยมีผู บริหาร หัวหนางานวิจัย  ตัวแทนนักวิจัย หัวหนางานบริการวิชาการ  และผู ดูแลงาน
บริการวิชาการของคณะ เขารวมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ในกิจกรรมดังกลาว

 9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน
และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคุณภาพ ดังนี้
9.1 ดานการบริการวิชาการ มีแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่องการสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑจากสับปะรด

เพ่ือเศรษฐกิจชุมชน การดําเนินโครงการท่ีประสบความสําเร็จนี้  สงผลใหผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีร
พัชระ  ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําป 2555  โดยใชผลงานของ
โครงการฯ นี้เปนสวนหนึ่งท่ีใชบูรณาการผลงานสรางสรรคกับงานบริการวิชาการเขาดวยกันอยางลงตัว
และนางจุนารีรัตน นวลละออง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ไดรับโลรางวัลผู ทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป 2555
เชนเดียวกัน (สวพ. 5.1-9-01)

9.2 ดานวิจัย มีแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่อง ความสําเร็จของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
โดยไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล TCI โดยศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (ศูนย TCI)
ซึ่งวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ไดรับการประเมินอยูในกลุมท่ี 1 คือ วารสารท่ีผานการรับรอง
คุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ป จนถึง ธันวาคม 2557) และอยูในฐานขอมูล TCI (Thai Citation
Index) และจะไดรับกรคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation (ACI)  ตอไป  ซึ่งนับเปน 1 ใน 59
วารสารในในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ัวประเทศท่ีอยูในฐานขอมูลเดียวกันนี้ และเปน 1 ใน 20
มหาวิทยาลัยท่ีอยูในกลุมท่ี 1 (สวพ. 5.1-9-02)

9.3 ดานวิจัย มีแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่อง ความสําเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award
2012 ในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012) เปนผลมา
จากการสนับสนุนของผูบริหารความรวมมือจากบุคลากร ผลงานวิจัยท่ีเปนการนําไปใชประโยชนการใช
คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน และรูปแบบการจัดนิทรรศการท่ีนาสนใจถือเปนความสําเร็จท่ีภาคภูมิใจของ
มหาวิทยาลัยในบทบาทของการเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสูการใชประโยชนเชิงสังคม
และเชิงพาณิชย จนไดรับรางวัล Gold Award หรือรางวัลถวยทอง (สวพ. 5.1-9-03)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คา
เปาหมาย

(ขอ)

4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค.56)

12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน

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)   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมายเทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย7 ขอ 9 ขอ 5 - -



รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ. 5.1-1-01 คูมือข้ันตอนการปฏบิัติงานการทํางานประกันคณุภาพ
สวพ. 5.1-1-02 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.rmutp.ac.th/
สวพ. 5.1-1-03 โครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา (งานประกันคุณภาพ)
สวพ. 5.1-1-04 ผังการปฏิบตัิงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สวพ. 5.1-1-05 คําสั่ง ท่ี คําสั่ง ท่ี 10/2555 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร กํากับดูแลตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมลู

รายงานตามเปาหมายคณุภาพ เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา  2555

สวพ. 5.1-1-06 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ. 5.1-2-01 โครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา (งานประกันคุณภาพ)
สวพ. 5.1-2-02 ผังการปฏิบตัิงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สวพ. 5.1-2-03 คําสั่ง ท่ี คําสั่ง ท่ี 10/2555 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร กํากับดูแลตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมลู

รายงานตามเปาหมายคณุภาพ เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา  2555

สวพ. 5.1-3-01 นโยบาย/ตัวบงช้ีเฉพาะ  (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ. 5.1-3-02 ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ สวพ. มทร.พระนคร ประจําปการศึกษา 2555
สวพ. 5.1-4-01 นโยบาย/ตัวบงช้ีเฉพาะ  (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ. 5.1-4-02 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ. 5.1-4-03 ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ สวพ. มทร.พระนคร ประจําปการศึกษา 2555
สวพ. 5.1-4-04 หนังสือภายนอก ท่ี ศธ 0581.11/779 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2556 เรื่องขอความอนุเคราะหบคุลากรเปน

ประธานกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สวพ. 5.1-4-05 บันทึกขอความ  ท่ี ศธ 0581.11/0421 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอเชิญเปนกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน
สวพ. 5.1-4-06 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555  ท่ี 11/2556 ลงวันท่ี

