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ค ำน ำ 
  

รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลพระนคร ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ การบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ สถาบันมุ่งประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามความรับผิดชอบในส่วนของภารกิจหลักทั้ง 2 ด้านดังกล่าว โดยเน้นความส าคัญที่
กระบวนการผลิตในด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ รวมถึงระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล            
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรายงานผลการด าเนินงาน และผลการประเมินตนเอง
ของสถาบันวิจัยแลพัฒนา ได้ด าเนินการประเมินตนเอง 4 องค์ประกอบ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ ซึ่งครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักภายใต้หน่วยงานย่อย คือ งานบริหารทั่วไป  กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชากากร 
รวมทั้งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินตนเองในรายงานฉบับนี้ จะน ามาใช้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการวางแผนการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามพันธกิจอย่างต่อ เนื่อง               
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถาบัน และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 

                                                (ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์) 
                                                 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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บทสรุปผู้บริหำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานด าเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างนักวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานบริการวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างและหรือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและพัฒนาต่อยอด
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานบริการสังคมในเชิงพาณิชย์ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 หน่วยงาน คือ ส านักงานผู้อ านวยการและมีการ
แบ่งหน่วยงานภายในเป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามคุณภาพที่ก าหนด
และสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 การประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดองค์ประกอบคุณภาพ                
4 องค์ประกอบ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การวิจัย  2) การบริการวิชาการ  3) การบริหารและการจัดการ   
4) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมากทุกด้านค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 
 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีจุดเด่นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 จุดเด่น 
 1.  คณะกรรมการประจ าสถาบัน ก ากับดูแลนโยบายและชี้แนะการบริหารงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา อย่างสม่ าเสมอ 
 2.  หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กรและการก าหนดภาระงานของบุคลากรอย่างชัดเจน 
 3.  บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภาระงานของตนเอง และมีความรับผิดชอบ เสียสละ และ
ร่วมมือกันท างานอย่างเข้มแข็ง 
 4.  หน่วยงานมีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานครบทุกกลุ่มงานซึ่งเกิดจากการร่วมมือของบุคลากรในการ
จัดท าคู่มือ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ การ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หรือการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่คล่องตัวมากขึ้น เช่น ระบบวารสาร
ออนไลน์ การติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบเว็บไซต์  
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ส่วนที ่1 
บทน า 

 

1.1  ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development) เริ่มด าเนินการ
ตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ  เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549  โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ เป็นประธานโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2550 แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ส านักงานผู้อ านวยการ และมีการแบ่ง
หน่วยงานภายในสถาบัน เป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีส านักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และมี ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง เป็นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 30 เมษายน 2560 ในปัจจุบันมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ติดต่อเรา 

สถานที่ตั้ง 
 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์ 
 0 2665 3777, 0 2665 3888 ต่อ 6090, 6093-6094, 6097-6099  

เว็บไซต์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 Web site : http://www.ird.rmutp.ac.th  
 E-mail  : irdrmutp@gmail.com  
 Facebook : https://www.facebook.com/irdrmutp11 

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

E-mail : j_rmutp@rmutp.ac.th 

การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
Web site : http://ird.rmutp.ac.th/km 

 

mailto:irdrmutp@gmail.com
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1.2  โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หน่วยงานจัดต้ังภายใน 

 

 

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

สภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

สภาวิชาการ 

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ * 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. งานสารบรรณ 
2. งานธุรการ 
 2.1  งานเลขานุการ 
 2.2  งานประชุม 
 2.3  งานประชาสัมพันธ์ 
 2.4  งานอาคารสถานที่ 
 2.5  งานยานพาหนะ 
3. งานบุคลากร 
4. งานพัสดุ ครุภัณฑ ์
5. งานงบประมาณ 
 5.1  งานแผนและงบประมาณ 
 5.2  งานติดตาม ประเมินผล  
  และรายงานผล 
 5.3  งานรายงานประจ าปี 
6. งานประกันคุณภาพภายใน ภายนอก 
 6.1  งานประกันคุณภาพระดับสถาบัน 
 6.2  งานประกันคุณภาพระดับ 
   มหาวิทยาลัย 
 6.3  งานบริหารความเส่ียง 
 6.4  งานการจัดการความรู้ 
 

1. งานประสานงานวิจัย 
 1.1  งานนโยบายและแผนงานวิจัย 
 1.2  งานงบประมาณวิจัย 
    1.3  งานการเปิดเผยราคากลางและ 
   การค านวณราคากลางการจา้งงานวิจยั 
   หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจิัย 
 1.4  งานท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
 1.5  งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
 1.6  งานติดตามประเมินผลงานวิจัย 
 1.7  งานประสานแหล่งทุนวิจัย 
 1.8  งานเครือข่ายวิจัย 
 1.9  งานกองทุนเพื่อวิจัย 
 1.10  งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านวิจัย 
2. งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 2.1  งานวารสารวิชาการและวิจัย 
 2.2  งานเอกสารและซีดีเผยแพร่ 
 2.3  งานจัดนิทรรศการวิจัย 
 2.4  งานประชุมสัมมนาวิชาการ 
 2.5  งานน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
 2.6  งานทรัพย์สินทางปัญญา 
3. งานพัฒนางานวิจัย 
 3.1  งานพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานวิจัย 
 3.2  งานพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
 3.3  งานพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
 3.4  งานวิจัยสัญจร 
 3.5  งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
 3.6  งานพัฒนาเว็บไซต์งานวิจัย 
 3.7  งานฐานข้อมูลงานวิจัย 
 3.8  งานวิจัยเชิงบูรณาการ 

1. งานประสานงานบริการวิชาการ 
 1.1  งานนโยบายและแผนงานบริการวิชาการ 
 1.2  งานงบประมาณงานบริการวิชาการ 
 1.3  งานรายงานความก้าวหน้างานบริการวิชาการ 
 1.4  งานติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ 
 1.5  งานประสานแหล่งทุนงานบริการวิชาการ 
 1.6  งานเครือข่ายบริการวิชาการ 
 1.7  งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ 
 1.8  งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ 
 1.9  งานเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ ผ่านสื่อต่างๆ 
 1.10  งานโครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
  งานประสานงานบริการวิชาการ 

2. งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
 2.1  งานฝึกอบรม / สัมมนา 
 2.2  การบริการวิชาชีพ 
 2.3  งานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
 2.4  งานบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 
 2.5  งานบริการวิชาการอื่นๆ 
3. งานคลินิกเทคโนโลยี 
 3.1  งานประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 
 3.2  งานงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี 
 3.3  งานจัดนิทรรศการร่วมกับ  
   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.4  งานให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 3.5  งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 3.6  งานติดตามและประเมินผลคลินิกเทคโนโลยี 
   
   
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ 

คณะกรรมการประจ า 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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รูปที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 
(นายสมชาย  เหลืองสด) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์) 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
(นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
(ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์) 

 

หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
(นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร) 

หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
(นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน) 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
(นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์) 

บุคลากร 
นางสาวชาวิณี   บินกาซีเมน
นางสาววัลลภา ฟักประไพ 
นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร์ 
นางสาวพัชรา   หนูเรืองงาม 

 

บุคลากร 
นางสาวหน่ึงฤทัย   แก้วค า 
นางสาวดวงฤทัย      แก้วค า 
นางสาวดวงตา   เข็มทรัพย์ 
นางสาวอารีย์   ศรีนคร 
 

 
 
 

บุคลากร 
นางสาวพัชรนันท์     ยังวรวิเชียร 
นางสาวเมทิกา      พ่วงแสง 
นางสาววัชราภรณ์     ชัยวรรณ 
นางสาววิสุตา      วรรณห้วย 
นายปิยวัฒน์    เจริญทรัพย์ 
นายณัฎฐภัค    ฉินทกานนท์ 
นางสาวเรณู    ยะแสง 
นางสาวฐิติมา    รัตโนภาส 
นางสาวหญิง    มัทนัง 
  
 
 

 
 
 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
(นางสาวพรกนก  ศรีงาม) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา  สุวรรณพฤกษ์) 
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1.3  วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนบริหารจัดการ 

 วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในทศวรรษท่ี 2 โดยที่มาของวิสัยทัศน์นั้นมาจากนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมและด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มาสู่พันธกิจ 5 ด้านของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ  สร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มาเป็น 7 เป้าประสงค์ และ 9 กลยุทธ์ จึงเป็นที่ มาของ
วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเป็นการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ครอบคลุมทั้ง 9 คณะวิชา 
ทีมี่อัตลักษณ์เดิมเป็นนักปฏิบัติ มาต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่สามารถ
ตอบสนองกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่บริหารจัดการ 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามบริบทของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.3.1 วิสัยทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
โดยเป็นการบริหารจัดการเชิงบูรณาการครอบคลุมทั้ง 9 คณะวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ที่มีอัตลักษณ์เดิมเป็นนักปฏิบัติมาต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการ ที่สามารถตอบสนองกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าที่
บริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามบริบทของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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เครื่องมือในการผลักดันวิสัยทัศน์ไปถึงความส าเร็จ ตามวิสัยทัศน์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ว่า
“มหาวิทยาลัยวิจัยฐานนักปฏิบัติ” คือ WiL and STEME Concept   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แนวคิดของวิสัยทัศน์ 
 

WiL (Work integrated Learning) เป็นการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน จะก่อให้เกิด
ทักษะทางร่างกายมีความช านาญทางการปฏิบัติ ซึ่งจะมีความเป็นมืออาชีพและยั่งยืนด้วยการบูรณาการ
ร่วมกับ STEME  จะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

