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บทสรุปผูบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

----------------------------------------------------------------------------------------------
1. บทนํา

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 โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตาม
คุณภาพท่ีกําหนดและสอดคลองกับเปาหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา
การประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดองคประกอบคุณภาพ

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

2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอรับการตรวจประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ จํานวน 25
ตัวบงชี้ ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.92

1. คะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
องคประกอบ พบวา 1 ตัวบงชี้ อยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 5

2. คะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบท่ี 2 การวิจัย พบวา 10 ตัวบงชี้ อยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ
4.80

3. คะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม พบวา 6 ตัวบงชี้ อยูใน
ระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 5

4. คะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ พบวา 7 ตัวบงชี้ อยูใน
ระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 5

5. คะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ พบวา 1 ตัวบงชี้ อยูใน
ระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 5



3. จุดแข็ง
1. มีโครงสรางองคกรและการบริหารท่ีชัดเจน
2. เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  คือ การวิจัยและบริการวิชาการทําใหไดรับ

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี
3. ผูบริหารและบุคลากรมีความมุงม่ันในการทํางานเพ่ือมุงสูความสําเร็จ
4. มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติสูหนวยงานระดับคณะไดอยางเปน

รูปธรรม
5. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลท่ีดีตอการ

บริหารงาน
6. มีผลงานบริการวิชาการท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก
7. มีคลินิกเทคโนโลยีท่ีเปนหนวยงานท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีเปนท่ียอมรับของบุคคล/องคกรภายนอก
8. มีเครือขายท่ีดีในการทํางานวิจัยและบริการวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอก
9. มีผลงานท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง

4. แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ควรพัฒนางานวิจัยหรืองานบริการวิชาการใหสอดคลองกับผลการทบทวนบทบาทมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในหัวขอการคืนกําไรใหสังคมจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการแกสังคม

5. จุดท่ีควรพัฒนา
1. บุคลากรสวนใหญมีคุณวุฒิและประสบการณนอย ทําใหไมสามารถผลักดันการทํางานในลักษณะ

กาวกระโดด
2. การประสานงานบริการวิชาการกับหนวยงานระดับคณะยังไมชัดเจนเนื่องจากไมไดเปนหนวยงาน

ท่ีกํากับดูแลท้ังระบบ
3. การบริหารจัดการเพ่ือบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนยังไมบรรลุ

วัตถุประสงค
4. บุคลากรขาดความรูความสามารถดานงานวิจัยและการใชภาษาอังกฤษ
5. การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมสัดสวนผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยียังไมเปนไปตามเกณฑ

6. ขอเสนอแนะ
- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีทักษะเฉพาะทางใหเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับงานวิจัยในดานตาง ๆ

เพ่ิมข้ึน

7. วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
1. ความสําเร็จของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
2. ความสําเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award 2012



สวนที่ 1 บทนํา

ประวัติความเปนมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development ) เริ่มดําเนินการ

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ไดรับการจัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง
จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลง
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.
2550 แบงสวนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน สํานักงานผูอํานวยการ และมีการแบงหนวยงานภายใน
สถาบัน เปน 3 หนวยงาน งานบริหารท่ัวไป กลุมวิจัย และกลุมบริการวิชาการ

ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสํานักงานตั้งอยูท่ีอาคาร 1ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ้ืนท่ีเทเวศร

ปรัชญา วิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายสูงสุด
ปรัชญา :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มุงม่ันพัฒนางานวิจัยและงานบริการสังคมสูสากล
วิสัยทัศน :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนหนวยงานดําเนินงานและ

บริหารจัดการงานวิจัย และงานบริการสังคมบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาสูสากล

พันธกิจ :
1. กําหนดแนวทาง นโยบาย และการประสานงานการทําวิจัยและบริการวิชาการใหเปนไปตาม

นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย
2. บริหารงบประมาณและติดตามผลการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ
3. บริหารและดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการ
4. ดําเนินงานบริการวิชาการแบบมีสวนรวมและงานบริการวิชาการเพ่ือหารายได
5. แสวงหาแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
6. สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
7. เผยแพรถายทอดเทคโนโลยีและใชประโยชนผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
8. เปนศูนยกลางรวบรวมแลกเปลี่ยนขอมูลและขอสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยแกหนวยงานภายนอก
9. สรางเครือขายการทํางานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานตางๆ



วิธีการประเมิน
1. การวางแผนการประเมิน

การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเย่ียม คณะกรรมการประเมินไดกําหนดตารางวันเวลาท่ีจะ
เขาประเมิน  โดยตกลงรวมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  และเม่ือไดรับรายงานการประเมิน
ตนเองของหนวยงานแลว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามท่ีไดรับมอบหมาย ประธาน
ไดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน

การดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียม คณะผูประเมินไดดําเนินการตามลําดับดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธาน

ชี้แจง วัตถุประสงคของการประเมิน ชี้แจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินกับทีม
บริหารของหนวยงาน  ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให
คณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม

2. เยี่ยมชมคณะและหนวยงาน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยและผูเก่ียวของ
เยี่ยมชมหองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ อาคารสถานท่ีของหนวยงาน

3. การสัมภาษณ ไดดําเนินการสัมภาษณผูแทนผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน
ตามท่ีไดแจงลวงหนา  กรรมการบริหาร  กรรมการวิชาการ ผูแทนคณาจารย  ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษยเกา
ผูปกครอง และผูใชบัณฑิต

4. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะและหนวยงานเทียบเทาในปท่ีผานมา และหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ

การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม
1. เม่ือเสร็จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานไดกําหนดใหทุกคนมาประชุมสรุปผลงาน

ประจําวันและทบทวนแผนการเยี่ยมในวันตอไป
2. สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปลา ใหผูบริหาร คณาจารย ผูเก่ียวของ รับทราบ

และรวมอภิปรายผลการประเมิน
3. สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2. วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูล กําหนดใหกรรมการท่ีตรวจประเมิน
ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูลโดยการสัมภาษณ และตรวจเยี่ยมสถานท่ี (Site visit)
จากนั้นนําขอมูลมาเสนอตอคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้  และในการ
นําเสนอผูบริหารและทีมงาน ไดเปดโอกาสใหบุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโตแยงในผลการประเมินได
โดยตองมีหลักฐานเชิงประจักษมาแสดง

เกณฑการตัดสินผลการประเมิน
ในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑคะแนนผลลัพธ 1- 5 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ  ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก



สวนที่ 2  ผลการประเมิน
ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน1 บรรลุ

เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนนประเมนิ หมายเหตุ
(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)

ตัวต้ัง ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

SAR กรรมการ
ตัวหาร

องคประกอบท่ี 1   : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ (น้ําหนกัรอยละ 4)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ขอ 8  5 5
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 5
องคประกอบท่ี 2  : การวิจัย (น้ําหนักรอยละ 40)
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 5 ขอ 7  5 5

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3 ขอ 5  5 5

2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณา
การการวิจัยกับการเรียนการสอนและ
หรือการบริการวิชาการ

4 ขอ 5  5 5

2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดสรร
งบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 5 ขอ 5  5 4

2.5 ระดับความสําเร็จของการตดิตาม
ประเมินผลการทํางานวิจัย 4 ขอ 5  5 5

2.6 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5 ขอ 6  5 5

2.7 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
วารสารวิชาการและวิจัย 4 ขอ 5  5 5

2.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
นักวิจัย 4 ขอ 4  4 4

2.9 จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงาน
สรางสรรคหรือผลงานวิชาการท่ี
ดําเนินการจดแจงหรือจดทะเบยีน
ทรัพยสินทางปญญา

16-20
เรื่อง 33  5 5

2.10 ระดับความสําเร็จของการสงเสรมิ
การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
นักศึกษา

4 ขอ 5  4 5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 4.80
องคประกอบท่ี 3  : การบริการวิชาการแกสงัคม (น้ําหนักรอยละ 24 )
3.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 4 ขอ 5  5 5

3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคม 4 ขอ 5  5 5

3.3 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 4 ขอ 5  5 5



ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน1 บรรลุ

เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนนประเมนิ หมายเหตุ
(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)

ตัวต้ัง ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

SAR กรรมการ
ตัวหาร

3.4 ระดับความสําเร็จของการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพแกสังคม 4 ขอ 5  5 5

3.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
คลินิกเทคโนโลยี 4 ขอ 5  5 5

3.6 รอยละของงบประมาณภายนอกตอ
งบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงาน
บริการวิชาการ

4 ขอ 5  5 5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 5
องคประกอบท่ี 4  : การบริหารและจัดการ (น้ําหนักรอยละ 28)
4.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน 6 ขอ 7  5 5

4.2 ระดับคุณภาพของการถายทอด
เปาหมายของคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาสูการปฏิบัติ

4 ประเด็น 5  5 5

4.3 ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสให
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

4 ประเด็น 5  5 5

4.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบัน 4 ประเด็น 5  5 5

4.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรูของสถาบัน 4 ประเด็น 5  5 5

4.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ขอ 6  5 5
4.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธผล
การดําเนินงานของสถาบัน 4 ชองทาง 8  5 5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 5
องคประกอบท่ี 5 : ระบบกลไกการประกันคุณภาพ (น้ําหนกัรอยละ 6)
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน

7 ขอ 9
 5 5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 5



ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(ตัวบงชี้ สกอ + สมศ)

ผลการประเมิน คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(ตัวบงชี้ สกอ + สมศ. + อัตลักษณ)

ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50 ปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 ปรบัปรุง
2.51–3.50 ระดบัพอใช
3.51-4.50 ระดับดี
4.51-5.00 ระดับดีมาก

I P O รวม 0.00<=1.50 ปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 ปรบัปรุง
2.51–3.50 ระดบัพอใช
3.51-4.50 ระดับดี
4.51-5.00 ระดับดีมาก

องคประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 
ดีมาก

- 5.00 - 5.00 
ดีมาก

องคประกอบท่ี 2 - 5.00 4.71 4.80 
ดีมาก

- 5.00 4.71 4.80 
ดีมาก

องคประกอบท่ี 3 - 5.00 5.00 5.00 
ดีมาก

- 5.00 5.00 5.00 
ดีมาก

องคประกอบท่ี 4 - 5.00 5.00 5.00 
ดีมาก

- 5.00 5.00 5.00 
ดีมาก

องคประกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 
ดีมาก

- 5.00 - 5.00 
ดีมาก

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

-
5.00 4.88 4.92


ดีมาก

-
5.00 4.88 4.92


ดีมาก

ผลการประเมิน 
ดีมาก


ดีมาก


ดีมาก


ดีมาก


ดีมาก


ดีมาก



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพ

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง

- เปนองคกรท่ีมีระบบและกลไกท่ีเขมแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
2. เสริมบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรเพ่ิมการประสานงานกับหนวยงานภายใน เพ่ือเปนฐานในการสรางงานขององคกร

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
- เปนตนแบบของการปฏิบัติงานท่ีดี สามารถใชเปนแนวทางของหนวยงานอ่ืนได



องคประกอบท่ี 2 การวิจัย
จุดแข็ง

1. ผูบริหารและทีมงานมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาระบบและกลไกในการทํางานวิจัยและการบริการวิชาการจน
เปนท่ียอมรับระดับชาติ

2. สถาบันมีคูมือและกระบวนการในการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีชัดเจนเปนปจจัยท่ีทําใหงานวิจัยบรรลุ
ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย

แนวทางเสริมจดุแข็ง
- สถาบันวิจัยและพัฒนาควรสรางนักวิจัยในสวนของสถาบันฯ เพ่ือสรางความเขมแข็งของหนวยงานและ

ศักยภาพของบุคลากรในสถาบันฯ

จุดท่ีควรพัฒนา
1. ผลงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและหรือการบริการวิชาการยังมีนอย
2. จัดเตรียมเอกสารอางอิงยังไมเปนระบบทําใหคนหายาก

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรนําผลงานวิจัยท่ีหลากหลายมาบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการใหมากข้ึน (จากขอมูล

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2556)
2. จัดระบบการจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการประเมิน/การอางอิง เพ่ือใหคนหาไดรวดเร็ว

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง

- เปนองคกรท่ีมีระบบและกลไกท่ีเขมแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
2. เสริมบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรเพ่ิมการประสานงานกับหนวยงานภายใน เพ่ือเปนฐานในการสรางงานขององคกร

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
- เปนตนแบบของการปฏิบัติงานท่ีดีสามารถใชเปนแนวทางของหนวยงานอ่ืนได



องคประกอบท่ี 4 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง

1. ทีมงานบริหารทํางานเปนทีมทําใหสามารถผลักดันเชิงนโยบายสูการปฏิบัติไดชัดเจน
2. การถายทอดเชิงนโยบายสูหนวยงานภายใตระดับคณะ/หนวยงานอยางชัดเจน
3. การบริการทางวิชาการแกสังคมมีความเดนชัดในกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนตามเปาประสงค

แนวทางเสริมจุดแข็ง
- การพัฒนาหรือสงเสริมบุคลากรรุนใหมเพ่ือทดแทนทีมงานบริหาร

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
1. ความสําเร็จของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
2. ความสําเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award 2012



องคประกอบท่ี 5 การประกันคุณภาพ
จุดแข็ง

- การรายงานผลตามเกณฑตัวบงชี้และเอกสารอางอิงตาง ๆ ท่ีตรวจสอบไดอยางชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



องคประกอบท่ี 2 การวิจัย
ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 7 ขอ  ดังน้ี
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน และดาํเนินการตามระบบท่ีกําหนด
โดยจัดทําแผนปฏิบัติงานประจาํป 2555 มีคูมือข้ันตอนการปฏิบัติ

งานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีชัดเจน เพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย มีกระบวนการในการพัฒนานักวิจัย คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ประชุมวิชาการในและตางประเทศคูมือข้ันตอนการจัดนิทรรศการงานวิจัย
คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานวารสารวิชาการ และงานวิจัย เปนตน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2555 มีโครงการิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 31 โครงการ
แลวเสร็จ 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 93.00 โครงการวิจัยเพ่ือถายทอดองค
ความรู 76 โครงการ แลวเสร็จ 66 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.84

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจดัการ
เรียนการสอน

โดยพบวานักศึกษาปริญญาโทมี 1 โครงการ คือ น.ส.อินทธีมา หิรัญอัครวงศ
นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร รวมงานวิจัยรวมกับผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ เรื่อง โครงการวิจัยการ
พัฒนามาตรฐานบริการอาหารเพ่ือการทองเท่ียวของสถานประกอบการดานธุรกิจ
อาหารในประเทศไทย ระดับปริญญาตรีเปนโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหมประจําป พ.ศ.2555 ซึ่งท้ัง 9 คณะ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการนําโครงการพิเศษของนักศึกษา เชน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มี 14 โครงการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 12 โครงการ คณะ
บริหารธุรกิจ 4 โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร 24 โครงการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน 28 โครงการ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 20
โครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 โครงการ คณะศิลปศาสตร 2 โครงการ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 โครงการ เปนตน

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

โดย  1. พบวามีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัย/
สรางสรรค เชน โครงการวิจัยสัญจร โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ซึ่งผล
การดาํเนินงานท้ัง 2 โครงการ มีระดับความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 90.76
และ 89.20 ตามลําดับ

2.จัดอบรมใหความรูจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยและผูทํางานวิจัย
รวมท้ังจัดทําเอกสารจรรยาบรรณการวิจัยแจกไปยังหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไมพบขอรองเรียนดาน
จรรยาบรรณของผูวิจัย

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

โดยงบประมาณรายไดคณะตาง ๆ เปนผูจัดสรร สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพิจารณาความถูกตอง งบประมาณรายจาย สถาบันวิจัยและพัฒนาสง

คาเปาหมาย
: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 7 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 7 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ขอมูลท่ีผานการพิจารณาแลวใหกกองนโยบายและแผนเปนผูกํากับดูแลดาน
การจัดสรรงบประมาณ , งบประมาณภายนอกแบง ตามท่ีไดรับการจัดสรร
จากหนวยงานเจาของงบประมาณ ผานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (กรณีเสนอขอผานมหาวิทยาลัย) ผูวิจัยสงคาํขอถึงหนวยงาน
เจาของงบประมาณ เมื่อมีการเซ็นสัญญาเรียบรอยแลว แจงผาน
มหาวิทยาลัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจยัหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณ
ของสถาบัน

โดย พบวาในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะสนับสนุนหองปฏิบัติการ
วิจัย กลุมสังคม จะใหบริการดานคําปรึกษา จัดหองสมุดสําหรับเปนแหลงคนควา
อางอิง งานวิจัย ระบบฐานขอมูลงานวิจัย จัดประชุมวิชาการรวมกับระดับเครือขาย
9 มทร. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติปละ 1 ครั้ง พิจารณาในการ
สนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ มีวารสารท่ีไดคุณภาพ
ในการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา

6. มีการตดิตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวน

โดยมีการประเมินความพึงพอใจดานการจัดสรรงบประมาณและการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค พบวาผลการประเมินในขอ 4
อยูในระดับพอใช 3.37 คะแนน คิดเปนรอยละ 67.40 ในขอ 5 อยูในระดับดี
3.58 คะแนน คิดเปนรอยละ 76.64

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจยั
หรืองานสรางสรรคของสถาบัน

โดยกลุมพัฒนางานวิจัยสรุปผลการประเมินเสนอตอผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาตามลําดับข้ันตอนและเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาท้ังเสนอแนะของผูประเมินและเสนอตอ
สภามหาวิทยาลยัตอไป

จุดแข็ง
- มีคูมือข้ันตอนในการปฏิบัติงานมีความชัดเจนตลอดจนมีการติดตามผลทํา
ใหการดําเนินงานดานการวิจัย/สรางสรรคและตีพิมพเผยแพรมีคุณภาพเปน
ท่ียอมรับ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-
จุดท่ีควรพัฒนา
-
ขอเสนอแนะ

-
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-
ขอเสนอแนะ
-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5  ขอ ดังน้ี
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรอืการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

โดยพบวามีการจัดการทําคูมือข้ันตอนการเผยแพรผลงานวิจัย/สรางสรรค
ในระดับตางๆและขับเคลื่อนระบบการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาในสวนท่ี
เก่ียวของจัดสรรงบประมาณสน ับสนุนการนําเสนอผลงานท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ ท่ีชัดเจน ในปงบประมาณพ.ศ. 2555 มีงบประมาณ
สนับสนุนการจัดทําโครงการวารสารวิชาการและวิจัย ท้ังสิ้น 350,000 บาท

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

โดยพบวามีคูมือข้ันตอนในการคดิการวิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัย/งานสรางสรรคโดยผานคณะกรรมการกลั่นกรองคัดสรรคผลงานเพ่ือ
ตีพิมพเผยแพรใหสาธารณชนทราบ ในปพ.ศ. 2555 มีงานท่ีไดรับการคิดสรรให
เผยแพรสูสาธารณชน (โดยการจัดนิทรรศการและตีพิมพในวารสารของ
มหาวิทยาลยั) เชน โครงการเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัย,เอกสารรอยเรยีง
เรื่องเลางานวิจัย ฉบับพิเศษ, วารสารวิชาการวิจยั มทร.พระนคร

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ

โดยการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน จัดทําซีดี+เอกสาร วารสาร แผน
พับประชาสัมพันธ ซึ่งขอมลูใชในการประชาสมัพันธ อานแลวเขาใจงายทุกระดับ
และสามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และ
มีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน

โดยพบวามีการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนและรับรองการใช
ประโยชนจากชุมชน เชน หนังสือรับรองการใชประโยชนจากกลุมบาน
สวนเบเกอรี่ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม หนังสือรับรองการใชประโยชนของ
กลุมธุรกิจ The Rich 1 เปนตน

5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

โดยพบวามีคูมือข้ันตอนและเจาหนาท่ีบริการใหคําปรึกษาและดําเนินการ
ตามข้ันตอนจนกระท้ังไดรับสิทธิบตัรโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเก็บเอกสาร
สําเนาไว ฉบับจริงคืนใหกับเจาของผลงาน เชน การจดสิทธิบัตรของ
ผศ.ดร.สําเริง รักซอน ผศ.สลักจิต พุกเจริญ นายสุคี ศิริวงคพากร ออกให ณ
วันท่ี 6 มิ.ย. 55 เปนตน

คาเปาหมาย
: 4  ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5  ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5  ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

2.3 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบรูณาการการวิจัยกับการเรยีนการสอนและหรือ
การบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ขอ  ดังน้ี
ขอคนพบ

1. มีระบบและกลไกการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและหรือ
การบริการวิชาการและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

โดย มีการกําหนดข้ันตอนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
หรือการบริการวิชาการ และมีการดําเนินการ เชน โครงการวิจัยสัญจร โดยนํา
อาจารยท่ีทํางานวิจัยไปศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรยีนรูกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ
เก่ียวกับการบูรณาการงานวิจัยกับการเรยีนการสอน และหรือ บริการวิชาการ
เชน การบูรณาการงานวิจัย เรื่อง การพัฒนามาตรฐานบริการอาหารเพ่ือการ
ทองเท่ียวของสถานประกอบการดานธุรกิจอาหาร รายวิชาการจดัทําวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร,  โครงการการสราง
มูลคาเพ่ิมนํ้าตาลมะพราวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือใชประโยชนเชิง
พาณิชย มาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
ปริญญาโท และนําไปบริการวิชาการกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรดาวเรอืง จังหวัด
สมุทรสงคราม และชุมชนตาํบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ตามระบบท่ีกําหนด

2. มีการจัดการใหบุคลากรทํางานวิจยัท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน
โดย จัดโครงการวิจัยสัญจรใหกับอาจารยและเจาหนาท่ีท่ีทํางานวิจัยเพ่ือ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัยตางๆ จัดงบประมาณสนับสนุน
โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม ใหกับนักศึกษาท่ีสง
โครงการใหคณะกรรมการพิจารณา และนําผลงานท่ีเสร็จเรียบรอยไปเผยแพรใน
รูปแบบตางๆ เชน โครงการวันนักประดิษฐ ลงวารสารของมหาวิทยาลยั

3. มีการจัดการใหบุคลากรทํางานวิจยัท่ีบูรณาการกับการบริการวิชาการ
โดย จัดใหความรูผานโครงการวิจยัสัญจรแกอาจารยท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเชิญอาจารยท่ีมผีลงานวิจัยดีเดนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับผูวิจัย และจัดใหมีการแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูทํางานบรกิารวิชาการกับ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือเปนแนวทางในการ
บูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ

4. มีการประเมินผลความสําเรจ็ของการบูรณาการการวิจัยกับการเรียน
การสอนและหรือการบริการวิชาการ

โดย โครงการวิจัยท้ังสิ้น 116 โครงการบูรณาการกับการเรยีนการสอน
และการบริการวิชาการ รวม 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.96

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุการบูรณาการการวิจัยกับการเรยีน
การสอนและหรือการบริการวิชาการ

โดย นําผลการประเมินเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ เสนอผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา เพ่ือนําเขาท่ี
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และนําผลการพิจารณาไปจัดทําแผน
เพ่ิมผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ. 2556

คาเปาหมาย
: 4 ขอ

ผลการประเมินตาม คา
เปาหมาย

: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย

: 5 ขอ
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................











ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ขอ  ดังน้ี
1. มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือให

ไดผลงานท่ีมีศักยภาพและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
โดย สถานบันวิจัยและพัฒนา กําหนดข้ันตอนในการเสนอของบประมาณ

โครงการวิจัยของหนวยงาน ในการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของคณะตาม
หลักเกณฑการคัดเลือกท่ีประกาศใหทราบท่ัวกัน สวนเงินงบประมาณรายจาย
สวพ. ทําหนาท่ีกลั่นกรองงานวิจัย กองนโยบายและแผนจะเปนผูจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใหไดผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพ

2. มีการกําหนดโจทยวิจัยและหรือจดุเนนของการทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคเพ่ือใหนักวิจัยมีทิศทางในการพัฒนาขอเสนอการวิจยั

โดย สํารวจความคิดเห็นของผูบรหิาร เพ่ือนํามากําหนดเปนโจทยในการ
ทําวิจัยตามจุดเนน จุดเดน และแจงเวียนผลการ เปดรับขอเสนอ พรอมกับ
แนบประเด็นการวิจัยของผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ใหหัวหนางานวิจัยนําไป
แจงนักวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการเสนองานวิจัย

3. มีการประเมินคณุภาพของขอเสนอการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิจาก
หนวยงานภายในและภายนอกสถาบันซึ่งดําเนินการอยางโปรงใส  ตรวจสอบได

โดย แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาขอเสนองานวิจัยเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ (รายจาย) จากคณะฯ โดยมผีูทรงคุณวุฒิภายในเปนผูประเมิน สวน
การประเมินจากภายนอก ประเมินโดยคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

4. มีการจัดนักวิจยัอาวุโสหรือนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเพ่ือเปนท่ีปรึกษาในการ
พัฒนาขอเสนอการวิจัยแยกตามสาขาวิชาการของสถาบัน

โดย พบวา มีคณะกรรมการวิจัยพ่ีเลี้ยงใหบริการคําปรึกษา แนะนํา และ
คําเสนอแนะตามสาขาวิชาท่ีเสนอของบประมาณ หรืออาจารยท่ีมีประสบการณ
งานวิจัยกับมหาวิทยาลัยฯ เปนวิทยากรพ่ีเลี้ยงตามสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการ
สอน

5. มีรอยละของขอเสนอการวิจยัในผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด
เทคโนโลยีไมต่ํากวารอยละ 50 ของขอเสนอการวิจัยท้ังหมด

โดย -

6. มีขอเสนอการวิจยังบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับการประเมิน
“สนับสนุน” จากผูทรงคณุวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไมต่าํ
กวารอยละ  50  ของขอเสนอการวิจัยท้ังหมด

โดย การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555 ท่ีผานมา
พิจารณาสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ท้ังสิ้น 51 โครงการ
จากโครงการท่ีเสนอขอท้ังสิ้น 86 โครงการ คิดเปนรอยละ 59.30

คาเปาหมาย
: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

2.5 ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการทํางานวิจัย
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ขอ ดังน้ี
1. มีการกําหนดผูรับผิดชอบ  รวมท้ังจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานและ

ประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน
โดย กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

พบวาผูรับผิดชอบในการตดิตามประเมินผลงานวิจัย จัดทําคูมือข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและประกาศใหทราบท่ัวกัน เชน ปฏิทินการปฏิบัติงาน บนัทึกการ
ติดตาม การดําเนินงานวิจัยในรายไตรมาส

2. มีการใหรายงานผลการดาํเนินงานวิจัยรายไตรมาสครบถวนทุก
โครงการ

โดย พบวามีรายงานผลครบถวนทุกโครงการ (ป พ.ศ. 2555 มี
โครงการวิจัยท้ังสิ้น 124 โครงการ)

3. มีการใหสงรายงานวิจัยฉบับสมบรูณตรงตามเวลาท่ีกําหนดไมต่ํากวา
รอยละ  70  ของโครงการวิจัยท้ังหมด

โดย ป พ.ศ. 2555 มีโครงการวิจัยท้ังสิ้น 124 โครงการ มีการรายงานวิจัย
ฉบับสมบรูณ 90 โครงการ คดิเปนรอยละ 72.58

4. มีการประเมินผลงานวิจยัของโครงการท่ีไดรับการจดัสรรงบประมาณ
วิจัยจากงบภายในโดยอิงเกณฑจากหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

โดย มีการประเมินผลงานวิจัยหลกัการสิ้นสุดโครงการตามแบบ ป.-1 โดย
อางอิงจากเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มผีลการประเมิน
ดังน้ี  ดีมาก 14 โครงการ ดี 70 โครงการ  ใชได 24 โครงการ

5. มีผลงานวิจัยท่ีผานการประเมินในเกณฑดไีมต่ํากวารอยละ  50  ของ
ผลงานท่ีประเมินท้ังหมด

โดย ผลการประเมินตามแบบ ป.-1 พบวาผลงานวิจัยท่ีผานการประเมิน
เกณฑดี 70 โครงการ คิดเปนรอยละ 64.82 ของผลการประเมินท้ังหมด (108
โครงการ ไมนับโครงการท่ีไดรับงบประมาณจากภายนอก 16 โครงการ

จุดแข็ง
- โครงการวิจัยมผีลการดาํเนินงานอยูในระดับดี

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-
จุดท่ีควรพัฒนา
-
ขอเสนอแนะ
-
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-

คาเปาหมาย
: 4 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : …. คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : ….คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

2.6 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 6 ขอ  ดังน้ี
1. มีระบบและกลไกการการเผยแพรผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคเพ่ือให

บรรลุตามแผนดานงานวิจัยของสถาบันและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
โดย มีการกําหนดข้ันตอนในการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

กําหนดตัวผูรับผิดชอบในการดําเนินงานมีชัดเจน กําหนดชองทางในการเผยแพร
เชน การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมวิชาการ การจัดทําวารสารวิชาการและ
วิจัย การจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพร

2. มีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ครบถวนทุกประเภท

โดย พบวา มีการจัดกิจกรรมเผยแพรผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคครบ
ถวยทุกประเภท ตามขอ 1

3. มีหนวยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยรวมโครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดใน
ภาพรวมครบถวนทุกหนวยงาน

โดย ในปการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา จดักิจกรรมในการ
เผยแพรผลงานวิจยั หรืองานสรางสรรค 5 กิจกรรม คือ งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย งานวันนักประดิษฐ งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และงานนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ งานราชมงคลพระนครวิชาการ ท้ัง 5
กิจกรรม มีหนวยงานระดับคณะเขารวมครบท้ัง 8 คณะ

4. มีเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรครวมกับ
หนวยงานภายนอกในระดับชาติหรือนานาชาติและเปนไปอยางตอเน่ือง

โดย มีเครือขายในการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ี
1. กระทรวงวิทยศาสตรและเทคโนโลยี 2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 3. เครือขายวิจัยกลุม มทร.
และมีการจัดกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง

5. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคโดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายไมต่ํากวารอยละ  70  ของ
ตัวช้ีวัด

โดย พบวา มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม การเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 5 กิจกรรม บรรลเุปาหมายเฉลี่ย 98.00
5.1 การประเมินผลการจัดนิทรรศการ

การประเมนิผลตาม
เปาหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

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

เปา
หมาย

ผล
ดําเนนิงาน

เปา
หมาย

ผล
ดําเนนิงาน

เปา
หมาย

ผล
ดําเนนิงาน

1.1 งานมหกรรม
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาต ิ2555

400 450 10 10 85.00 90.40

คาเปาหมาย
: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 6 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 6 ขอ

คะแนนการประเมนิ
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

1.2 งานการนําเสนอ
ผลงานวิจัยแหงชาติ 2555
(Thailand Research
Expo2012)

400 435 16 16 85.00 89.20

1.3 งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย
(Technomart –
Innomart2012) 2555

200 200 4 4 85.00 85.60

1.4 งานวันนักประดิษฐ
2556

400 400 20 20 85.00 86.00

1.5 การจดันทิรรศการราช
มงคลพระนครวิชาการ

300 518 49 50 83.00 88.80

การประเมินผลจดัหรือรวมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ

การประเมินผล
ตามเปาหมาย
ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด
จํานวนบทความ/ฉบับ จํานวนวารสาร

ท่ีจัดพิมพ/ฉบับ
จํานวนหนวยงาน
ท่ีเผยแพร/ฉบับ

เปา
หมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

เปาห
มาย

ผลการ
ดําเนินงาน

เปาห
มาย

ผลการ
ดําเนินงาน

2.1 งานประชมุวิชาการ
นานาชาติ “การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถิน่อาเซียน
ภายใตโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมูบาน
ชุมชน แบบมีสวนรวม 84
หมูบาน ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

300 300 120 132 85.00 86.20

2.2 โครงการการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการเทคโนโลยีเชิง
สรางสรรค ราชมงคล
กรุงเทพ 2555 (CreTech
2012) “การศึกษาดาน
อุตสาหกรรมสรางสรรค”
มทร.กรุงเทพ

100 105 5 5 85.00 87.00

การประเมินผลจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย
การ
ประเมินผล
ตามเปาหมาย
ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด
จํานวนบทความ/ฉบับ จํานวนวารสาร

ท่ีจัดพิมพ/ฉบับ
จํานวนหนวยงาน
ท่ีเผยแพร/ฉบับ

เปา
หมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

เปา
หมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

เปา
หมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

3.1 วารสาร ฉบับปที่ 6
ฉบับที่ 2 กันยายน
2555

15
บทความ

15
บทความ

1,500
เลม

1,500 เลม 591 797

3.2 วารสาร ฉบับปที่ 7
ฉบับที่ 1 มีนาคม
2556

16
บทความ

16
บทความ

1,250
เลม

1,250 เลม 790 800



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

จัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการ

6. มีนักวิจัยหรือโครงการหรือกิจกรรมหรือผลงานท่ีเก่ียวของกับการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติโดย
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

โดย
ลําดับ

ท่ี หนวยงาน/นกัวิจยัท่ีไดรับรางวัล หนวยงานเจาของ
รางวัล รายการหลักฐาน

1 รางวัลหนวยงาน : รางวัลThailand
Research Expo Award 2012ประเภท
Gold Awardจากการจัดนิทรรศการในงาน
การนําเสนอผลงานวจิัยแหงชาติ 2555
(Thailand Research Expo 2012 )

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)

เกียรติบัตรการรับ
รางวัลฯ
(สวพ.2.6-6-01)
-เอกสารรายงานผล
การดําเนนิงาน สวพ.
เดือนสิงหาคม 2555
(สวพ.2.6-6-02)

2 รางวัลหนวยงาน : รางวัลเชิดชูเกียรติภายใต
“โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบาน/
ชุมชน แบบมีสวนรวม” เฉลิมพระเกียรติฯ
ประจําป 2555 ใน โครงการตามรอยพระราช
ประสงคหุบกะพง               ต.เขาใหญ อ.
ชะอํา จ.เพชรบุรี

กลุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ดําเนนิการโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

ภาพถายการรับ
รางวัล
(สวพ.2.6-6-03)

3 รางวัลนักวิจัย : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การนําเสนอบทความวิชาการ (การบรรยาย
ภาคภาษาไทย เรื่องหมูบานปานศรนารายณ
: โครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง

กลุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ดําเนนิการโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

เกียรติบัตรการรับ
รางวัลฯ
(สวพ.2.6-6-04)

4 รางวัลหนวยงาน : รางวัลระดับภูมิปญญา
ทองถิ่นผลิตภัณฑจากกลวย  (Banana
Product) ซ่ึงเปนรางวัลจากผลงานวิจัย
เรื่องกลวย ที่นักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร ไดพัฒนาและเผยแพรถายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสูชุมชน

กลุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ดําเนนิการโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา (รับ
พระราชทานเหรียญ
รางวัลนกัวจิัยดีเดนจาก
สมเด็จพระเทพรัตนฯ
ราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี

เกียรติบัตรและภาพ
เหรียญรางวัล
(สวพ.2.6-6-05)

5 รางวัลหนวยงานและนักวิจัย : รางวัล
Special Prize ในงานวันนักประดิษฐ 2556
ดานการสรางสรรคและการออกแบบผลงาน
เรื่อง“การออกแบบเครื่องทอผาแบบยกดอก
พิเศษดวยเครื่องแจคการด เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนเชิงนิเวศนเศรษฐกิจ

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)

เอกสารรายงานผลการ
ดําเนนิงาน สวพ.เดอืน
กุมภาพันธ 2556
(สวพ.2.6-6-06)

การประเมินผล
ตามเปาหมาย
ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด
จํานวนเอกสารและซีดี จํานวนหนวยงานท่ีเผยแพร

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

เอกสารและซีดีเผยแพร
งานวิจัยและบริการวิชาการ

1000 เลม/
1000แผน

1000 เลม/
1000แผน

600
หนวยงาน

627 หนวยงาน



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-
จุดท่ีควรพัฒนา
-
ขอเสนอแนะ
-
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

2.7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ขอ  ดังน้ี
1. มีการกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน  รวมท้ังจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน

และประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน
โดย กําหนดผูรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานพรอมท้ังประชา
สัมพันธืใหหนวยงานภายในและภายนอกทราบผานทางเว็บไซตสถาบันวิจัย
และพัฒนา เว็บไซตวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

2. มีโครงการการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัยโดยดําเนินการตามแผน
และเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
วารสารวิชาการและวิจัยสูสาธารณชน

โดย มีโครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย ดําเนินการตามแผนท่ี
ระบุในโครงการควบคูกับปฏิทินการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย ตามมห
ลักเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการและวิจัยท่ีกําหนด และมีการเผยแพรในป
2555 มีการเผยแพร 31 เรื่อง ในวาสารวิชาการและวิจัย ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2
กันยายน 2555 15 บทความ และปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มีนาคม 2556 16
บทความ

3. มีบทความวิจัยและบทความวิชาการของบุคลากรภายในและนักศึกษา
รวมกันไมต่ํากวารอยละ 30 ของบทความท้ังหมด

โดย ในป 2555 มีบทความวิจัยและบทความวิชาการท่ีเผยแพรใน
วารสารวิชาการและวิจัยท่ีเปนของบุคลกรภายในจํานวน 14 บทความ ของ
นักศุกษาระดับปริญญาโท 2 บทความ รวมเปน 16 บทความ คิดเปนรอยละ
51.60

4. มีการประเมินผลโครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัยโดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเปาหมายไมต่ํากวารอยละ  95

โดย ผลการดําเนินโครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย พบวา
บรรลุเปาหมายรอยละ 100

5. วารสารวิชาการและวิจัยไดรับการรับรองหรือประกันคุณภาพจาก
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

โดย
1.ผลการประเมินคณุภาพวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร จดัอยู

ในกลุมท่ี 1 ของศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (TCI) ตามหนังสือลงวันท่ี 12
กุมภาพันธ 2555

2. หนังสือรับรองระดับคุณภาพวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ในประเทศจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ระดับท่ี 2 (ลําดีบท่ี
124 ของรายช่ือผลงานท่ีจัดระดับคุณภาพ

คาเปาหมาย
: 4 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

จุดแข็ง
-
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

2.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 4 ขอ  ดังน้ี
1. มีระบบและกลไกการพัฒนานักวิจัยเพ่ือใหไดนักวิจัยท่ีมีศักยภาพและ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
โดย กําหนดข้ันตอนในการทํางาน  กําหนดผูรับผิดชอบในการดาํเนินงาน

วิจัยไวในโครงสรางของสถาบันวิจยัและพัฒนา  สํารวจความตองการการพัฒนา
ศักยภาพของผูวิจัยเพ่ือนํามาจัดทําโครงการของบประมาณสนับสนุน

2. มีโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยครบถวนทุกกิจกรรม
โดย
1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคําปรกึษาการเขียนขอเสนองานวิจัย

เพ่ือเสนอของบประมาณ
3) โครงการวิจัยสญัจร

3. นักวิจัยท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรมมคีวามพึงพอใจตอการ
ดําเนินการเฉลี่ยในภาพรวมไมต่ํากวารอยละ  80

โดย ผูเขารวมโครงการตามขอ 2 มีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน คิด
เปนรอยละ 89.20, 88.60 และ 90.76 ตามลําดับ

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยโดยมผีลการ
ประเมินบรรลุเปาหมายไมต่ํากวารอยละ  95

โดย ผลการประเมินโครงการฯ ตามขอ 2 บรรลุเปาหมาย คือ ตามแผนมี
โครงการพัฒนานักวิจัย จํานวน 3 โครงการ และท้ัง 3 โครงการมผีลการประเมิน
ในขอ 3 สงูกวาเปาหมายท่ีตั้งไว จงึบรรลุเปาหมาย คือ ดําเนินการไดครบ ท้ัง 3
โครงการ คิดเปนรอยละ 100

5. มีผลงานของนักวิจัยท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยครบ
ทุกสาขาและทุกระดับ

โดย

จุดแข็ง
-
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-

คาเปาหมาย
: 4 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 4 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 4 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : …. คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : ….คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................