10 พฤษภาคม 2556
สวพ. 5.1-5-01 แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศกึษา  2554
สวพ. 5.1-5-02 รายงานการประชุมบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 3/2555 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2555
สวพ. 5.1-6-01 ระบบตดิตามการพัฒนาคณุภาพภายใน (IQA) (http://dc.rmutp.ac.th/qa)
สวพ. 5.1-6-02 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.rmutp.ac.th/)
สวพ. 5.1-6-03 ระบบรหิารงานวิจัย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (http://rpm.rmutp.ac.th/)
สวพ. 5.1-6-04 เว็บไซตการจัดการความรู (KM) สวพ. (http://ird.rmutp.ac.th/KM)
สวพ. 5.1-6-05 เว็บไซตวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (http://journal.rmutp.ac.th/)
สวพ. 5.1-6-06 มีเว็บไซตคลินิกเทคโนโลยี (http://clinictech.rmutp.ac.th/)
สวพ. 5.1-7-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ท่ี 1029/2555

ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2555
สวพ. 5.1-7-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ (แกไข) คําสั่งท่ี 1151/2555

ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555
สวพ. 5.1-7-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ครั้งท่ี 1/2555

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555
สวพ. 5.1-7-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ครั้งท่ี 2/2556

วันท่ี 5 เมษายน 2556



รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ. 5.1-8-01 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ ข้ันตอนการดําเนินโครงการบรกิารวิชาการ

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555
สวพ. 5.1-8-02 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ การเพ่ิมผลผลิตงานวิจยั: การนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช

ประโยชน วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555
สวพ. 5.1-8-03 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

วันท่ี 8 มีนาคม 2556
สวพ. 5.1-9-01 เอกสารแนวปฏิบัติท่ีดใีนเรื่องการสรางมลูคาเพ่ิมผลิตภณัฑจากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน
สวพ. 5.1-9-02 เอกสารแนวปฏิบัติท่ีดใีนเรื่องความสําเร็จของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
สวพ. 5.1-9-03 เอกสารแนวปฏิบัติท่ีดใีนเรื่องความสําเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award

จุดแข็ง
1. ผูบริหารใหความสําคัญกับระบบการประกันคุณภาพ
2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ีชัดเจน

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

แนวทางแกไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2554

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม

-
-รองผูอํานวยการฝาย
บริหาร
- งานประกันคุณภาพแผนพัฒนา

-

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์ โทร 0-2282-9009  ตอ  6093
(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : นางสาวรุจิรา จุนบุญ โทร 0-2282-9009  ตอ  6098
(เจาหนาท่ิบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ)



สวนที่ 4

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ ตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินของ สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- สวนที่ 4-1  สรุปผลการประเมินตามเกณฑ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.พระนคร



ตารางท่ี 4 - 1 ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉลี่ยรายมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

 ตองปรับปรุงเรงดวน  ตองปรับปรุง  พอใช  ดี  ดีมาก
00.00 - 1.50 1.51 - 2.50 2.51 - 3.50           3.51 - 4.50 4.51 – 5.00

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

เปา
หมาย

คา
น้ําหนัก

ผลการดําเนินการปการศึกษา 2555

บรรลุ
เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไม

บรรลุ

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

ประเมินตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร
องคประกอบท่ี 1   : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (น้ําหนกัรอยละ 6)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ขอ 4 8 5 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 5
องคประกอบท่ี 2  : การวิจัย (น้ําหนักรอยละ 36)
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5 ขอ 4 7 5 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

3 ขอ
4 5 5 

2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่อง
การบูรณาการการวิจัยกับการเรียน
การสอนและหรือการบริการวิชาการ

4 ขอ
4 5 5 

2.4 ระดับความสําเร็จของการ
จัดสรรงบประมาณวิจัยจาก
งบประมาณภายใน

5 ขอ
4 6 5 

2.5 ระดับความสําเร็จของการ
ติดตามประเมินผลการทํางานวิจัย 4 ขอ 4 5 5 

2.6 ระดับความสําเร็จของการ
เผยแพรผลงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรค

5 ขอ
4 6 5 

2.7 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
วารสารวิชาการและวิจัย 4 ขอ 4 5 5 

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนานักวิจัย 4 ขอ 4 4 4 

2.9 จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงาน
สรางสรรคหรือผลงานวิชาการท่ี
ดําเนินการจดแจงหรือจดทะเบยีน
ทรัพยสินทางปญญา