STEME (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Ethics) เป็นการบูรณาการ
ความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรม ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และความมีจริยธรรม คุณธรรม ในการท างานและด ารงชีพรวมเข้าด้วยกัน 

 
1.3.2 นโยบาย 

1) พัฒนาและส่งเสริมให้งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์ทุกคณะของมหาวิทยาลัย 
ให้ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ฐานข้อมูลอาเซียน) เพ่ิมข้ึน 

2) พัฒนาอาจารย์ในทุกคณะให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิจัยมืออาชีพ สามารถท า
โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือหาแหล่งสนับสนุน
ทุนการวิจัย เป็นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่เครือข่ายชุมชน เครือข่ายอุตสาหกรรม
ภาคการผลิตและภาคบริการให้เพิ่มขึ้น เพ่ือน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

4) บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

นโยบายในการพัฒนาด้าน WiL  
ในการพัฒนาด้าน WiL นั้น ต้องมีการพัฒนาควบคู่กับ 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านที่ 1 ได้แก่ การส่งเสริมให้อาจารย์ในทุกคณะวิชา มีความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ (Professional) 

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะท าหน้าที่บริหารจัดการสนับสนุนและประสานงาน ในช่วงแรกซึ่งเป็นการ
แบ่งกลุ่มอาจารย์นักวิจัย ออกเป็นกลุ่มตามศักยภาพ จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และจัด
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ให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และการให้อาจารย์เข้าไปปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ ตามแนวคิด Talent Mobility (อาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม) 
 ด้านที่ 2 ได้แก่ การสนับสนุนให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ในการฝึกปฏิบัติที่ทันสมัยและ
ครบถ้วน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าที่สนับสนุนและประสานงาน ในแต่ละคณะวิชา และการใช้
อุปกรณ์เครื่องมืออย่างคุ้มค่า ซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องมือปฏิบัติด้าน WiL ของแต่ละคณะวิชามีอยู่ค่อนข้างครบถ้วน  
 ด้านที่ 3 ได้แก่ การพัฒนาด้านเครือข่ายจากชุมชน และจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมีการท าความร่วมมือและส ารวจข้อมูลความต้องการกับชุมชน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในลักษณะ 
USR: มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

นโยบายในการพัฒนาด้าน STEME 
 ในการพัฒนาด้าน STEME นั้นสิ่งที่ต้องจัดการเบื้องต้นก่อนการพัฒนา คือต้องมีการจัดแบ่งกลุ่ม
นักวิจัยจากทุกคณะวิชาตามศักยภาพ เพ่ือพัฒนานักวิจัยตามความสามารถอย่างเป็นระบบ 
 การบริหารจัดการจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ Hard Skill กับ Soft Skill โดย Hard Skill ได้แก่ 
Stem และ Soft Skill ได้แก่ Ethics โดย Hard Skill ตัวแรกนั้นเป็นการพัฒนาต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐาน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิจัย พัฒนาฐานข้อมูลสาธารณูปโภคงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีหน้าที่
บริหารจัดการภาพรวม 
 Hard Skill อีกตัวหนึ่งคือ Technology Lab เป็นการพัฒนาในด้านห้อง Lab ที่มีความทันสมัย
และด้าน Software Program เพ่ือใช้ในการสร้างต้นแบบและน าไปสู่การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือหา
รายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย 

Soft Skill เป็นการพัฒนาทางด้านจริยธรรม ต้องมีการจัดการอบรมส่งเสริมจริยธรรมนักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การน าโปรแกรมการตรวจสอบเฝ้าระวังการคัดลอกผลงานวิจัย (Plagiarism software) เข้ามาใช้ 

1.3.3 แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน 

การบริหารจัดการต้องมีขับเคลื่อนใน 3 ด้านพร้อมกัน คือด้านบริหารงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ
และด้านตีพิมพ์เผยแพร่ โดยในแต่ละด้านสามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ในตัวเอง และเป็นส่วนสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน โดยแผนบริหารและแผนพัฒนา จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ 

1.3.3.1 แผนบริหารจัดการ 
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 1) พัฒนาและส่งเสริมให้งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมของอาจารย์ทุกคณะของ
มหาวิทยาลัย ให้ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ฐานข้อมูลอาเซียน) 
ให้เพ่ิมขึ้นในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้  

 
ระยะสั้น ภายใน 1 ปี 
ก) จัดให้มีการอบรม สัมมนาโครงการการจัดเตรียมต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์งานวิจัย 
ข) ส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยจัดให้มีการเชิญนักวิจัยที่มีความ

เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา ในด้านการตีพิมพ์ผลงาน เช่น โครงการยกระดับ
คุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ค) จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  (ปีที่วิจัย งบประมาณ การน าเสนอผลงาน 
การตีพิมพ์เผยแพร่ ฯลฯ) ของแต่ละคณะวิชาในมหาวิทยาลัย 

ง) จัดท าฐานข้อมูลวารสารและเอกสารเพ่ือการวิจัย 
จ) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายและความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถาบันภายในประเทศ 
ระยะกลาง ภายใน  2 ปี           
ก) จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 
ข) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายและความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถาบันในต่างประเทศ 
ค) ส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น โครงการพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 
ระยะยาว ภายใน  4 ปี 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร อยู่ในฐานข้อมูลอาเซียน 

 2) พัฒนาอาจารย์ในทุกคณะมีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิจัยมืออาชีพ สามารถท า
โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือหาแหล่ง
สนับสนุนทุนการวิจัย เป็นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

ระยะสั้น ภายใน 1 ปี 
ก) จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  (ปีที่วิจัย งบประมาณ การน าเสนอผลงาน 

การตีพิมพ์เผยแพร่ ฯลฯ) ของแต่ละคณะวิชาในมหาวิทยาลัย 
ข) จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัย แบ่งเป็นกลุ่มตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น กลุ่มอาหาร 

กลุ่มพลังงาน โดยท าร่วมกับคณะวิชาในด้านข้อมูล 
ค) จัดท าฐานข้อมูลทุนวิจัย หน่วยงานที่สามารถขอทุนในการท าวิจัย หรือท าวิจัยร่วม 
ง) จัดท าฐานข้อมูลสาธารณูปโภคเพ่ือการวิจัย เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร  

และห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ ใช้กับงานประเภทใด สามารถใช้ท าอะไรได้บ้าง โดยท าร่วมกับคณะวิชาในด้านข้อมูล 
จ) การแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและบริการวิชาการกับ

หน่วยงานภายนอก เช่น การบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ การรับงานวิจัยและงานประเภทอ่ืน ๆ จากภายนอก  
ระยะกลาง ภายใน  2 ปี           
ก) จัดให้มีการเชิญนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้

และเป็นที่ปรึกษา ในด้านการหาแหล่งทุนวิจัย แนวทางการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ข) สนับสนุนคณะวิชา ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและใช้งาน

อย่างคุ้มค่า 
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ค) การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมจ านวนโครงการ
ที่ผ่านการพิจารณาและจ านวนงบประมาณ  

ง) บริหารจัดการการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจัดตั้งการให้บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) ส าหรับการวิจัย  

 
ระยะยาว ภายใน  4 ปี 
ก) สร้างระบบการบริหารจัดการสาธารณูปโภคเพื่อการวิจัย ซึ่งเป็นการสร้างระบบ

การปฏิบัติงานที่มีระเบียบและขั้นตอนในการด าเนินงานที่ชัดเจน น ามาซึ่งการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ง่ายต่อการท างานและสามารถตรวจสอบได้ง่าย 

ข) ระบบบริหารจัดการทุนวิจัย  
- ประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงและหน่วยงาน

ภาครัฐรวมไปถึงภาคเอกชน 
- บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีความคล่องตัว ในการ

ปฏิบัติงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 
ค) จัดตั้งศูนย์บริการเครื่องมือด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 

 3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายชุมชน เครือข่าย
อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

ระยะสั้น ภายใน 1 ปี 
ก) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายและความร่วมมือกับชุมชน 
ข) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายและความร่วมมือกับอุตสาหกรรมภาคการผลิตและ

ภาคบริการ 
ค) ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคณะเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ (Professional) เช่น การจัด

ฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
ง) แนะน าและสนับสนุนคณะวิชา ด้านการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และ

ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและใช้งานอย่างคุ้มค่า 
จ) แก้ไขและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ

ทั้งแบบให้เปล่าและเชิงพาณิชย์ให้มีความเหมาะสม 
ระยะกลาง ภายใน  2 ปี     
ก) จัดท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 
ข) การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัย 
ค) การติดตามตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการบริการวิชาการ โดยมีการประเมินจาก

งบประมาณท่ีใช้ในการบริการ 
ง) บริหารจัดการการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจัดตั้งการให้บริการ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) ส าหรับการบริการวิชาการ 
ระยะยาว ภายใน  4 ปี 
ก) การพัฒนาคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สู่อาเซียน 
ข) สร้างระบบการติดตามตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการบริการวิชาการ    

4) บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยตลอด 4 ปี 
ก) บริหารจัดการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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ข) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้การบริหารที่สอดคล้องกับนโยบายของ
อธิการบดีและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ค) เสนอแนวทางเพ่ือการบริหารจัดการตามนโยบายที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
และส่วนรวมเป็นหลัก 

 
1.3.3.2 แผนพัฒนาที่สอดคล้องกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  1) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นสากลโดยร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ 