-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

2.9 จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคหรือผลงานวิชาการท่ีดําเนินการจดแจง
หรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

เกณฑการใหคะแนน คะแนน

1. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธ์ิหรืออนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร  จํานวนไมเกิน  10  เรื่อง
2. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธ์ิหรืออนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร  จํานวน 11-15  เรื่อง
3. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธ์ิหรืออนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร  จํานวน 16-20  เรื่อง
4. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธ์ิหรืออนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร  จํานวน 21-25  เรื่อง
5. มีการจดแจงหรือจดทะเบียนขอมูลลิขสิทธ์ิหรืออนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร  ตั้งแต  26  เรื่องข้ึนไป

1

2

3

4

5

ขอคนพบ
โดย
มีผลงานการไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร  2  เรื่อง
มีผลงานการไดรับการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ  31  เรื่อง

รวม 33  เรื่อง = 5 คะแนน

จุดแข็ง
-
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-

คาเปาหมาย
: 16-20 เรื่อง

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 33 เรื่อง

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 33 เรื่อง

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

2.10 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
นักศึกษา
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ขอ  ดังน้ี
1. มีการกําหนดข้ันตอนและหลักเกณฑการขอรับทุนสนับสนุนโครงการ

สงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหมและประชาสัมพันธใหทราบ
โดยท่ัวไป

โดย กําหนดข้ันตอนในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยและ
งานสรางสรรคของนักศึกษาผานโครงการสงเสรมิสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของ
คนรุนใหม และประสัมพันธใหนักศึกษาทราบ เพ่ือดําเนินการตามหลักเกณธ
เสนอผานคณะมายัง สวพ.

2. มีโครงการหรือกิจกรรมรองรับภารกิจการสงเสริมการทําการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของนักศึกษา

โดย มี 1 โครงการ คือ โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคน
รุนใหม

3. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธของนักศึกษาท่ีไดรับ
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยครบถวนทุกคณะ

โดยพบวามีครบถวนทุกคณะ รวมท้ังสิ้น 106 โครงการ เปนเงินสนับสนุน
1 ลานบาท

4. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธท่ีดําเนินการแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไมต่ํากวารอยละ  60

โดย มีโครงการท่ีไดรบัการสนุบสนุน 106 โครงการ แลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 64 โครงการ คิดเปนรอยละ 60.38

5. มีการเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนของโครงงานหรือแผนงานพิเศษ
หรือปริญญานิพนธไมต่ํากวารอยละ 50

โดย พบวาจากจํานวนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน 106 โครงการ แลว
เสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 64 โครงการ นําไปเผยแพร 53 โครงการ โดยการจัด
นิทรรศการกับหนวยงานภายนอก นําเสนอผานโครงการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม คิดเปนรอยละ 82.81 ของโครงการท่ีแลวเสร็จ

จุดแข็ง
-
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-
จุดท่ีควรพัฒนา
-
ขอเสนอแนะ
-
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-

คาเปาหมาย
: 4 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................





องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

3.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ขอคนพบ

สถาบันวิจยัและพัฒนา ดําเนินการได 5 ขอ  ดังน้ี
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด
โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- แนวทางการปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการ ป 2555
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบัน ท่ี 137/2554
- ระเบียบ ประกาศ/คณะกรรมการบริการงานวิชาการท่ี 264/2554
- มีการปฏิบัตติาม PDCA ของงานบริการวิชาการ

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- คําสั่งคณะกรรมการโครงการบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชนเรื่อง

หมูบานเผือกหอม นักศึกษามีสวนรวมและมีการดาํเนินการฝกอบรมใหกับ
ชุมชนมีการเรียนการสอนเฉพาะเปนการบริการวิชาการ

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
โดย พบเอกสารดังน้ี
- โครงการการสรางมลูคาเพ่ิมหมูบานเผือกหอมท่ีบกพรองจากการปลูก

ของชุมชน อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย (ป 2555-
2556) งานวิจัยจากการบริการวิชาการ

4. มีการประเมินผลความสําเรจ็ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

โดย พบเอกสารดังน้ี
- แสดงคารอยละประเด็นการบูรณาการโครงการการพัฒนาอาหาร

พ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับ   การเรียนการสอนและการวิจยั

โดย พบเอกสารดังน้ี
- แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําป 2555

จุดแข็ง
- มีโครงสรางของสถาบันท่ีชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
- บุคลากรควรเขาใจในระบบกลไกในการบริการวิชาการ

จุดท่ีควรพัฒนา
- ควรเพ่ิมกลยุทธในการบริการวิชาการท่ีมีการบรูณาการการเรยีนการสอนและ
การวิจัย

คาเปาหมาย
: 4 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)

- ควรมีการระบุ อธิบายชัดเจนในคูมือเปนการ
บริการวิชาการเฉพาะงานของสถาบันเพ่ือผลงาน
หรือผลสัมฤทธ์ิจะบงบอกถึงระดับผลผลติ
กระบวนการของ สวพ.

- การบูรณาการบริการวิชาการแกสังคมกับ
การเรยีนการสอน สวพ. ไมมีกิจกรรมท่ีบงบอก
เก่ียวกับการเรียนการสอนในช้ันเรยีน ควรเปน
การบูรณาการกับการเรียนการสอนท่ีเปนการ
ฝกอบรมกับชุมชนหรือบคุคลอ่ืน ซึ่งสรางการบรูณา
การในงานเฉาะของ สวพ.

- กรณีท่ี สวพ. เช่ือมโยงกับทางคณะใหเปน
รูปธรรมควรกําหนดเกณฑในระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแกสังคมใหม เปน 2 ภาระกิจ

- ควรแกไขการอธิบายในขอ 2 ใหมให
เช่ือมโยงกับงานจริง



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ขอเสนอแนะ
- จัดทํากลยุทธและยุทธศาสตรการบริการวิชาการท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนการ
สอนละการวิจัยใหเปนรูปธรรม

วิธีปฏบิัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนแกสังคม
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ขอ  ดังน้ี
1. มีการสาํรวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจดัทําแผนการบริการ
ทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบนั

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- เอกสารสรุปปญหาและความตองการของชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดอางทองและ

จังหวักสมุทรสาคร

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- หนังสือเชิญการบันทึกขอตกลงความรวมมือสนับสนุนโครงการ OTOP

และเอกสารบันทึกความรวมมือ (MOU) จังหวัดอางทอง
- ความรวมมือกับชุมชนเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เกษตรอําเภอ

บานหมอ จังหวัดสระบรุีฯ โดยมีคาํสั่ง มทร.พระนคร ท่ี 304/2555 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ
ตอสังคม

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ แบบตดิตามผลการนําไปใช

ประโยชน
- สรุปผลการประเมินโครงการบรกิารวิชาการประจําป 2555 6 โครงการ

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- โครงการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจงัหวัดเพชรบุรีแบบมสีวนรวมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต (ปท่ี 1) ปท่ี 2 (ตอเน่ือง) เปนโครงการท่ีไดรับผลจากการประเมิน

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- บทความวิชาการเรื่องหมูบานปานศรนารายณ
- คลังความรูผานเว็บไซตการจัดการความรู สวพ.