16-20
เรื่อง

4 33 5 

2.10 ระดับความสาํเรจ็ของการ
สงเสริมการทํางานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคของนักศึกษา

4 ขอ 4
4 4

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 4.80



ตารางท่ี 4 - 1 ผลการดําเนินงานฯ ตามเกณฑมาตรฐาน สวพ. มทร.พระนคร (ตอ)

 ตองปรับปรุงเรงดวน  ตองปรับปรุง  พอใช  ดี  ดีมาก
00.00 - 1.50 1.51 - 2.50 2.51 - 3.50           3.51 - 4.50 4.51 – 5.00

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

เปา
หมาย

คา
น้ําหนัก

ผลการดําเนินการปการศึกษา 2555 บรรลุ
เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไม
บรรลุ

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

ประเมินตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบท่ี 3  : การบริการวิชาการแกสงัคม (น้ําหนักรอยละ 24 )
3.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 4 ขอ 4 5 5 

3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม 4 ขอ 4 5 5 

3.3 ผลการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก

4 ขอ 4
5 5 

3.4 ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแก
สังคม

4 ขอ 4
5 5 

3.5 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 4 ขอ 4 5 5 

3.6 รอยละของงบประมาณภายนอก
ตองบประมาณภายใน ในการ
สนับสนุนงานบริการวิชาการ

4 ขอ 4
5 5 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 5
องคประกอบท่ี 4  : การบริหารและจัดการ (น้ําหนักรอยละ 28)
4.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน 6 ขอ 4 7 5 

4.2 ระดับคุณภาพของการถายทอด
เปาหมายของคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาสูการปฏิบัติ

4 ประเด็น 4
5 5 

4.3 ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ

4 ประเด็น 4

5 5 

4 . 4 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 4 ประเด็น 4 5 5 

4.5 ระดับความสํ า เร็ จของการ
จัดการความรูของสถาบัน 4 ประเด็น 4 5 5 



ตารางท่ี 4 - 1 (ส. 1)  ผลการดําเนินงานฯ ตามเกณฑมาตรฐาน สวพ. มทร.พระนคร (ตอ)

 ตองปรับปรุงเรงดวน  ตองปรับปรุง  พอใช  ดี  ดีมาก
00.00 - 1.50 1.51 - 2.50 2.51 - 3.50           3.51 - 4.50 4.51 – 5.00

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

เปา
หมาย

คา
น้ําหนัก

ผลการดําเนินการปการศึกษา 2555 บรรลุ
เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไม
บรรลุ

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
ประเมินตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร

4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ขอ 4 6 5 
4.7 จํานวนชองทางการ
ประชาสมัพันธผลการดําเนินงาน
ของสถาบัน

4 ชองทาง 4
8 5 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 5
องคประกอบท่ี 5 : ระบบกลไกการประกันคุณภาพ (น้ําหนักรอยละ 6)
5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

7 ขอ 4 9 5 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 5
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

4.92 



สรุปผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปการศึกษา 2555 โดยรวม
(ตามเกณฑมาตรฐาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร : คะแนน 4.92)

ในรอบปการศึกษา 2555 ผลการประเมินการดําเนินงานทุกภารกิจท้ัง 5 องคประกอบ
ตามมาตรฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร (5 องคประกอบ) มีดังตอไปนี้

องคประกอบท่ี  1 ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยท่ีดําเนินงานและบริหารจัดการ

งานวิจัยและงานบริการวิชาการแกสังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบุคลากรทุกกลุมงาน
ภายในของสถาบันใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน จากการดําเนินงานในรอบป
การศึกษา พ.ศ. 2555 สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี้

ตามเกณฑของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีคาเฉลี่ยรวมขององคประกอบท่ี 1 เทากับ 5

จุดเดน
1 ผูบริหารและบุคลากรมีความมุงม่ันในการทํางานเพ่ือใหงานบรรลุสูความสําเร็จ
2 มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ สามารถเชื่อมโยงแผนสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

จุดท่ีควรพัฒนา
-

แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี)
-



องคประกอบท่ี 2 การวิจัย
กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการบริหาร หนาท่ีในการบริหาร

จัดการ วางระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย การเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ การจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย
การพัฒนานักวิจัย และการทําวิจัย จากผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2555 สรุปผลผลการ
ดําเนินงานและขอเสนอแนะตางๆของกลุมวิจัย ดังนี้

ตามเกณฑของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบท่ี 2  เทากับ 4.80

จุดเดน
1. มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนคูมือกระบวนการทํางานของแตละงานท่ีชัดเจน
2. มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติของแตละงาน
3. มีบุคลากรผูรับผิดชอบแตละงานอยางชัดเจน

จุดท่ีควรพัฒนา
1. การประเมินผลการดําเนินงานและการนําผลการประเมินไปใชในการปฏิบัติงาน

แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ
1. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับความรูในการเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติท้ังกับ

บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาทักษะการพัฒนาเฉพาะตําแหนงของบุคลากรแตละคน

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี)
1. ความสําเร็จของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
2. ความสําเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award



องคประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการแกสังคม
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานบริหารจัดการงานบริการวิชาการแกสังคมอยางเปนระบบ

และ มีกลไกสนับสนุนการบริการวิชาการและวิชาชีพใหตอบสนองความตองการของสังคมในรูปแบบของ
คลินิกเทคโนโลยี รวมท้ังตองเผยแพรผลงานบริการวิชาการอยางตอเนื่อง  โดยระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมจะเปนการสะทอนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท่ีดีข้ึนได จากการ
ดําเนินงานในรอบปการศึกษา พ.ศ.2555 สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะตางๆ ดังนี้

ตามเกณฑของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีคาเฉลี่ยรวมขององคประกอบท่ี 3 เทากับ 5
จุดเดน

1. มีโครงสรางการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินภารกิจดานการบริการสังคมซึ่งเปนหนึ่งในสี่

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
3. มหาวิทยาลัยมีกลุมเปาหมาย/ผูรับบริการท่ีชัดเจน สามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม
4. ผูบริหารทุกระดับ ตั้งแตระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูอํานวยการและคณบดีใหการ

สนับสนุน บทบาทการบริการวิชาการของสถาบัน  รวมท้ังความตระหนักในภารกิจของคลินิกเทคโนโลยีใน
สองบทบาท คือ การวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม

5. มีระบบบริหารจัดการ และข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน โดยผูรับผิดชอบท่ีมี
ประสบการณสงผลใหการดาํเนินโครงการประสบความสําเร็จ

6. หนวยงานในสังกัดมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงผลใหสามารถปฏิบัติภารกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ

7. การจัดทําและดําเนินโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามความตองการของชุมชนผูรับบริการ
เนื่องจากไดกําหนดใหมีการสํารวจความตองการของชุนกอนการพัฒนาขอเสนอโครงการ

8. เปนศูนยรวมของผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพท่ีตรงกับความตองการของ
ผูประกอบการ และตลาดในปจจุบัน

9. มีผลงานการบริการวิชาการท่ีเปนประโยชน อยูในความสนใจของชุมชนและสังคม
10. มีชองทางการประชาสัมพันธ/เผยแพร ผลงานบริการวิชาการหลายชองทาง

จุดท่ีควรพัฒนา
1. การบริหารจัดการงานบริการวิชาการขาดความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานระดับคณะ

และมหาวิทยาลัย
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไมไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารจัดการงานบริการ

วิชาการทั้งระบบ สงผลใหไมสามารถกํากับดูแลผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายไดเต็ม
ประสิทธิภาพ

3. จัดทํายุทธศาสตรการบริการวิชาการ

แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ
1. จัดโครงการ/กิจกรรม ในลักษณะงานบริการวิชาการอยางตอเนือ่ง
2. ขยายพ้ืนท่ีการใหบริการวิชาการใหครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลางตอนลาง



องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําสถาบัน

ท่ีทําหนาท่ีใหคําแนะนําในการวางแผนพัฒนา สงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม ให
คําปรึกษาและขอแนะนําเก่ียวกับการดําเนินกิจการตาง ๆ รวมท้ังกํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมี
ประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีภารกิจท่ีตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เชน
ทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู การเผยแพรผลการดําเนินงานเพ่ือใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวโดยใชหลักธรรมภิบาล (Good Governance) จากการดําเนินงานในรอบปการศึกษา พ.ศ.
2555 สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี้

ตามเกณฑของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีคาเฉลี่ยรวมขององคประกอบท่ี 4 เทากับ 5
จุดเดน