ทั้งในด้านงานวิจัย และการบริการวิชาการ  (กลยุทธ์ 1 และ 2) 
2) สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ในด้านการท าวิจัยร่วมกัน ทุนวิจัย 

และการบริการวิชาการ (กลยุทธ์ 4, 5 และ 8) 
3) เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยสร้างรายได้เข้าสู่

มหาวิทยาลัยจากการท าวิจัยและการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ (กลยุทธ์ 6) 
4) บริหารจัดการโดยเป็นธรรมาภิบาล (กลยุทธ์ 7)  

 1.3.3.3 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  ส าหรับเป้าหมายการด าเนินงานซึ่งพิจารณาถึงเป้าหมายการพัฒนาภาพรวมมหาวิทยาลัย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 เป้าหมายหลัก คือ 

เป้าหมายที่ 1 ด้านการเพ่ิมจ านวนโครงการบริการวิชาการ 
จ านวนโครงการที่ให้บริการวิชาการแบบให้เปล่าและเชิงพาณิชย์ ทั้งเครือข่าย 

ชุมชนอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ เพ่ิมข้ึนจากฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ 2 เป้าหมายด้านจ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์เผยแพร่ 

จ านวนผลงานวิจัยทั้งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเผยแพร่ ด้าน Conference 
และJournal ในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น
จากฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

เป้าหมายที่ 3 เป้าหมายด้านจ านวนงานวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูล  
จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของไทยและ

ฐานข้อมูลอาเซียน เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

1.4  การวิเคราะห์สถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 1.4.1 จุดแข็ง (Strength) 
  1.4.1.1 การจัดการให้มีโครงสร้างองค์กรและการก าหนดภาระงานที่ชัดเจน 
  1.4.1.2 ความรับผิดชอบภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย 
  1.4.1.3 การก่อให้ผู้บริหารและบุคลากรเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน ให้ประสบ
ความส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.4.1.4 การเปิดโอกาสให้มีโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
  1.4.1.5 การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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  1.4.1.6 การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านแนวคิดและแนวปฏิบัติ  
เพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
  1.4.1.7 ความมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและผลงานวิจัย ให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 
  1.4.1.8 การผลักดัน ขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติของงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพ 
และให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งยังส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการบริการวิชาการในเชิงพาณิชย์อย่าง
ชัดเจน เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
  1.4.1.9 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ภายนอก เน้นมุ่งสู่การพัฒนาด้าน
ขีดความสามารถ แหล่งทุนสนับสนุน และการสนับสนุนในรูปแบบอ่ืน ๆ ของงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
 1.4.2 จุดอ่อน (Weakness) 
  1.4.2.1 การสร้างขวัญก าลังใจและความมั่นคงของต าแหน่งหน้าที่การงานของบุคลากร 
อันเนื่องจากผลกระทบด้านการบรรจุบุคลากร การลาออกและสูญเสียงบประมาณในการอบรมบุคลากรใหม่  
  1.4.2.2 ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาอังกฤษ 
พบว่ายังมีทักษะโดยภาพรวมในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า ซึ่งอาจส่งผลต่อความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
ในขณะที่มหาวิทยาลัยก าลังก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
  1.4.2.3 บุคลากรน าขีดความสามารถในการปฏิบัติ งานของตนเอง ออกมาใช้ได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ  
  1.4.2.4 การจัดการระบบการท างาน ซึ่งในปัจจุบันระบบการท างานยังไม่มีความชัดเจน 
ขาดความเสถียร อันส่งผลต่อความต่อเนื่อง สะดวก และความรวดเร็วของการปฏิบัติงานและงานที่ได้ 
 1.4.3 โอกาส (Opportunities) 
  1.4.3.1 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาแบบมุ่งเป้าอย่างชัดเจน ให้มีความสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกับการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  1.4.3.2 การมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเหมาะสมในด้าน
ทั้งการเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการท างาน 
  1.4.3.3 คณะมีรายวิชาที่ครอบคลุมด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
  1.4.3.4 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพของ
บุคลากร และการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีมากข้ึน 
 1.4.4 อุปสรรค (Threats) 
  1.4.4.1 ระเบียบการบริการวิชาการที่ ใช้ในปัจจุบัน ไม่สามารถเอ้ือต่อการเตรียม การ
ด าเนินการของงานการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 
  1.4.4.2 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย และการท างานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ มีลักษณะยึดติดที่ตัวบุคคลเป็นหลัก อันส่งผลให้เกิดการท างานล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผู้ปฏิบัติงานและองค์กร 
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1.5  ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน 
1.5.1 คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 1) ดร.ประกอบ      ชาติภุกต์  ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวพรกนก     ศรีงาม   กรรมการ 

 3) นายสมชาย    เหลืองสด  กรรมการ 
 4) นายเวชยันต์    เฮงสุวนิช  กรรมการ 
 5) นายพงษ์ศักดิ์      วัชรนุกูลเกียรติ  กรรมการ 
 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม   กรรมการ 
 7) นางสาวอารีย์    มยังพงษ์  กรรมการ 
 8) นางสาทิพย์    เส็งลา   กรรมการ 
 9) นางพลอยวรินทร์   รังสิกรรพุม  เลขานุการ 
 10) นางสาวชาวิณี    บินกาซีเมน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 11) นางสาววัลลภา   ฟักประไพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 1.5.2 คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย   นางพรกนก  ศรีงาม 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ  นายสมชาย  เหลืองสด 
 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม 
 หัวหน้างานบริหารทั่วไป   นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ 
 หัวหน้ากลุ่มวิจัย    นางสาวเจนจิรา       บ.ป.สูงเนิน 
 หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ   นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 

1.5.3  บุคลากร 
1.5.3.1  ประเภทของบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

ราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ต าแหน่ง 
สนับสนุน 

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

3* 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 

- 
3 
7 
2 

- 
2 
3 
1 

4 
5 
10 
4 

รวม 3 1 1 12 6 23 
* ข้าราชการช่วยราชการ 
 
 
 
 



13 
 SAR  ปีการศึกษา 2559  สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

1.5.3.2  บุคลากรประเภทผู้บริหาร เป็นข้าราชการสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยที่มาช่วยราชการ  

หน่วยงาน เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ชาย หญิง ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อาจารย ์

 2 1 - 2 1 - 3 

รวม 3 3 3 

 

1.5.3.3  บุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประเภทบุคลากร  

หน่วยงาน เพศ วุฒิการศึกษา ประเภทบุคลากร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ชาย หญิง ปวส. ป.ตร ี ป.โท ข้าราชการ พนักงาน 

ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

2 18 1 13 6 1 1 12 6 

รวม 20 20 20 

 

1.5.3.4  บุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา และต าแหน่ง  

 
 

ประเภทบุคลากร 

 

วุฒิการศึกษา (คน) 

  ต าแหน่ง 

ข้า 

ราชการ 

เจ้าหน้าที่
บริหาร 

งานทั่วไป 

นักวิจยั 
เจ้าหน้าที่

วิจัย 

นักวิชาการ 

ศึกษา 

เจ้าหน้าที่
โครงการ 

ผู้ปฏิบัต ิ

งานบริหาร 

 

รวม ปวส. ป.ตร ี ป.โท 

ข้าราชการ - 1 - 1 - - - -  - 1 

พนักงานราชการ - 1 - - - - - 1  - 1 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

- 6 6 - 3 5 2 2 - - 12 

ลูกจ้างช่ัวคราว 1 5 - - 1 - 3 1 - 1 6 

รวม 1 13 6 1 4 5 5 4 - 1 20 
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 1.5.4  งบประมาณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559–         

31 กรกฎาคม 2560) รายละเอียดดังนี้ 

ผลผลิต 
ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ
รายจ่าย 

งบประมาณ 

เงินรายได้ 

งบประมาณ
ภายนอก 

รวม 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ     

กลุ่มบริการวิชาการ 255,100 247,780 3,398,000 3,900,880 

คลินิกเทคโนโลยี - - 262,000 262,000 

ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 2,600,000 7,572,400 10,172,400 

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง  
              สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ - 280,000 1,040,000 1,320,000 

รวม 255,100 3,127,780 12,272,400 15,655,280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[CATEGORY NAME] 
([PERCENTAGE]) 

[VALUE] บาท 

[CATEGORY NAME] 
([PERCENTAGE]) 

[VALUE] บาท 

[CATEGORY NAME] 
([PERCENTAGE]) 

[VALUE] บาท 

งบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 จ าแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง 
สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
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[CATEGORY 
NAME] 

([PERCENTAGE]) 
[VALUE] บาท 

[CATEGORY 
NAME] 

([PERCENTAGE]) 
[VALUE] บาท 

[CATEGORY 
NAME] 

([PERCENTAGE]) 
[VALUE] บาท 

งบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 จ าแนกตามผลผลิต 

งบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณรายได้ 

งบประมาณภายนอก 
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ตารางเปรียบเทียบเป้าหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานที่ได้ในปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สวพ.มทร.พระนคร 

นโยบาย/ตัวบ่งชี้(KPI) เป้าหมาย      
ปี 2559 

ผลการปฏิบัติ
ในปี 2559 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ร้อยละ 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ หมายเหตุ 
สวพ. สกอ. สมศ. กพร. ปี 59 

1.  การวิจัย 
1.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

4 ข้อ 6 ข้อ - 5 - - -  

1.2  ระดับความส าเรจ็ของการจัดสรรงบประมาณ
วิจัยจากงบประมาณภายใน 

4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  

1.3  ระดับความส าเรจ็ของการส่งเสรมิการท างาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