(http://ird.rmutp.ac.th/km/)
- เว็บไซตคลินิกเทคโนโลยี (http://clinictech.rmutp.ac.th/)
- จดหมายขาว จุลสาร รายงานประจําป ฯลฯ

จุดแข็ง
- มีระบบการดําเนินงานท่ีชัดเจน

คาเปาหมาย
: 4 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

- มีการบริการวาการท่ีใหประโยชนแกสังคมอยางเขมแข็ง
- มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
- ควรสรางศักยภาพในการใหบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน เปนแนวทางการ
สรางช่ือเสียงใหรูจักกันแพรหลาย

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
- ควรสรางแนวทางระบบการดําเนินงานใหเปนท่ีประจักษกับหนวยงาน



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

3.3 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชมุชนหรือองคกรภายนอก
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ขอ  ดังน้ี
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนหรือองคกร
โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- แผนปฏิบัติราชการประจาํป 2555
- มีการดําเนินงานตาม PDCA จากรายงานผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และโครงการบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชน เรื่องหมูบานเผือกหอมและ
ขาวเจา ฯลฯ

2. บรรลเุปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- โครงการ 9 โครงการ มีการดําเนินงานตามแผน 100%
- แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2555

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรยีนรู และดําเนินกิจกรรม
อยางตอเน่ือง

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- โครงการหมูบานเผือกหอม (ตอเน่ือง) (เกษตรอําเภอเปนผูนํา)
- รายงานผลการดําเนินงานโครงการหมูบานเผือกหอมปท่ี 3

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของ
ชุมชนและเอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเน่ือง หรือยั่งยืน

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- รายงานผลการดําเนินโครงการหมูบานเผือกหอม ปท่ี 3 (เปนความ

ตอเน่ือง)
- รายงานฉบับสมบรูณโครงการหมูบานเผือกหอม ปท่ี 1 และ ปท่ี 2

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคณุคาตอสังคม หรือชุมชน / องคกรมี
ความเขมแข็ง

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- รายงานผลการดําเนินงานโครงการหมูบานเผือกหอมปท่ี 3 ท่ีระบุถึง

ผลกระทบจากความบกพรองของเผือกพัฒนาสรางอาชีพใหกับชุมชน และบูรณา
การความรวมมือกับหนวยงานมหาวิทยาลัย ชุมชน สรางความเขมแข็งอยาง
ยั่งยืน

จุดแข็ง
- มีโครงการท่ีเปนรูปธรรมสนองตอบความตองการของชุมชนสรางอาชีพ พัฒนา
งานใหชุมชนเขมแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

คาเปาหมาย
: 4 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
- ควรพัฒนางานในสาขาอ่ืนใหมีความตอเน่ืองและยั่งยืน
- ควรระบุความตอเน่ือง ผลผลิต ก่ีปเพ่ือความทาทายในโครงการบริการวิชาการ
โครงการตอไป
- รายการหลักฐานใหเขียนรหัสหลักฐานเรียงตามลําดับพรอมรายการ

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

3.4 ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ขอ  ดังน้ี
1. มีแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีผานการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลยั
โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- แผนปฏิบัตริาชการปงบประมาณ 2555 (2 โครงการ งบแผนดนิ)
(7 โครงการ งบภายนอก)

2. มีการนําแผนสูการปฏิบัตไิดอยางครบถวนทุกโครงการ
โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- แผนปฏิบัตริาชการประจําป 2555
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งท่ี

1/2555 (25 เมษายน 2555)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งท่ี

2/2555 (10 ตุลาคม 2555)
- บันทึกขอความการนําแผนสูการปฏิบัติ

3. ดําเนินการไดบรรลคุวามสาํเรจ็ตามเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพไมต่าํกวารอยละ 50 ของโครงการตามแผน

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- รายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ

2555 (สูงกวา 50%)

4. ดําเนินการไดบรรลคุวามสาํเรจ็ตามเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพไมต่าํกวารอยละ 65 ของโครงการตามแผน

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- รายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ

2555 (สูงกวา 65%)

5. ดําเนินการไดบรรลคุวามสาํเรจ็ตามเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพรอยละ 80 ของโครงการตามแผน

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- รายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ

2555 ดําเนินการได 100%

จุดแข็ง
- การดําเนินงานมผีลผลติท่ีสําเร็จชัดเจนตรงตามแผน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
- จากความสําเร็จสรางการพัฒนาใหไดประโยชนกับชุมชน

คาเปาหมาย
: 4 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)

- ควรมีการบริการวิชาการท่ีสรางรายได



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ขอเสนอแนะ
- จัดทําระบบการบริการวิชาการท่ีสรางรายไดใหกับองคกร

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

3.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ขอ  ดังน้ี
1. มีการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยและระดับ

ศูนยท่ีชัดเจน
โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- โครงสรางการบริหารจากเว็บไซตคลินิกเทคโนโลยี

(http://clinictech.rmutp.ac.th/)

2. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีอยางตอเน่ือง

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- โครงการปงบประมาณ 2554 จํานวน 5 โครงการ
โครงการปงบประมาณ 2555 จาํนวน 5 โครงการ
จากงบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. มีกิจกรรมการประสานงานและการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยคลินิกเทคโนโลยี  และ
ผูรับบริการ

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- เอกสารการสงรายงานฉบับสมบรูณ
- เอกสารประสานงานหนังสือขอความอนุเคราะหจาก

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- เอกสารขอความอนุเคราะหถายทอดเทคโนโลยี ท่ี ศธ 0581.11/783

ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2555

4. มีกิจกรรมการรายงานผลการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในสวนท่ี
สถาบันรับผิดชอบผานระบบออนไลนครบทุกโครงการ/กิจกรรม  และตามเวลาท่ี
กําหนด

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- รายงานผลผานทางเว็บไซตคลินิกเทคโนโลยีออนไลนทุกไตรมาส
- รายงานทุกวันท่ี 10 ของเดือน

5. มีผลงานท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและ/หรือ ไดรับความไววางใจ
จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมท่ี
สําคัญ

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- เอกสารรายงานผลการดาํเนินงานโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสราง

เสรมิอาชีพในงานเทคโนโลยแีละนวัตกรรมของไทยป 2554 และ 2555 จาก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในความไววางใจใหดําเนินโครงการ (8-13
มกราคม 2555 และ 25-28 ตุลาคม 2555)

จุดแข็ง
- มีระบบการบริหารงานท่ีดีมีประสิทธิภาพ
- มีผูเช่ียวชาญหลายสาขา

คาเปาหมาย
: 4 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

- เปนท่ียอมรับของบุคคลท้ังภายในและภายนอก

แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ประสานกับศูนยภายในใหเขมแข็งและสรางการยอมรับใหท่ัวถึง

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
- ควรมีการประสานงานภายในองคืกรใหเขมแข็ง
- สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

3.6 รอยละของงบประมาณภายนอกตองบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงาน
บริการวิชาการ
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ขอ ดังน้ี
1. รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบรกิารวิชาการ

เทากับ 0 – 14 ตองบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด
โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
งบประมาณท่ีไดรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
- แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร
- หนังสือ ศธ 0581.22/481 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2555 เรือ่งขอนํา

โครงการเขาแผนเพ่ิมเตมิ
- หนังสือ ศธ 0581.22/339 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2555 เรื่องขอนํา

โครงการเขาแผนเพ่ิมเตมิ

2.  รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ
เทากับ 15 – 20 ตองบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
งบประมาณท่ีไดรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
- แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร
- หนังสือ ศธ 0581.22/481 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2555 เรื่องขอนํา

โครงการเขาแผนเพ่ิมเตมิ
- หนังสือ ศธ 0581.22/339 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2555 เรื่องขอนํา

โครงการเขาแผนเพ่ิมเตมิ

3.  รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ
เทากับ 21 – 25 ตองบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
งบประมาณท่ีไดรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
- แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร
- หนังสือ ศธ 0581.22/481 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2555 เรื่องขอนํา

โครงการเขาแผนเพ่ิมเตมิ
- หนังสือ ศธ 0581.22/339 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2555 เรื่องขอนํา

โครงการเขาแผนเพ่ิมเตมิ

4.  รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการ  เทากับ 26 – 30
ตองบประมาณงานบริการวิชาการท้ังหมด

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
งบประมาณท่ีไดรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
- แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

คาเปาหมาย
: 4 ขอ

ผลการประเมินตาม คา
เปาหมาย
: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

- หนังสือ ศธ 0581.22/481 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2555 เรื่องขอนํา
โครงการเขาแผนเพ่ิมเตมิ

- หนังสือ ศธ 0581.22/339 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2555 เรื่องขอนํา
โครงการเขาแผนเพ่ิมเตมิ

5.  รอยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ  ตั้งแต
รอยละ 31 ตองบประมาณงานบรกิารวิชาการท้ังหมด

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
งบประมาณท่ีไดรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
- แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร
- หนังสือ ศธ 0581.22/481 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2555 เรื่องขอนํา

โครงการเขาแผนเพ่ิมเตมิ
- หนังสือ ศธ 0581.22/339 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2555 เรื่องขอนํา

โครงการเขาแผนเพ่ิมเตมิ
- สรุปงบประมาณบริการวิชาการท้ังหมด 4,900,000 บาท
งบประมาณภายใน                           630,000 บาท
งบประมาณภายนอก                      3,460,000 บาท
คิดเปน 84.59 ท่ีเปนงบประมาณภายนอก

จุดแข็ง
- ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกอยางตอเน่ืองในการบริหาร
โครงการบริการวิชาการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
- สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานในองคกรไดรับงบประมาณจากภายนอกอยาง
ท่ัวถึงเพ่ือผลสําเร็จของงานและผลงานเปนท่ีประจักษ

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



องคประกอบท่ี 4 การบริการและจัดการ
ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

4.1 ภาวะผูนําของผูบริหารสถาบัน
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 7 ขอ  ดังน้ี
1. คณะกรรมการประจําสถาบันทําหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวน
โดย มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบัน ท่ี 907/2553 เอกสาร

(สวพ. 4.1-1-06) และคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประจําสถาบัน ท่ี 34/2556
ลงวันท่ี 10 มกราคม 2556 และระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีมอบหมายให
คณะกรรมการประจําสถาบันปฏิบตัิหนาท่ี

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดบั

โดย มีการประชุมกําหนดแผนประจําป 2556 วาระท่ี 4.4 จากการประชุม
เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2555 และถายทอดแผนสูการปฏิบัติใหบุคลากรรับทราบ
เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2555 โดยกําหนดงานครอบคลุงงานบริหารท่ัวไป
งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยัง
บุคลากรในสถาบัน

โดย มีการติดตามจากรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2556 ลงวันท่ี
กุมภาพันธ 2556 ในวาระท่ี 4.1 การมอบหมายงานใหปฏิบัติงานรวมท้ังการ
ติดตามงาน ในวาระท่ี 4.2 การตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกหนวยงานมีการ
รายงานผลมาท่ีสวนงานประกันคณุภาพ และงานบริหารท่ัวไปเพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการ

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม

โดย มีคําสั่งใหรองผูอํานวยการรักษาราชการแทน ตามคาํสั่งท่ี 19/2555
และบันทึกขอตกลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 เรื่องการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
แทนหัวกลุมงานซึ่งสะทอนถึงการมีสวนรวมของการบริหาร