1. ผูบริหารสถาบัน มีภาวะผูนําสามารถบริหารจัดการหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถคัดสรรบุคลากรไดตรงกับความสามารถเปนท่ียอมรับของบุคคลภายนอก

2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม
3. มีกระบวนการถายทอดเปาหมายของคณะกรรมการประจําสถาบัน สูผูปฏิบัติท่ีชัดเจน
4. ผูรับผิดชอบ/ผูปฏิบัติ สามารถนําเปาหมายสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
5. มีคณะกรรมการประจําสถาบัน เปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณการปฏิบัติงานจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย
6. มีการจัดทํารายงานประจําป ซึ่งเปนการสรุปผลการดําเนินงานตลอดปงบประมาณพรอมท้ัง

เผยแพรใหหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

จุดท่ีควรพัฒนา
-

แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี)
1. มีคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน
2. มีการปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน



องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต
ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  ท้ังภายในสถาบันและตามภารกิจหลักของกลุมงานในสังกัดของสถาบัน
ท่ีสงผลตอคุณภาพของมหาวิทยาลัย  สถาบันจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะ
ของสถาบัน จากการดํา เนินงานในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2555 สรุปผลการดําเนินงานและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี้

ตามเกณฑของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีคาเฉลี่ยรวมขององคประกอบท่ี 5 เทากับ 5

จุดเดน
1. บุคลากรเขาใจและใหความรวมมือในการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จุดท่ีควรพัฒนา
1. ควรลดการลาออกของบุคลากร

แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี)
1. การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑจากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน
2. ความสําเร็จของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
3. เรื่องความสําเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award



สวนที่  5

ภาคผนวก

- เปาหมายคุณภาพ สถาบนัวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ประจาํปการศึกษา 2555
- ยุทธศาสตรการพฒันา มทร.พระนคร
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร  กํากับดูแลตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูลรายงานตาม

เปาหมายคุณภาพ  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2555



คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ท่ี ๑๐/๒๕๕๕

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร  กํากับดูแลตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูล
รายงานตามเปาหมายคุณภาพ  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
..............................................

ดวยในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ไดทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)

เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามวัตถุประสงคและเปนไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย จึงแตงตั้งคณะกรรมการ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้

๑. คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตรและกํากับดูแลตัวบงช้ี ประกอบดวย
๑.๑ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผูอํานวยการฝายวิจัย กรรมการ
๑.๓ รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ กรรมการ
๑.๔ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ กรรมการ
๑.๕ รองผูอํานวยการฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ีดังนี้
๑. กําหนดนโยบายทบทวนแผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตร/การประเมินตนเอง (SAR)
๓. กํากับดูแลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบ ดังเอกสารแนบ
๔. กํากับดูแลตัวบงชี้  และวางแผนดําเนินงาน เพ่ือทําใหผลการประเมินตนเอง (SAR) เปนไปตาม

เปาหมายในการประเมินตนเอง (SAR) แตละตัวบงชี้ตามเอกสารแนบ
๕. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือกํากับ ดูแล และติดตามการ

ดําเนินงาน กลไกและวิธีการ ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงานภายใน
บรรลุผล

๖. ใหขอเสนอแนะ ติดตามผลและกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน

๒. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกอบดวย

๒.๑ รองผูอํานวยการฝายบริหาร ประธานกรรมการ
๒.๒ รองผูอํานวยการฝายวิจัย กรรมการ
๒.๓ รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ กรรมการ

.../๒.๔ หวัหนา...

ฉบับใหม เพิ่มยุทธศาสตรชาติ
และปรับ เปาประสงค กลยุทธ

และกลวิธี/มาตรการ

5. สรางสรรคงานวิจยั นวตักรรม เพ่ือพัฒนาการเรียน



๒.๔ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ กรรมการ
๒.๕ น.ส.สุพัตรา ศรีนิปกานนท กรรมการ
๒.๖ น.ส.อินทธีมา หิรัญอัครวงศ กรรมการ
๒.๗ น.ส.ชนิดา ประจักษจิตร กรรมการ
๒.๘ นางกัญญาณัฐ พวงแสง กรรมการ
๒.๙ น.ส.เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน กรรมการ
๒.๑๐ น.ส.พัชรนันท ยังวรวิเชียร กรรมการ
๒.๑๑ น.ส.วชัราภรณ ชัยวรรณ กรรมการ
๒.๑๒ น.ส.หญิง มัทนัง กรรมการ
๒.๑๓ น.ส.ศรุดา ออนจันทึก กรรมการ
๒.๑๔ น.ส.วภิาพรรณ เลาหเธียรประธาน กรรมการ
๒.๑๕ น.ส.อุทัยวรรณ ประสงคเงิน กรรมการ
๒.๑๖ น.ส.วสิุตา วรรณหวย กรรมการ
๒.๑๗ น.ส.รุจิรา จันทรสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ีดังนี้
๑. วางกรอบการปฏิบัติงานแตละสวนตามแผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเปนไปตาม

กรอบการประเมินตนเอง ในคูมือการประเมินฯของ มทร.พระนคร และสกอ.
๒. ศึกษารายละเอียดการดําเนินงานและการเก็บขอมูลแตละตัวบงชี้ (KPI  Template) เพ่ือจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหเปนท่ีเรียบรอย
๓. จัดทําประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพ่ือดําเนินงานท่ัวท้ังองคกร
๔. กํากับดูแลตัวบงชี้ รับผิดชอบตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลแตละตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบตาม

เอกสารแนบทาย
๕. พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

สั่ง  ณ  วันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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นโยบาย/ตัวบงช้ีเฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

คา
น้ํา

หน
ัก(ร

อย
ละ

)

คา
เป

าห
มา

ย

สํา
นัก

งา
นผ

ูอํา
นว

ยก
าร

กล
ุมบ

ริก
าร

วิช
าก

าร

กล
ุมว

ิจัย

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 4
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4 6 ขอ   
2. การวิจัย 40
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 5 ขอ * * 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 4 ขอ * * 
2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจัยกับการเรยีนการสอนและหรือการบริการวิชาการ 4 4 ขอ * * 
2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 4 5 ขอ * * 
2.5 ระดับความสําเร็จของการตดิตามประเมินผลการทํางานวิจัย 4 4 ขอ * * 
2.6 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรค 4 5 ขอ * * 
2.7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย 4 4 ขอ * * 
2.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 4 ขอ * * 
2.9 จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคหรือผลงานวิชาการท่ีดาํเนินการจดแจงหรือจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 4 16-20

เรื่อง * * 

2.10 ระดับความสาํเรจ็ของการสงเสรมิการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษา 4 4 ขอ * * 
3. การบริการวิชาการแกสังคม 24
3.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 4 4 ขอ *  *
3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 4 4 ขอ *  *
3.3 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 4 4 ขอ *  *
3.4 ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 4 4 ขอ *  *
3.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 4 4 ขอ *  *
3.6 รอยละของงบประมาณภายนอกตองบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ 4 4 ขอ *  *
4. การบริหารและการจัดการ 28
4.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 4 6 ขอ   
4.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาสูการปฏิบัติ 4 4 ประเด็น   
4.3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 4 4 ประเด็น   

4.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 4 4 ประเด็น   
4.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบัน 4 4 ประเด็น   
4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 5 ขอ   
4.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน 4 4 ชองทาง   
5. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 4 7 ขอ   
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(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

(ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธ์ิ)
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

(ผูชวยศาสตราจารยอุดมดชา  พลเยี่ยม)
รองผูอํานวยการฝายวิจัย

(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ)
รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ

(นางพลอยวรินทร  รังสิกรรมพุม)
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ



ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําปการศึกษา 2555

ประเด็นการ
ประเมินผล ตัวบงชี้ คา

น้ําหนัก ผูกํากับตัวบงชี้ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมลู/รายงาน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 4
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4 - รองผูอํานวยการ

ฝายบริหาร
งานบริหารท่ัวไป น.ส.ชาวิณี บินกาซเีมน

2. การวิจัย 40
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองาน

สรางสรรค 4
- รองผูอํานวยการ

ฝายวิจัย
กลุมวิจัย น.ส.อินทธีมา หิรญัอัครวงศ

นางกัญญาณัฐ  พวงแสง
น.ส.เจนจริา  บ.ป.สูงเนิน

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4

- รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัย

กลุมวิจัย น.ส.เจนจริา  บ.ป.สูงเนิน

2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบรูณาการ
การวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการ
บริการวิชาการ

4
- รองผูอํานวยการ

ฝายวิจัย
กลุมวิจัย นางกัญญาณัฐ  พวงแสง

2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดสรร
งบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 4

- รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัย

กลุมวิจัย น.ส.พัชรนันท ยังวรวิเชียร

2.5 ระดับความสําเร็จของการติดตาม
ประเมินผลการทํางานวิจัย 4

- รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัย

กลุมวิจัย น.ส.วิสตุา  วรรณหวย

2.6 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4

- รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัย

กลุมวิจัย นายปยะวัฒน เจริญทรัพย

2.7 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
วารสารวิชาการและวิจัย 4

- รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัย

กลุมวิจัย น.ส.เจนจริา  บ.ป.สูงเนิน

2.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 - รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัย

กลุมวิจัย นางกัญญาณัฐ  พวงแสง

2.9 จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค
หรือผลงานวิชาการท่ีดําเนินการจดแจงหรือ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

4
- รองผูอํานวยการ

ฝายวิจัย
กลุมวิจัย นางกัญญาณัฐ  พวงแสง

2.10 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการ
ทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษา 4

- รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัย

กลุมวิจัย น.ส.พัชรนันท ยังวรวิเชียร

3. การบริการวิชาการแกสังคม 24
3.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก

สังคม 4
- รองผูอํานวยการ
ฝายบริการ
วิชาการ

กลุมบริการวิชาการ น.ส.วัชราภรณ ชัยวรรณ

3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 4

- รองผูอํานวยการ
ฝายบริการ
วิชาการ

กลุมบริการวิชาการ น.ส.หน่ึงฤทัย แกวคํา

3.3 ผลการเรยีนรูและเสรมิสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรือองคกรภายนอก 4

- รองผูอํานวยการ
ฝายบริการ
วิชาการ

กลุมบริการวิชาการ น.ส.ชนิดา  ประจักษจิตร

3.4 ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพแกสังคม 4

- รองผูอํานวยการ
ฝายบริการ
วิชาการ

กลุมบริการวิชาการ น.ส.วัชราภรณ ชัยวรรณ



ประเด็นการ
ประเมินผล ตัวบงชี้ คา

น้ําหนัก ผูกํากับตัวบงชี้ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมลู/รายงาน

3.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิก
เทคโนโลยี 4

- รองผูอํานวยการ
ฝายบริการ
วิชาการ

กลุมบริการวิชาการ น.ส.ดวงฤทัย  แกวคํา

3.6 รอยละของงบประมาณภายนอกตอ
งบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงาน
บริการวิชาการ

4
- รองผูอํานวยการ
ฝายบริการ
วิชาการ

กลุมบริการวิชาการ น.ส.ชนิดา  ประจักษจิตร

4. การบริหารและการจัดการ 28
4.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 4 - รองผูอํานวยการ

ฝายบริหาร
สํานักงาน

ผูอํานวยการ
นางพลอยวรินทร
รังสิกรรพุม

4.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาสู
การปฏิบัติ

4 - รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

นางพลอยวรินทร
รังสิกรรพุม

4.3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา
แส ด งค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ร ว ม ติ ด ต า ม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

4 - รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

นางพลอยวรินทร
รังสิกรรพุม

4.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
ของสถาบัน

4 - รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

น.ส.สุพัตรา  ศรีนิปกานนท

4.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของ
สถาบัน

4 - รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร

งานบริหารท่ัวไป น.ส.รุจริา จุนบุญ

4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 - รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร

งานบริหารท่ัวไป น.ส.รุจริา จุนบุญ

4.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของสถาบัน

4 - รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร

งานบริหารท่ัวไป น.ส.รุจริา จุนบุญ

5. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 5
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน 5 - รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร

งานบริหารท่ัวไป น.ส.รุจริา จุนบุญ

รวม 25 ตัวบงชี้ 100

ระยะเวลารายงานขอมูล  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา  2555

หนวยงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบติดตามงาน
สํานักงาน / กลุม / รายงานขอมลูให
งานประกันคุณภาพ  สวพ. ไมเกิน 10 พฤษภาคม 2556* งานประกันคุณภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทํา SAR
สงมหาวิทยาลัยฯ ไมเกิน 7 มิถุนายน 2556* สถาบันวิจัยและพัฒนา

สง SAR ปการศึกษา 2555 ของ
มทร.พระนคร คณะ/สํานัก/สถาบนั/
กอง อยางละ 4 เลม พรอม CD
ให  สกอ.

ไมเกิน 12 กรกฎาคม 2556 สํานักประกันคุณภาพ
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