4 ข้อ 5 ข้อ - 4 - - -  

1.4  ระดับความส าเรจ็ของการติดตามประเมินผล
การท างานวิจัย 

4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  

1.5  ระดับความส าเรจ็ของการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

4 ข้อ 6 ข้อ - 5 - - -  

1.6  ระดับความส าเรจ็ของการจัดท า
วารสารวิชาการและวิจัย 

4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  

1.7  ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนานักวิจัย 4 ข้อ 5 ข้อ - 4 - - -  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1    4.72     
2.  การบริการวิชาการแก่สังคม 
2.1  การบริการวิชาการแกส่ังคม 4 ข้อ 6 ข้อ - 5 - - -  
2.2  ผลการเรียนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  

2.3  ระดับความส าเรจ็ของการให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม 

4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  
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นโยบาย/ตัวบ่งชี้(KPI) เป้าหมาย      
ปี 2559 

ผลการปฏิบัติ
ในปี 2559 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ร้อยละ 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ หมายเหตุ 
สวพ. สกอ. สมศ. กพร. ปี 59 

2.4  ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานคลินิก
เทคโนโลย ี

4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  

2.5  ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่อ
งบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการ
วิชาการ 

4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2    5     
3.  การบริหารและจัดการ 
3.1  ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของ
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  

3.2  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

5 ข้อ 5 ข้อ - 5 - - -  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3    5     
4.  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
4.1  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

6 ข้อ 7 ข้อ - 5 - - -  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4    5     
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบ    4.87     

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่2  
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18 
 

SAR  ปีการศึกษา 2559  สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ส่วนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในเข้าสู่

รอบสาม (พ.ศ.2557-2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (พ.ศ.2558 -2562) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาจึง
ไดม้ีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

ส าหรับการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พัฒนา
และใช้แนวทางประกันคุณภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

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

 

1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันจัดท าเป้าหมายคุณภาพของสถาบัน ก าหนดเป็นระบบและกลไกเพ่ือด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวคิดดังนี้ 
 มีปณิธานที่มุ่งม่ันแน่วแน่ของผู้บริหารในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มี

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

 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการให้ได้ผลผลิตที่
พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล   
 

2. ระบบบริหารคุณภาพของสถาบัน 
ระบบการบริหารคุณภาพของสถาบันเน้นด าเนินการประกันคุณภาพให้ เป็นส่วนหนึ่งของ

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

 

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

วิเคราะห์สถานการณ์  (SWOT Analysis) 

จัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ก าหนดนโยบายคุณภาพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อม 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการท้ังระบบ 

น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขียน SAR 

เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

 

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของ มหาวิทยาลัยจัดท าเป้าหมายคุณภาพ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย จึงด าเนินการตามขั้นตอนการ
ประกันคุณภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ 
โดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ท าให้ทราบว่า
ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา ในแง่บวกหรือลบ ถ้าเป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสที่ดี แต่ถ้าเป็นลบถือเป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรค
ในการท างาน หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพ่ือให้พบจุดแข็ง หรือจุดอ่อนของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือเตรียมหาแนวทางพิจารณาว่า ถ้าเป็นโอกาสและจุดแข็งจะได้เร่งด าเนินการ แต่ถ้าจุดอ่อนจะต้องรีบ
จัดท าแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะต้อง
จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการด าเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ว่าจะมีทิศทางไปในทางใดและจะต้องปรับบทบาทของสถาบันอย่างไรบ้าง  สถาบันวิจัยและพัฒนา            
มีวิสัยทัศน ์ดังนี้ “มหาวิทยาลัยวิจัยฐานนักปฏิบัติ” 

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดนโยบายคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการ
แสดงความมุ่งมั่นว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้ความส าคัญที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ โดยนโยบายคุณภาพของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด ดังนี้ “WiL and STEME Concept” 

ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะท างานด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแล
ตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ เพ่ือท าให้การด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ผ่านทางกระบวนการของงานวิจัยและงานคลินิกเทคโนโลยี  ว่ามีความต้องการให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการกิจกรรมอย่างไรบ้าง เพราะถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้รับบริการ และ
การที่ทราบความต้องการจะท าให้สถาบันได้ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อย่างแท้จริงและน าข้อมูลนี้มาวางแผนการด าเนินการของสถาบัน 

ขั้นตอนที่ 6 น าระบบมาตรฐาน 5 ส มาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก 5 ส เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่
เน้นเรื่องของการจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยบุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถาบันร่วมกัน การจัดท า 5 ส จะท าให้สถานที่ท างานน่าอยู่ มีการดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์  
มีการบ่งชี้ มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีวิธีการข้ันตอนการท างานชัดเจน การก าหนดกิจกรรมต่างๆ 
จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึงถือได้ว่าเป็นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  และ
กิจกรรม 5 ส นี้ ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 7 น าระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการบริหารจัดการ  
เนื่องจากกระบวนการบริหารจัดการที่จะพิจารณาผลลัพธ์ของการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
จะต้องพิจารณาจาก Input Process Output Outcome การน าระบบมาตรฐาน ISO9001 มาประยุกต์ใช้  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าวงจรการบริหารคุณภาพ ตั้งแต่การเริ่มวิเคราะห์ความต้องการการจัดหา
ทรัพยากร กระบวนการด าเนินงาน กระบวนการของกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ท าให้การปฏิบัติงานมีกรอบ
ของการปฏิบัติ โดยวางแนวกระบวนการท างาน(Process) ภายในให้เกิดความคล่องตัว จึงท าให้การ
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การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคุณภาพ 

การตรวจติดตาม
คุณภาพ (QA) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA) 

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพ 

ปฏิบัติงานของสถาบัน มีวิธีการ สามารถทวนสอบการท างานได้ และมีร่องรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรม
ต่างๆ ท าให้มั่นใจได้ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการภายใต้กลไกคุณภาพอย่างแท้จริง 

ขั้นตอนที่ 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี้เฉพาะ                 
โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดเป็น 4 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ และน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพ
ของสถาบัน ถ่ายทอดนโยบายลงสู่กลุ่มงาน เพ่ือจัดท าแผนและวางแผนพัฒนาสถาบันรวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ ส าหรับใช้ก ากับการด าเนินงานของสถาบันและกลุ่มงาน ทั่วทั้งองค์กร 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพทุกด้าน ท าให้มีแนวทางการด าเนินการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทุกกลุ่มงาน จึงมีระบบและกลไกการด าเนินงานประกัน
คุณภาพชัดเจน คือ มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 9 น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ มาเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) การจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เรียกว่า SAR นั้น 
วิธีการด าเนินการ คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ โดยน าตัวบ่งชี้คุณภาพของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นองค์ประกอบหลัก และก าหนดตัวบ่งชี้โดยค านึงถึงภารกิจหลักของสถาบัน ได้แก่
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ เมื่อน ามาจัดท าแบบรายงานประเมินตนเอง(SAR) ท าให้เขียน SAR ได้ง่าย
และเป็นรูปธรรม มีหลักฐานรายละเอียดอย่างชัดเจน และพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างด าเนินการจริงมี
ผลลัพธ์แน่นอน 

ขั้นตอนที่ 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าระบบ
คุณภาพและเขียน SAR ตามมาตรฐานที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาตินั้นต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คือ มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
แห่งนั้น และหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ซึ่งถือเป็นการประกันคุณภาพภายใน 
และถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อมหาวิทยาลัยและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

4.  แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตามขั้นตอนการ

ประกันคุณภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการก าหนดแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการบริหารจัดการสร้างระบบประกันคุณภาพ ดังนี้ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่ องด้วยระบบและกลไก                
ดังนี้ 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาคุณภาพโดย ก าหนดมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
เป็น 4 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ ด าเนินการควบคุมคุณภาพ ด้วยการจัดท าแผน และวางแผนพัฒนา
หน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ เพ่ือก ากับการด าเนินตามเป้าหมายคุณภาพ
ที่สถาบันก าหนด ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกกลุ่มงาน และน าผลลัพธ์มาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยให้สมดุลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 การตรวจสอบติดตามคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน           
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจสอบด้วยการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
และส่งรายงานการประเมินตนเองให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี (120 วัน หลังจาก
สิ้นปีการศึกษา) นอกจากนี้สถาบันจะต้องด าเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน (Audit) เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ขึ้นในปีต่อไป 
 การประเมินคุณภาพ  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินคุณภาพโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน 2 ระดับ คือ ระดับ
สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) จะจัดด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับงานตามภารกิจของ
สถาบันตามค าร้องขอของ สมศ. ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งในทุกๆห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
 สรุปได้ว่า การตรวจประเมินคุณภาพ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี ้รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมิน จะเป็น
กลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับของผู้ถูกประเมิน และ
เป็นผลให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง 
 เพ่ือให้กลุ่มงาน เข้าใจระบบประกันคุณภาพที่มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย สามารถน าระบบ
ประกันคุณภาพและแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพไปถ่ายทอดสู่ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน สถาบันจึ ง
ก าหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง ดังนี้ 

- การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
- ผังกระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 
- ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
- แผนพัฒนาคุณภาพสถาบัน 
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องค์ประกอบและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ตัวบ่งชี้ 

 
องค์ประกอบที่ 

(สวพ.) 
จ านวนตัวบ่งช้ี 

สวพ. 
1 การวิจัย 1.1 - 1.7 7 
2 การบริการวิชาการ 2.1 – 2.5 5 
3 การบริหารจัดการ 3.1 – 3.2 2  
4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
   การศึกษาภายใน 