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน*เพ่ือใหสามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ

โดย มีการถายทอดองคความรูโดยเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบบั
ปรับปรุงป 2555 โดยมีตัวอยางประกอบเพ่ือใหปฏิบตัิงานเปน Flow ของงาน
นโยบายและแผนงานบริการวิชาการซึ่งผูปฏบิัติงานสามารถศึกษาและปฏิบตัิตาม
ข้ันตอนน้ัน ๆ ในกรณีท่ีเขามาทํางานใหมหรือศึกษางาน

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย

โดย มีคําสั่งเรื่องธรรมาภิบาลท่ี 04/2555 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555
และมีการประเมินผลหลักธรรมาภบิาล 10 ประเด็นครบตามหลักเกณธท่ีกําหนด
สรุปผลในภาพรวม 4.96 จากรายงานผลธรรมาภิบาลท่ีมหาวิทยาลยัประเมิน

คาเปาหมาย
: 6 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 7 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 7 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

7. คณะกรรมการประจําสถาบันเสนอแนะการบริหารงานของสถาบันและ
ผูบริหารนําไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

โดย มีการนําผลไปประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน ครั้งท่ี 2/2555
ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 25556 ปงบประมาณ 2557 ซึ่งมีความสอดคลองกับ
แผนงาน

จุดแข็ง
- ทีมงานบริหารไดมีการวางแผนและปฏิบตัิตามหลักการบรหิารตามหลักธรรมาภิ
บาล
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
- การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันควรนําผลการปฏิบัติงานเขาท่ีประชุม
ใหครบทุกงาน เชน ผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 10 ขอ

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

4.2 ระดับคณุภาพของการถายทอดเปาหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันสูการ
ปฏิบัติ
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ประเด็น ดังน้ี
1. สถาบันมีการทบทวนวิสยัทัศน พันธกิจ รวมท้ังแผนพัฒนาสถาบันวิจัย

และพัฒนา เพ่ือใหคณะกรรมการประจําสถาบันพิจารณากรอบการดําเนินงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

โดย มีการทบทวนกลยุทธ วันท่ี 2-4 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมภเูขา
งาม มีการกําหนดไว ป 2555 = 5 กลยุทธ 13 มาตรการ

2. มีการสื่อสารเพ่ือถายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการ
ดําเนินงาน รวมถึงแผนพัฒนาใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ

โดย มีการถายทอดไปยังหนวยงานจากการประชุมบุคลากรครั้งท่ี 2ลงวันท่ี
10 ตุลาคม 2555 ในวาระท่ี 4.5 การแจงแผนกลยุทธ และแผนปฏบิัติการงาน
ประจําปใหแตละหนวยงานนําไปปฏิบัติ

3. มีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็น
ยุทธศาสตรใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

โดย จากเอกสารรายงานวันท่ี 10 ตุลาคม 2556 ลงสูแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2555 โดยหนวยงานไดกรอบนโยบายและโครงการนําไปปฏิบัติงาน

4. มีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายของสถาบันลงสูทุกกลุมงานภายใน
สถาบัน

โดย ทุกกลยุทธมีกิจกรรมวัดผลสมัฤทธ์ิตามแผนท่ีกําหนด มีการกําหนดท้ัง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

5. ดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัด  และเปาหมายของสถาบันใหกับบุคลากรใน
ระดับตาง ๆ

โดย มีการแจกจายเอกสารใหหนวยงานนําไปปฏิบตัิงานมีการติดตามทุก
ไตรมาสและรายงานมหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนด

จุดแข็ง
- มีการถายทอดแผนงานและนโยบายสูการปฏิบัติอยางชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏบิัติท่ีดี/นวัตกรรม
-

คาเปาหมาย
: 4 ประเด็น

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ประเด็น

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ประเด็น

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

4.3 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหผูทรงคณุวุฒิและหรือบุคคลภายนอก
สถาบัน แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิราชการ
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ประเด็น ดังน้ี
1. สถาบันเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบัน  ประกอบดวยผูบริหาร

สถาบันและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตามกฎหมายกําหนดรวมท้ัง
คณะกรรมการจากบุคคลภายนอกในโครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบันรับผิดชอบ

โดย มีคําสั่งท่ี 34/2556  แตงตั้งคณะกรรมการท่ีมีผูทรงคุรวุมภิายนอก
เปนกรรมการ เชน คุณเวชยันต เฮงสุวนิช จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ โดยกําหนดใหมีการประชุม 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)

2. สถาบันจัดใหมีชองทางหรือกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการประจําสถาบันและหรือบุคคลภายนอก

โดย มีการประชุมคณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการใหขอเสนอแนะ เชน
วาระท่ี 4.2 แผนปฏิบัตริาชการ คณะกรรมการใหความเห็นชอบและอนุมัติ
โครงการประจําป และมเีว็บไซตท่ีสามารถติตอผูอํานวยการสถาบันไดโดยตรง

3. สถาบัน คณะกรรมการประจําสถาบันและหรือบุคคลภายนอกรวมกัน
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานและจัดทํารายงานการดําเนินงานเสนอ
มหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังสื่อสารใหประชาชนหรือผูมสีวนไดสวนเสยีได
รับทราบ

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดสงผลการปฏิบตัิงานไปใหมหาวิทยาลัย
รับทราบ เชน หนังสือท่ี ศธ. 0581.11/0454 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2556 สงผล
รายงานฯ ใหมหาวิทยาลัยและติดตามไดจากเว็บไซตของสถาบันวิจยัและพัฒนา

4. สถาบันเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแกประชาชนหรือผู
มีสวนไดสวนเสียรับทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม

โดย
1. เอกสารท่ีสงไปยังหนวยงานภายนอก 40 หนวยงาน
2. จากเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนาแยกตามกิจกรรมตาง ๆ
3. จัดทํารายงานประจาํป
4. จุลสารของมหาวิทยาลัย

5. สถาบันเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิและหรือบุคคลภายนอก เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนางานของสถาบันท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณถัดไปเสนอตอ
มหาวิทยาลัย

โดย
1. คณะกรรมการชุมชน เชน หมูบานเผือกหอมและขาวเจาแสดงความ

คิดเห็นในโครงาการและงานท่ีดําเนินการรวมกัน
2. โครงการอาหารพ้ืนบาน จังหวัดเพชรบุรี แสดงความคดิเห็นของ

กิจกรรมท่ีทํารวมกัน
3. ผานชองทางเว็บไซตสถาบันวิจยัและพัฒนา (คอลมัภพบผูอํานวยการ)

โดยสามารถเสนอแนะงานตาง ๆ ได

คาเปาหมาย
: 4 ประเด็น

ผลการประเมินตาม คา
เปาหมาย
: 5 ประเด็น

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ประเด็น

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

จุดแข็ง
- มีกิจกรรมรวมกับชุมชน เชน หมูบานเผือกหอมและขาวเจาฯลฯ ในการ
ทํางานรวมกัน และแกไขปญหารวมกัน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

4.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ประเด็น ดังน้ี
1. สถาบัน จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปของสถาบัน โดยมีความ

สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป ของมหาวิทยาลัย
โดย มีแผนพัฒนารายป 2555 เชน สงเสรมิการศึกษาตอ จัดหาแหลงทุน

และสรรหาบุคลากรมาบรรจุ และแผน 5 ป เชน โครงการนักวิจัยหนาใหม

2. สถาบัน มีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ

โดย มีการติดตาม เชน ผลการศึกษาตอ มีการรายงานประจําไตรมาส เชน
โครงการวิจัยสัญจร จัดใหคณาจารยและนักวิจัย มีหนังสือ ท่ี ศธ 0581.11/1398
ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2555

3. สถาบัน มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ของบุคลากร
ของสถาบัน ท่ีครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานท่ี
กําหนด

โดย มีเอกสารการเลื่อนข้ันเงินเดือน เอกสารแนบท่ี 1 ผลสัมฤอธ์ิของ
งาน เอกสารแนบท่ี 2 ประเมินพฤติกรรมผูปฏิบัติงาน เอกสารแนบท่ี 3
สรุปผลการประเมินรวมท้ังเกณฑการประเมินตามหนังสือ ท่ี ศธ
0581.11/409

4. สถาบัน มีการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดย
พิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึนตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ
เปนสําคัญ

โดย มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนตามคาเปาหมายท่ีกําหนดตามแผน
และผลป 2555 (ระหวาง 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2555)

5. สถาบัน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป และรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและ
ขอเสนอแนะ เสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา

โดย มีหนังสือท่ี ศธ 0581.11/   ลงวันท่ี 28 กันยายน 2555 รายงานผล
สรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2555

จุดแข็ง
-
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-
จุดท่ีควรพัฒนา
-
ขอเสนอแนะ
-
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-

คาเปาหมาย
: 4 ประเด็น

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ประเด็น

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ประเด็น

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

4.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบัน
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ประเด็น ดังน้ี
1. สถาบัน จัดทําแผนการจัดการความรูประจําป
โดย มีคําสั่งสถาบันวิจยัและพัฒนา  ท่ี 01/2555 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดการความรูในองคกร (KM) ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 และ
คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท่ี 02/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร และมีการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู (km) ประจาํป และนําสูการปฏิบัติโดยรายงานในการประชุม
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 3/2555 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2555

2. สถาบัน มีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรูประจําปอยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหาร

โดย รวบรวมงานจากหนวยงานยอยภายในสถาบัน สงใหมหาวิทยาลัย มี
การสงรายงานตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนดเพราะสรุปผลการ
ดําเนินงานตามรอบการทํางาน

3. สถาบัน จัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือ ใช
ชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบ

โดย มีกิจกรรม km คลังความรูงานบริการวิชาการ  คลังความรูภูมิปญญา
ทองถ่ิน ตําหรับอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรี มคีูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหนําไปปฏิบตังิานของทุกงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา

4. สถาบัน มีการนําองคความรูและนวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม รวมท้ังมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ

โดย การบรูณาการงานวิจัยสูการบริการวิชาการโครงการหมูบานเผอืก
หอมและขาวเจา โครงการชุมชนหบุกะพง โครงการชุมชนบานหวยทรายเหนือ

5. สถาบัน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู
ประจําป และรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและ
ขอเสนอแนะ เสนอตอผูบริหาร  หรือคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  พิจารณาปรับปรุงแผนการจัดการความรูสําหรับปงบประมาณถัดไป

โดย สรุปแผนประเมินการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยปละ 1 ครั้ง ตาม
บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0581.11/1471 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2555 เรื่อง ขอสง
การประเมินผลการดําเนินงานและแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ.
2555 และการประชุมครั้งท่ี 3/2555 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2555

จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

คาเปาหมาย
: 4 ประเด็น

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ประเด็น

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 5 ประเด็น

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : …. คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : ….คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

4.6 ระบบบรหิารความเสี่ยง
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 5 ขอ  ดังน้ี
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสีย่ง โดยมี

ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน

โดย คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในของสถาบันวิจยัและพัฒนา ท่ี 23/2554 ลงวันท่ี 29
พฤศจิกายน 2554 เพ่ือเปนคณะทํางานและติดตามผลการทํางาน

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสีย่ง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง
อยางนอย 1 ดาน ตามบริบทของสถาบัน

โดย มีการววิเคราะหความเสีย่ง 1 กระงาน คือ การบริการวิชาการแก
สังคมเปนความเสีย่งสูง

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2

โดย คณะกรรมการมีการประเมินโอกาสผลกระทบความเสี่ยงตามเอกสาร
ท่ีมีการประชุมเพ่ือเลือกกิจกรรมความเสี่ยง

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน

โดย ทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมรีะดับสูง พ.ศ. 2555 โดยเลือก 1
กิจกรรม

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําสถาบัน เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง

โดย นําปญหาและอุปสรรคเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 2/2555  วันท่ี 10 ตุลาคม 2555 รอบ 6 เดือน
และครั้งท่ี 3/2555  วันท่ี 19 ธันวาคม 2555 รอบ 12 เดือน

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
สถาบัน ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

โดย ผลสรุปป 2555 พบวาการบรกิารวิชาการแกสังคมมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน
ในป 2556 จึงเลือกงานวิจัยเปนความเสี่ยงแทนป พ.ศ. 2556

จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

คาเปาหมาย
: 5 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 6 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 6 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

4.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสถาบัน
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 11 ชองทาง ดังน้ี
1. สื่อสิ่งพิมพ ไดแก  ชองทางของจดหมายขาว  จุลสาร  การ

ประชาสมัพันธรายงานรายเดือน  การประชาสัมพันธรายงานประจาํปของ
สถาบันและมหาวิทยาลัย

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก  ชองทางของเว็บไซต  เว็บบล็อก เฟสบุค
อีเมล

3. สื่ออ่ืนๆ  ไดแก  ชองทางของการจัดนิทรรศการ  รายการวิทยุ
รายการโทรทัศน

โดย
1. เอกสารการรายงานผลการดําเนินงานรายเดือนเสนอตอท่ีประชุมของ

ผูบริหารระดับคณบดี  ผูอํานวยการ การประชุมสภาวิชาการ  การประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  และการประชุม CEO

2. เอกสารการการประชาสัมพันธทางจดหมายขาวรายเดือนของกอง
ประชาสมัพันธ

3. เอกสารการประชาสัมพันธทางจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
4. เว็บไซตสถาบันวิจยัและพัฒนา  (www.ird.rmutp.ac.th)
5. เว็บไซตคลินิกเทคโนโลยี (http://www.clinictech.rmutp.ac.th)
6. การประชาสมัพันธผานเว็บบลอ็ก สวพ.กับการพัฒนา มทร.พระนคร

(http://kmblog.rmutp.ac.th/chuta.p/)
7. การประชาสมัพันธผานเฟสบุคสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร

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

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

ดาวเทียมรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ  ผานทาง
เว็บไซต มทร.พระนคร  (http://mmd.rmutp.ac.th/)

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

จุดแข็ง
- บุคลากรทํางานเปนทีมชวยผลักดันงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-

คาเปาหมาย
: 4 ชองทาง

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 11 ชองทาง

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 11 ชองทาง

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................





องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 9 ขอ  ดังน้ี
1. มีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายในท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและการพัฒนาการของสถาบัน
โดย มีคูมือการประกันคณุภาพตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดและมีคําสัง่

แตงตั้งผูรับผิดชอบดานประกันคณุภาพ

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบายแลผูบริหารสูงสุดของสถาบัน

โดย มีคําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 10/2555 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร กํากับดูแลตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมลูรายงานตามเปาหมายคุณภาพ
เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา  2555 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน
2555

3. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั

โดย มีการกําหนด 5 องคประกอบ 25 ตัวบงช้ี ตามเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2555

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพท่ีสมบูรณ  ประกอบดวยการ
พัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ  และการประเมินคณุภาพอยาง
ตอเน่ืองเปนประจาํทุกป

โดย มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา
โดยแบงความรับผดิชอบไปยังบุคลากรตามเปาหมาย และผูรับผิดชอบมีการ
รายงานผลตามท่ีวางแผนกันไว

5. มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน

โดย มีการสรุปผล เชน ประชุมครัง้ท่ี 3/2555 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2556
รายงานผลปญหาและอุปสรรคการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในครบท้ัง 5 องคประกอบคุณภาพ

โดย มรีะบบสารสนเทศหัวขอการประกันคณุภาพและระบบตดิตามการ
พัฒนาคุณภาพ (IQA) ของมหาวิทยาลัย ผานระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

7. มีสวนรวมของผูมีสวนได สวนเสยีในการประกันคณุภาพการศึกษา
โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน

โดย มีการทํางานรวมกับในคณะ การทํางานรวมกันซึ่งจะสื่อใหเห็นผูมีสวน
ไดสวนเสียตามตัวบงช้ีกําหนด และการแลกเปลีย่นเรยีนรูตามผลการสรุป
กิจกรรม

คาเปาหมาย
: 7 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 9 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 9 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

8. มีเครือขายการแลกเปลีย่นเรยีนรูดานการประกันคณุภาพการศึกษา
ระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทํากิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก
เชน ชุมชนหุบกะพง ชุมชนบานหวยทรายเหนือ และหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลยั และรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่องการบรูณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดหีรืองานวิจัยดานการประกันคณุภาพการศึกษาท่ี
หนวยงานพัฒนาข้ึนและเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน

โดย เปนโครงการท่ีดําเนินการแลวไดผลสมัทธ์ิ เชน วารสารวิชาการและ
วิจัย มทร.พระนคร ไดรับรองจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI)

จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-



องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ขอคนพบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการได 8 ขอ  ดังน้ี
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจดัทํายุทธศาสตร/แผนกลยุทธ สถาบันวิจัย

และพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ี 15.13/2554  ลงวันท่ี 11
พฤศจิกายน 2554

- สรุปผลการจัดทําประชาพิจารณ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2555

- แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป พ.ศ. 2555 – 2558

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธสถาบันไปสูทุกกลุมงานภายในสถาบัน
โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- รายงานการประชุมบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี  7/2554

วันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 เก่ียวกับแผนกลยุทธ

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 2
พันธกิจ คือ การวิจัยและการบริการวิชาการ

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555 2 พันธกิจ (โครงการบริการวิชาการ 9 โครงการ
โครงการวิจัย 2 โครงการ ในป 2555)

4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- แผนกลยุทธ แผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ีระบุ

ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 2 พันธกิจ
โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- งานบริการวิชาการบันทึกขอความ ท่ี ศธ 0581.11/2065 ลงวันท่ี  23

ธันวาคม 2554  เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการสญัจร ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2555

- งานวิจัย บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0581.11/239 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ
2554 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนามาตรฐานบริการ
อาหารเพ่ือการทองเท่ียวฯ ป 2555

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป
อยางนอยปละ 2 ครั้ง

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- แบบรายงานผลการดาํเนินงานโครงการปงบประมาณ 2555 เรื่อง

คาเปาหมาย
: 7 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 8 ขอ

ผลการประเมินตาม
คาเปาหมาย
: 8 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
 เทากับเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
 สูงกวาเปาหมาย

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................



ตัว
บงชี้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

โครงการจดัทําเอกสารและซีดเีผยแพรผลงานวิจยัและบริการวิชาการ (รายงาน
ทุกวันท่ี 10 ของเดือน)

- รายงานผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ 2555 (รายไตรมาส)
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2555 (25 เมษายน 2555) ครั้งท่ี 2/2555
(10 ตุลาคม 2555)

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- รายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําป 2555 ใน

รายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2555 (10 ตุลาคม 2555) บรรลุทุกตัวบงช้ี และทุก
ผลผลติ

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

โดย พบเอกสารประกอบดังน้ี
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งท่ี

2/2555 (10 ตุลาคม 2555) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ
2555 สรุปผลการประเมินเพ่ือนําไปปรับปรุงแผนป 2557

จุดแข็ง
- ผูบริหารและบุคลาการมีความรวมมือทํางานใหประสบความสําเร็จ
- มีระบบการทํางานอยางเปนรูปธรรม

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
- สามารถเปนแนวทางในการปฏิบัตท่ีิดีกับหนวยงานอ่ืน






	ปกหน้าหลังตรวจ-1.pdf
	1. ฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2555 -2013-05-17.pdf
	องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย.pdf
	องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ.pdf
	องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ.pdf
	องค์ประกอบที่ 5 การประกันคุณภาพ.pdf
	องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ.pdf
	SAR-cover-back.pdf