4.1 1 

รวม 
 

15 
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5. แผนการด าเนินงาน   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมการ 

1. จัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557-2561 
2. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 

 สร้างความตระหนัก 

 พัฒนาความรู้และ
ทักษะ 

3. แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 

การด าเนินงาน 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 
 ก าหนดเป้าหมาย  หรือมาตรฐาน

การศึกษา 

 จัดล าดับความส าคัญของ
เป้าหมาย 

 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

 ก าหนดระยะเวลา 

 ก าหนดงบประมาณ 

 ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือ
รายงานประจ าปี 

 รวบรวมผลการ 
ด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 

 วิเคราะหต์ามมาตรฐาน 
 เขียนรายงาน 

การรายงาน 

2. ด าเนินการตามแผน  (D) 
 ส่งเสริม สนับสนุน 

 จัดสิ่งอ านวยความสะดวก  สนับสนุนทรัพยากร 

 ก ากับ  ติดตาม 

 ให้การนิเทศ 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 
 วางกรอบการประเมิน 

 จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 

 เก็บข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูล 

 แปลความหมาย 

 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 วางแผนในระยะต่อไป 

 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
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6. ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
1. มีความม่ันใจว่า ได้รับการบริการที่มีคุณภาพท้ังระบบ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
2. มีความสะดวก ประหยัดเวลาในการรับบริการจากสถาบัน 
3. ไม่เสียเวลาในการค้นหาและต้องประเมินว่าสถาบันมีคุณภาพหรือไม่  หากจะต้องติดต่อหรือ

บริการ 
4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
5. มีความภูมิใจและม่ันใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันที่มีระบบคุณภาพชัดเจน ตรวจสอบได้ 

 
7. แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบัน 
 หลังจากการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ได้น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan)  และ
ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพ่ือรองรับการประเมินประสิทธิผลของแผนดังกล่าวจากผู้ตรวจ
ประเมิน ในปีการศึกษาถัดไปอย่างต่อเนื่อง   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3  
 

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 
 

ส่วนที่ 3-1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
  ตามเกณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 
ส่วนที่ 3-2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ 
  ตามเกณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 
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สรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐานตาม
เกณฑ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา 2559 

องค์ประกอบที่ 
จ ำนวนตัว

บ่งชี้ 
ค่ำน้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ำกับดูแล 
รองผู้อ ำนวยงำน หัวหน้ำงำน 

1 7 46 ฝ่ำยวิจัย กลุ่มวิจัย 
2 5 33 ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร กลุ่มบริกำรวิชำกำร 
3 2 14 ฝ่ำยบริหำร ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
4 1 7 ฝ่ำยบริหำร ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
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ส่วนที่ 3-1 สรุปผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คณุภาพ ตามเกณฑ์ สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2559 

มาตรฐาน/  
ตัวบ่งชี ้

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินการปีการศึกษา 2559 
บรรลุ

เป้าหมาย 
√ = บรรล ุ
x = ไม่บรรลุ 

8 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค. 59) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

ตัวตั้ง 
ผล คะแนน/ผล

การประเมิน 
ตัวตั้ง 

ผล 
คะแนน/ผล
การประเมิน ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 : การวิจัย (น้ าหนักร้อยละ 46) 
1.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำ
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

4 ข้อ 7     6 5 √ 

1.2  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดสรร
งบประมำณวิจัยจำกงบประมำณภำยใน 

4 ข้อ 6     5 5 √ 

1.3  ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมกำร
ท ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ 

4 ข้อ 6     5 4 √ 

1.4  ระดับควำมส ำเร็จของกำรติดตำม
ประเมินผลกำรท ำงำนวิจัย 

4 ข้อ 6     5 5 √ 

1.5  ระดับควำมส ำเร็จของกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

4 ข้อ 7     6 5 √ 

1.6  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
วำรสำรวิชำกำรและวิจัย 

4 ข้อ 7     5 5 √ 

1.7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
นักวิจัย 

4 ข้อ 7     5 4 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1        4.72  
องค์ประกอบท่ี 2 : การบริการวิชาการแก่สังคม (น้ าหนักร้อยละ 33) 
2.1  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 4 ข้อ 6     6 5 √ 
2.2  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก 

4 ข้อ 6     5 5 √ 

2.3  ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำร
วิชำกำรและวิชำชีพแก่สังคม 

4 ข้อ 7     5 5 √ 

2.4  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
คลินิกเทคโนโลยี 

4 ข้อ 7     5 5 √ 

2.5  ร้อยละของงบประมำณภำยนอกต่อ
งบประมำณภำยใน ในกำรสนับสนุนงำน
บริกำรวิชำกำร 

4 ข้อ 7     5 5 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2        5  
องค์ประกอบท่ี 3 : การบริหารและการจัดการ (น้ าหนัก 14) 
3.1  ระดับคุณภำพของกำรถ่ำยทอด
เป้ำหมำยของคณะกรรมกำรประจ ำ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

4 ข้อ 7     5 5 √ 

3.2  กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับ
ติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 

4 ข้อ 7     5 5 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3        5  

 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน               ต้องปรับปรุง                   พอใช้                  ดี                 ดีมำก 
 00.00 – 1.50                      1.51 – 2.50                     2.51 – 3.50            3.51 – 4.50           4.51 – 5.00   
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ส่วนที่ 3-1 สรุปผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คณุภาพ ตามเกณฑ์ สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2559 (ต่อ) 

มาตรฐาน/  
ตัวบ่งชี ้

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินการปีการศึกษา 2559 บรรลุ
เป้าหมาย 

√ = บรรล ุ
x = ไม่บรรลุ 

8 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค. 59) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

ตัวตั้ง ผล คะแนน/ผล
การประเมิน ตัวตั้ง ผล คะแนน/ผล

การประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 4 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (น้ าหนัก 7) 
4.1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

4 ข้อ 7     7 5 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4        5  
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

       4.87  

 

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน               ต้องปรับปรุง                   พอใช้                  ดี                 ดีมำก 
 00.00 – 1.50                      1.51 – 2.50                     2.51 – 3.50            3.51 – 4.50           4.51 – 5.00   
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 : ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ.2.1) (กพร.58 ตชว.2.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ              
งานสร้างสรรค์ 

 
          ในปีกำรศึกษำ 2559 มหำวิทยำลัยโดยสถำบันวิจัยและพัฒนำมีกำรจัดระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวิจัยโดย
มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
          1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบดูแลงำนสำรสนเทศปรำกฏตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัย
และพัฒนำ (สวพ.1.1-1-01) 
          2. มีข้อมูลครอบคลุมขำวสำรต่ำงๆผ่ำนเว็ปไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ http://ird.rmutp.ac.th ดังนี้ 
(สวพ.1.1-1-02) 

      - ขอมูลดำนแหลงทุนวิจัยและงำนสรำงสรรคทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  
                 - ขอมูลดำนกำรวิจัยและงำนสรำงสรรคของมหำวิทยำลัยทั้งผลงำนปจจุบันและผลงำนที่ผำนมำ  
                - ขอมูลดำนแหลงเผยตีพิมพ์ เผยแพรผลงำนวิจัยและงำนสรำงสรรค ทั้งวำรสำรและกำรประชุม
วิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสรำงสรรคตำงๆ ตลอดจน ขอมูลกำรสนับสนุนของมหำวิทยำลัย ในกำรตีพิมพ์เผยแพร
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  
                - ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวของกับกำรวิจัย
และงำนสรำงสรรค ์
          3. มีฐำนข้อมูลระบบสืบค้นฐำนข้อมูลอ้ำงอิงงำนวิจัยผ่ำนเว็ปไซต์ของมหำวิทยำลัย (สวพ.1.1-1-03) 
http://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0
%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-e-book/  
          4. มีระบบบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (ระบบ RPM) เพ่ือใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย http://rpm.rmutp.ac.th (สวพ. 1.1-1-04)  

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยงานวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

http://ird.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-e-book/
http://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-e-book/
http://rpm.rmutp.ac.th/
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- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

          ในปีกำรศึกษำ 2559 มหำวิทยำลัยมีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์โดยเน้น
นโยบำยกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันเนื่องด้วยข้อจ ำกัดของพ้ืนที่ ในประเด็นต่อไปนี้  
          1) มีหองปฏิบัติกำรที่เหมำะสมกับงำนวิจัยแตละประเภทซึ่งเปนไปตำมจุดเนนของแต่ละคณะโดยแยก
ตำมศูนย์และอยู่ภำยใต้นโยบำยกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ดังนี้ (สวพ.1.1-2-01)    

-  ห้องปฏิบัติกำร จ ำนวน 220 ห้อง พ้ืนที ่18,597.22 ตร.ม. 
    -  ห้องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 45 ห้อง พ้ืนที ่4,067 ตร.ม. 
         2) มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิจัย 
เช่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (อักขรำวิสุทธิ์), เครือข่ำยวิจัย
ประชำชื่น เป็นต้น (สวพ.1.1-2-02)  
        3) มีห้องสมุดแหลงคนควำทำงวิชำกำร หนังสือและวำรสำรทั้งในรูปของเอกสำรและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
แยกตำมศูนย์ซึ่งบริหำรโดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวนห้องสมุด 7 ห้อง พ้ืนที่ 2,523.35 
ตร.ม. (สวพ.1.1-2-03)    
       4) มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรวิจัยหรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เช่น ข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนแหล่งทุนวิจัยทั้งภำยในและภำยนอก ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ หรือสำรสนเทศ
ฐำนข้อมูลแหล่งอ้ำงอิงกำรวิจัย เป็นต้น (สวพ.1.1-2-04)  
       5) มีกำรสนับสนุนกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรโดยควำมร่วมมือเครือข่ำย 9 รำชมงคล และสนับสนุนกำร
จัดกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติอย่ำงต่อเนื่องทุกปี (สวพ.1.1-2-05)    
       6) มีกำรสนับสนุนให้เข้ำร่วมกำรน ำเสนอผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรทั้งระดับชำติและนำนำชำติ โดย
จัดท ำเป็นประกำศมหำวิทยำลัย (สวพ.1.1-2-06)   

 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

3.1 มหำวิทยำลัยสนับสนุนงบประมำณภำยในส ำหรับเป็นทุนวิจัยแก่บุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกรสำย
สนับสนุน (สวพ.1.1-3-01)   

แหล่งงบประมำณ ปีงบประมำณ 2559 (บำท) ปีงบประมำณ 2559 (บำท) 
งบประมำณเงินรำยจ่ำย 42,052,800 49,404,900 
งบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัย 1,070,000 - 
งบประมำณเงินรำยได้คณะ 2,104,000 2,583,000 
งบประมำณวิจัยสถำบัน 738,650 780,000 

รวม 45,965,450 52,767,900  

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
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         ในปีกำรศึกษำ 2559 มหำวิทยำลัยมีกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ เช่น  
        1) สนับสนุนงบประมำณส ำหรับจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร (สวพ.1.1-4-01)   
        2) สนับสนุนงบประมำณเพ่ือจัดกำรประชุมวิชำกำรโดยควำมร่วมมือเครือข่ำย 9 รำชมงคล (สวพ.1.1-4-02)   
        3) สนับสนุนงบประมำณเพ่ือเขำรวมประชุมเสนอผลงำนหรือเผยแพรงำนสรำงสรรค ์(สวพ.1.1-4-03)   

   4) สนับสนุนงบประมำณจำยคำตอบแทนส ำหรับผลงำนวิจัยหรืองำนสรำงสรรคที่ไดรับกำรตีพิมพหรือเผยแพร
(สวพ.1.1-4-04)   

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 
          ในปีกำรศึกษำ 2559 มหำวิทยำลัยมีกำรสนับสนุนกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์ รวมทั้งมีกำรสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจแก่นักวิจัย ดังนี้ 
          1) มีกำรประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอกผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น 
หนังสือเวียน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็ปไซต์ (สวพ.1.1-5-01) 
           2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งนักวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ตำมหนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/2006 ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงกำร
กำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (สวพ.1.1-5-02) 
ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้  
        กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำรำคำกลำงงำนวิจัยและสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย  
        กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร 
        กิจกรรมที่ 3 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป  
        กิจกรรมที่ 4 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรบรรณำนุกรมด้วยโปรแกรม Endnote              
        3) มีกำรสรำงขวัญและก ำลังใจใหนักวิจัยอย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและ
หน่วยงำนบริหำรงำนวิจัยดีเด่น เพ่ือมอบรำงวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยดีเด่น และหน่วยงำนที่มีกำรบริหำร
งำนวิจัยดีเด่น โดยมีกำรมอบรำงวัลดังกล่ำวในวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยของทุกปี (สวพ.1.1-5-03)     

 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
       ในปีกำรศึกษำ 2559 มหำวิทยำลัยโดยสถำบันวิจัยและพัฒนำได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
       1) มีกำรจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินกำรด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำโดยอ้ำงอิงจำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำและ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็ปไซต์ สวพ. (สวพ.1.1-6-01)     
      2) มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรรักษำสิทธิประโยชน์ที่เกิดจำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ นักวิจัย โดย
จัดท ำเป็นระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ พ.ศ.2555 
(สวพ.1.1-6-02)     
     4) มีกำรน ำผลงำนวิจัยผลงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ นักวิจัย จดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ จ ำนวน 22 ผลงำน 
(สวพ.1.1-6-03) ประกอบด้วย 
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               - จดแจ้งลิขสิทธิ์ จ ำนวน 18 ผลงำน 
               - สิทธิบัตร  จ ำนวน 3 ผลงำน 
               - อนุสิทธิบัตร  จ ำนวน 1 ผลงำน 

   ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 ข้อ 6 5 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.1.1-1-01 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สวพ.1.1-1-02 เว็ปไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ.1.1-1-03 เว็ปไซต์มหำวิทยำลัย http://www.rmutp.ac.th ในกล่องระบบสำรสนเทศ

(ฐำนข้อมูลอ้ำงอิงงำนวิจัย) 
สวพ. 1.1-1-04 ระบบบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (ระบบ RPM) 
สวพ.1.1-2-01 รำยงำนทำงกำยภำพของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
สวพ.1.1-2-02 บันทึกลงนำมควำมร่วมมือกับมหำวิทยำขอนแก่น 
สวพ.1.1-2-03 รำยงำนทำงกำยภำพของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
สวพ.1.1-2-04 เว็ปไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ http://ird.rmutp.ac.th 

เว็ปไซต์มหำวิทยำลัย http://www.rmutp.ac.th ในกล่องระบบสำรสนเทศ
(ฐำนข้อมูลอ้ำงอิงงำนวิจัย) 

สวพ.1.1-2-05 เอกสำรอนุมัติโครงกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  
สวพ.1.1-2-06 ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้อุดหนุนบุคลำกรเพ่ือไปน ำเสนอผลงำน

ทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ พ.ศ. 2551 
สวพ.1.1-3-01 เอกสำรสรุปสรุปโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2559-2560 
สวพ.1.1-4-01 เอกสำรอนุมัติกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร 
สวพ.1.1-4-02 เอกสำรอนุมัติโครงกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  
สวพ.1.1-4-03 ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้อุดหนุนบุคลำกเพ่ือไปน ำเสนอผลงำน

ทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ พ.ศ. 2551 
สวพ.1.1-4-04 ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินกองทุนเพ่ือกำรวิจัยเป็น

เงินรำงวัลสนับสนุนกำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำร 
สวพ.1.1-5-01 หนังสือประชำสัมพันธ์/เว็ปไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ.1.1-5-02 โครงกำรกำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลพระนคร 

http://www.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.1.1-5-03 ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื่อง กำรคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและ

หนว่ยงำนบริหำรงำนวิจัยดีเด่น ประจ ำปี 2559 
สวพ.1.1-6-01 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
สวพ.1.1-6-02 - ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ 

พ.ศ.2555 
สวพ.1.1-6-03 สรุปผลงำนวิจัย/ผลงำนสร้ำงสรรค์ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ  

 

จุดเด่น 
1. มหำวิทยำลัยสนับสนุนงบประมำณส ำหรับกำรพัฒนำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์อย่ำง

ต่อเนื่องทุกปี เช่น กำรสนับสนุนงบประมำณท ำงำนวิจัย กำรสนับสนุนงบประมำณส ำหรับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ กำรสนับสนุนงบประมำณส ำหรับพัฒนำนักวิจัย เป็นต้น  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำยังมีจ ำนวนน้อยมำก  

รวมถึงผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติยังมีปริมำณน้อยเมื่อเทียบกับ
จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่มหำวิทยำลัยสนับสนุนงบประมำณ 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  
  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ นำงสำวพรกนก  ศรีวำม รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำงสำวเมทิกำ  พ่วงแสง 
นำงสำวเจนจิรำ  บ.ป.สูงเนิน 

นักวิจัยปฏิบัติกำร 
หัวหน้ำกลุ่มวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดสรรงบประมำณวิจัยจำกงบประมำณภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยภายในหน่วยงานผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

 
ในปีกำรศึกษำ 2559  มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลรำยละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยภำยในหน่วยงำน 

ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้  
1. หนังสือเวียนถึงหน่วยงำนเกี่ยวกับข้อมูลรำยละเอียดและเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัย (สวพ.1.2-1-01) 
2. เว็บไซต์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ http://ird.rmutp.ac.th/ หัวข้อ “ข้อมูลกำรวิจัย” (สวพ.1.2-1-02) 

 2. มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ผลงานที่มีศักยภาพและ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 

ในปีกำรศึกษำ 2559  มีระบบกลไกกำรด ำเนินงำน รวบรวมและพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยเพ่ือรับกำรจัดสรร
งบประมำณ ดังนี้ 

1. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของ สวพ. (สวพ.1.2-
2-01)  มีกำรจัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรกำรท ำงำนด้ำนกำรเสนอขอและจัดสรรงบประมำณวิจัย 
(สวพ.1.2-2-02) และปฏิทินกำรปฏิบัติงำนฯ (สวพ.1.2-2-03)  

2. มีกำรเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัย (สวพ.1.2-2-04) รวบรวมข้อเสนอกำรวิจัย (สวพ.1.2-2-05) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรและคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย (สวพ.1.2 -2-06) มีกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรและคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำประเมินข้อเสนอกำรวิจัย (สวพ.1.2-2-07) มีกำรแจ้งผลกำร
พิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยแก่คณะผู้วิจัยผ่ำนหน่วยงำนต้นสังกัด (สวพ.1.2-2-08)  

 3. มีการก าหนดจุดเน้นของการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัยมีทิศทางในการพัฒนาข้อเสนอ
การวิจัย สอดคล้องกับแหล่งทุนวิจัย 
 

ในปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรก ำหนดจุดเน้นของกำรท ำวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยมีทิศทำงในกำร
พัฒนำข้อเสนอกำรวิจัย สอดคล้องกับแหล่งทุนวิจัย ดังนี้ 

1. มีกำรประกำศหลักเกณฑ์กำรเสนอของบประมำณวิจัยในลักษณะบูรณำกำร (งบประมำณรำยจ่ำย) (สวพ.
1.2-3-01) 

2. มีกำรก ำหนดโจทย์/หัวข้อในกำรท ำวิจัยสถำบันโดยผู้บริหำรระดับสูง (CEO) เพ่ือให้นักวิจัยมีทิศทำงในกำร
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ท ำงำนวิจัย (สวพ.1.2-3-02) 

 4. มีกำรประเมินคุณภำพของข้อเสนอกำรวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำบันซึ่ง
ด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ในปีกำรศึกษำ 2559  มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรภำยในและคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย 
(สวพ.1.2-4-01) และคณะอนุกรรมกำรภำยนอกเพ่ือพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย ก่อนส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ของ 
วช. พิจำรณำ (สวพ.1.2-4-02) และด ำเนินกำรจัดประชุมเพ่ือประเมินคุณภำพข้อเสนอกำรวิจัย (สวพ.1.2-4-03) 
และแจ้งผลกำรประเมินให้นักวิจัยทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนหน่วยงำนต้นสังกัด (สวพ.1.2-4-04) 

 5. มีข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการประเมิน “สนับสนุน” จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของข้อเสนอการวิจัยท้ังหมด 
 

ในปีกำรศึกษำ 2559  สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรรวบรวมข้อเสนอกำรวิจัย ส ำหรับกำรเสนอขอ
งบประมำณของปี พ.ศ. 2561  จำกหน่วยงำนทั้ง 9 คณะ และจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ (วช.) ประเมินเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รวม
ทั้งสิ้น 137 โครงกำร มีข้อเสนอกำรวิจัยที่มีผลกำรประเมินสนับสนุน 89 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 64.96 และ
ข้อเสนอกำรวิจัยที่มีผลกำรประเมินไม่สนับสนุน 48 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 35.04 (สวพ.1.2-5-01) 

   ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 ข้อ 5 5 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.1.2-1-01 หนังสือบันทึกข้อควำมเกี่ยวกับข้อมูลรำยละเอียดและเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัย  
สวพ.1.2-1-02 เว็บไซต์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ หัวข้อ “ข้อมูลกำรวิจัย” 
สวพ.1.2-2-01 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ  
สวพ.1.2-2-02 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรเสนอของบประมำณฯ 
สวพ.1.2-2-03 ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนฯ 
สวพ.1.2-2-04 หนังสือบันทึกข้อควำมเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัย 
สวพ.1.2-2-05 เอกสำรสรุปข้อเสนอกำรวิจัย 
สวพ.1.2-2-06 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรและคณะกรรมกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย  
สวพ.1.2-2-07 หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยและรำยงำนกำร

ประชุมกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย 
สวพ.1.2-2-08 หนังสือบันทึกข้อควำมแจ้งผลกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย  
สวพ.1.2-3-01 ประกำศหลักเกณฑ์กำรเสนอของบประมำณวิจัยในลักษณะบูรณำกำร  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(งบประมำณรำยจ่ำย) 

สวพ.1.2-3-02 โจทย์/หัวข้อในกำรท ำวิจัยสถำบันโดยผู้บริหำรระดับสูง (CEO) 
สวพ.1.2-4-01 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรภำยในและคณะกรรมกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย  
สวพ.1.2-4-02 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรภำยนอกเพ่ือพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย  
สวพ.1.2-4-03 หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมกำรและคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย

และรำยงำนกำรประชุมกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย  
สวพ.1.2-4-04 หนังสือบันทึกข้อควำมแจ้งผลกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย  
สวพ.1.2-5-01 หนังสือแจ้งผลกำรประเมินข้อเสนอกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรสนับสนุนจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

จุดเด่น 
1. มหำวิทยำลัยสนับสนุนงบประมำณส ำหรับกำรท ำงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง 
2. มีผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยที่มีควำมเชี่ยวชำญให้ข้อเสนอแนะท ำให้

งำนวิจัยของมหำวิทยำลัยมีคุณภำพมำกขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนำกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัยให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
2. นักวิจัยไม่เชื่อถือค ำแนะน ำ/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส ำหรับพัฒนำกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัยให้มีคุณภำพ  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ นำงสำวพรกนก  ศรีงำม รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำงสำวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 
นำงสำวเจนจิรำ  บ.ป.สูงเนิน 

หัวหน้ำงำนประสำนงำนวิจัย 
หัวหน้ำกลุ่มวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมกำรท ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3-4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยท่ัวกัน 

 
      ในปีกำรศึกษำ 2559  มีกำรรวบรวมและพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรม/แผนงำน ของนักศึกษำ
ขอรับทุนสนับสนุนโครงกำรส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
      1. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรของ สวพ. (สวพ.1.3-1-01)  มี
กำรจัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรกำรท ำงำนด้ำนกำรเสนอขอและจัดสรรงบประมำณโครงกำร
ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และ (สวพ.1.3-1-02) และปฏิทินกำรปฏิบัติงำนฯ (สวพ.1.3-1-03) 
      2. มีกำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรม/แผนงำน ของนักศึกษำ โดยมีบันทึกข้อควำมถึงหน่วยงำน 9 
คณะ และประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ของ สวพ. (สวพ.1.3-1-04)  รวบรวมข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรม/
แผนงำน ของนักศึกษำ (สวพ.1.3-1-05) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรม/
แผนงำน ของนักศึกษำ (สวพ.1.3-1-06)  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรม/
แผนงำน ของนักศึกษำ (สวพ.1.3-1-07) และแจ้งผลกำรพิจำรณำฯ ถึง 9 คณะ (สวพ.1.3-1-08) 
 2. มีโครงการหรือกิจกรรมรองรับภารกิจการส่งเสริมการท าการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวไป 
 

ในปีกำรศึกษำ 2559  มหำวิทยำลัยมีนโยบำยสนับสนุนโครงกำรหรือกิจกรรมรองรับภำรกิจกำรส่งเสริม
กำรท ำกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ โดยมอบหมำยให้ สวพ. เป็นผู้รับผิดชอบภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ (สวพ.1.3-2-01) 

 3. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้ รับทุนสนับสนุนครบทุกกลุ่ม
สาขาวิชาตามที่ประกาศหลักเกณฑ์ก าหนด 
 
ในปีกำรศึกษำ 2559  มีโครงงำนหรือแผนงำนพิเศษหรือปริญญำนิพนธ์ของนักศึกษำที่ได้รับทุนสนับสนุนครบ 3 
กลุ่มสำขำวิชำตำมที่ประกำศหลักเกณฑ์ก ำหนด คือ กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้ำนกำรพัฒนำ
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จ ำนวน 24 โครงกำร กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้ำนกำรทดลองใน
ห้องปฏิบัติกำร หรือพัฒนำผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 68 โครงกำร กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์ จ ำนวน 32 โครงกำร (สวพ.
1.3-3-01) 
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 4. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 

 
ในปีกำรศึกษำ 2559 มีโรงกำร/แผนงำนของนักศึกษำได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ จ ำนวน 124 โครงกำร 

เพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำ 22 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 21.56 (สวพ.1.3-4-01) 

 5. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับทุน 
 

ในปีกำรศึกษำ 2559  มีโครงกำร/แผนงำนของนักศึกษำได้รับทุนสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย จ ำนวน 102 
โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 75 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 73.5  (สวพ.1.3-5-01) 

 6. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับทุน 
 
 

   ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 ข้อ 5 4 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.1.3-1-01 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ  
สวพ.1.3-1-02 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนโครงกำรส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่  
สวพ.1.3-1-03 ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนฯ 
สวพ.1.3-1-04 หนังสือบันทึกข้อควำมเปิดรับข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรม/แผนงำน  
สวพ.1.3-1-05 เอกสำรสรุปข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรม/แผนงำน 
สวพ.1.3-1-06 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรม/แผนงำน  
สวพ.1.3-1-07 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรฯและรำยงำนกำร

ประชุมกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรฯ 
สวพ.1.3-1-08 หนังสือบันทึกข้อควำมแจ้งผลกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรฯ  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.1.3-2-01 โครงกำรส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ 
สวพ.1.3-3-01 หนังสืออนุมัติโครงกำร/กิจจกรม/แผนงำนพิเศษ และเอกสำรสรุปข้อเสนอโครงกำร/

กิจกรรม/แผนงำน 
สวพ.1.3-4-01 เอกสำรสรุปจ ำนวนข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรม/แผนงำน 
สวพ.1.3-5-01 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่น

ใหม่ 

 

จุดเด่น 
1. มหำวิทยำลัยสนับสนุนงบประมำณส ำหรับโครงงำนหรือแผนงำนพิเศษหรือปริญญำนิพนธ์

ของนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
2. ผลงำนของนักศึกษำที่มีคุณภำพและสำมำรถเผยแพร่/ถ่ำยทอดในระดับนำนำชำติ  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
  
  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  
  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ นำงสำวพรกนก  ศรีงำม รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำงสำวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 
นำงสำวเรณู  ยะแสง 
นำงสำวเจนจิรำ  บ.ป.สูงเนิน 

หัวหน้ำงำนประสำนงำนวิจัย 
เจ้ำหน้ำที่วิจัย 
หัวหน้ำกลุ่มวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.4 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรติดตำมประเมินผลกำรท ำงำนวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำได้ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรท ำงำนวิจัย 
โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1.1 มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.1.4-1-01)  

1.2 มีกำรจัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนวิจัยรำยไตรมำสและกำร
ติดตำมประเมินผลงำนวิจัย (สวพ.1.4-1-02) และมีปฏิทินกำรปฏิบัติงำน งำนท ำสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
งำนรำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัย และงำนติดตำมประเมินผล (สวพ.1.4 -1-03) รวมทั้งมีกำรประชำสัมพันธ์ให้
บุคลำกรทรำบโดยทั่วกัน 

 2. มีการก าหนดให้รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานวิจัยรายไตรมาส 

ในปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนวิจัยทุกรำยไตรมำส โดยแบ่งเป็นรอบ 3 , 
6 , 9  และ รอบ 12 เดือน ตำมบันทึกข้อควำมที่ ศธ.0851.11/0023 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2560 เรื่อง กำรติดตำม
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (สวพ.
1.4-2-01) โดยให้นักวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณวิจัยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์ม ต 1 ช./ด. 
ผ่ำนหน่วยงำนต้นสังกัดถึงสถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.1.4-2-02) 

 3. มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ และรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

ในปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรด ำเนินกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนวิจยที่ได้รับเงินอุดหนุนจำก
แหล่งทุนภำยในมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุน
จำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 2559  โดยด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลำคม 
2558 ตำมบันทึกข้อควำมที่ ศธ 0581.11/1893 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2559 เรื่อง ขอแจ้งกำรติดตำมรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินงำนวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (สวพ.1.4-3-01) 
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 4. มีการให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของโครงการวิจัย
ทั้งหมด โดยไม่นับรวมโครงการวิจัยต่อเนื่อง โครงการวิจัยที่ขอขยายเวลาและโครงการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

ในปีกำรศึกษำ 2559 มีโครงกำรวิจัยทั้งหมด จ ำนวน 186 โครงกำร มีกำรส่งรำยงำนวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ภำยในเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 163 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 96.44 ค้ำงส่ง จ ำนวน 6 โครงกำร คิดเป็น
ร้อยละ 3.56 และมีโครงกำรวิจัยต่อเนื่อง จ ำนวน 3 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 1.61 โครงกำรวิจัยที่ขอขยำยเวลำ 
จ ำนวน 7 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 3.76 และโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำน
ภำยนอก จ ำนวน 7 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 3.76 (สวพ.1.4-4-01) 

 5. มีการก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานหลังสิ้นสุดการวิจัย ตามข้อก าหนดในสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย 

ในปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรเก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำนหลังสิ้นสุดกำรวิจัย ตำมข้อก ำหนดใน
สัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย ข้อ 11 ซึ่งเป็นกำรเก็บข้อมูลของกำรด ำเนินงำนวิจัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2558 ตำมบันทึกข้อควำมที่ ศธ 0581.11/0022 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2560 เรื่อง กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
หลังสิ้นสุดกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (สวพ.1.4-5-01) และมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนฯ ตำม
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ (สวพ.1.4-5-02) 

   ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 ข้อ 5 5 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.1.4-1-01 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สวพ.1.4-1-02 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
สวพ.1.4-1-03 ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมประเมินผล 
สวพ.1.4-2-01 บันทึกข้อควำมที่ ศธ.0851.11/0023 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2560 เรื่อง กำรติดตำมกำร

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 

สวพ.1.4-2-02 แบบฟอร์ม ต 1ช./ด. 
สวพ.1.4-3-01 บันทึกข้อควำมที่ ศธ 0581.11/1893 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2559 เรื่อง ขอแจ้งกำรติดตำม

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
สวพ.1.4-4-01 สรุปผลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.1.4-5-01 บันทึกข้อควำมที่ ศธ 0581.11/0022 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2560 เรื่อง กำรรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนหลังสิ้นสุดกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
สวพ.1.4-5-02 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

จุดเด่น 
  
  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
  
  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  
  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ นำงสำวพรกนก  ศรีงำม รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำงสำววิสุตำ  วรรณห้วย 
นำงสำวเจนจิรำ  บ.ป.สูงเนิน 

เจ้ำหน้ำที่วิจัย 
หัวหน้ำกลุ่มวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.5 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1. มีระบบและกลไกการการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุตามแผนด้านงานวิจัย
ของสถาบันและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 

ในปีกำรศึกษำ 2559  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำระบบและกลไกกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค ์ดังนี้ 

1.1 มีกำรจัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเผยแพร่และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ทั ้งกำรน ำเสนอผลงำนในกำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดประชุมสัมมนำวิชำกำร กำรจัดท ำ
วำรสำรวิชำกำรและวิจัย  (สวพ.1.5-1-01) รวมทั้งมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
http://ird.rmutp.ac.th  ให้บุคลำกรทรำบโดยทั่วกัน (สวพ.1.5-1-02)  

1.2 มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.1.5-1-03)  

1.3 มีประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื ่อง หลักเกณฑ์กำรให้เงิน
อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ พ.ศ. 2558  เพ่ือสนับสนุนงบประมำณ
กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของมหำวิทยำลัยในระดับนำนำชำติ (สวพ.1.5-1-04) 

1.4 มีระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกองทุนเพื่อกำรวิจัย              
พศ.2555 เพื่อเป็นกลไกลกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรวิจัยให้เกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
(สวพ.1.5-1-05)  

1.5 มีประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำกำร
จ่ำยเงินกองทุนเพ่ือกำรวิจัยเป็นเงินรำงวัลสนับสนุนกำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำร (สวพ.1.5-1-06)  
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 2. มีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ครบถ้วนทุกประเภท 
 

 ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีโครงกำรหรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค ์ดังนี้ 

2.1 การจัดนิทรรศการ 
2.1.1 งำนมหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 (Thailand Research Expo 2016) 

ระหว่ำงวันที่ 17-21 สิงหำคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ จัดโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) (สวพ.1.5-2-01) 

    2 .1 .2  งำนวันนักประดิษฐ์  ประจ ำปี  2560 ระหว่ำงวันที่  2 -6 กุมภำพันธ์  2560                      
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพฯ (สวพ.1.5-2-02) 
   2.2 การจัดหรือร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 
       2.2.1 งำนกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 8 และกำรประชุม
วิชำกำรนำนำชำติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่  7  ระหว่ำงวันที่  24 – 26 สิงหำคม 2559              
ณ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ (สวพ.1.5-2-03) 
       2.2.2 กำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย เป็นกำรจัดท ำวำรสำรที่รวบรวมบทควำมวิจัย 
และบทควำมวิชำกำร ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (สวพ.1.5-2-04) 
 3. มีหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่จัดในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
 

   ในปีกำรศึกษำ 2559 มีหน่วยงำน 8 คณะ และ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ของมหำวิทยำลัยร่วม
โครงกำรหรือกิจกรรมกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ (สวพ.1.5-3-01) 

 
ตารางแสดงหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

โครงการ 
หน่วยงานที่เข้าร่วม 

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

. 
1.การจัดนิทรรศการ 
1.1 งำนมหกรรมงำนวิจัย 
แห่งชำติ ประจ ำปี 2559  
(Thailand Research Expo 2015) 
 

          

1.2 งำนวันนักประดิษฐ์  
ประจ ำปี 2560 
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2.จัดหรือร่วมจัดประชุมสัมมนา 
วิชาการ 
2.1 งำนกำรประชุมวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคล  
ครั้งที่ 8 และกำรประชุมวิชำกำร 
นำนำชำติมหำวิทยำลยัเทคโนโลย ี
รำชมงคล ครั้งที่ 7 

          

3.จัดท าวารสารวิชาการและ
วิจัย  
3.1 วำรสำรวิชำกำรและวิจัย  
มทร.พระนคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 
กันยำยน 2559 

          

3.2 วำรสำรวิชำกำรและวิจัย 
มทร. พระนคร 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกรำคม-
มิถุนำยน 2560 

          

 
 4. มีเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติหรือ
นานาชาติและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 

ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก ที่เป็นเครือข่ำยมำตั้งแต่ ปี 2550 ถึงปัจจุบัน โดยมีหน่วยงำนที่เป็น
เครือข่ำยกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง จ ำนวน 4 เครือข่ำย คือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ                
(สวพ.1.5 -4-01) กลุ่มมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล (สวพ.1.5 -4-02) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สวพ.1.5-4-03) ดังนี้ 

 

ล าดับ 
หน่วยงานที่เป็น

เครือข่าย 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ

ร่วมกับ
หน่วยงาน
เครือข่าย 

1 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ 

2.1 งำนวันนักประดิษฐ์ 
2.2 มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ   
( Thailand Research Expo ) 

ปี 2550 - 
ปัจจุบัน 

 
2 กลุ่มมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคล 
โครงกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคล และกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  
 

ปี 2552 - 
ปัจจุบัน 
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3 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 

โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยในอุดมศึกษำ ครั้งที่ 4  
( Herp Congress IV ) 

ปี 2556 - 
ปัจจุบัน 

 
 
 5. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด 
 

ในปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ จ ำนวน 4 โครงกำร/
กิจกรรม และมีกำรประเมินผลกำรบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 4 โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100 
(สวพ.1.5-5-01) ดังนี้ 

 
1. การประเมินผลการจัดนิทรรศการ 

การประเมินผลตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ผู้เข้าร่วมงาน 
(คน) 

จ านวนผลงาน 
(เรื่อง) 

ความพึงพอใจ 
ต่อการจัดงาน  

(ร้อยละ) 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
1.1 มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ  
ประจ ำปี 2559 (Thailand 
Research Expo 2016) 

450 750 9 9 85.00 92.20 

1.3 งำนวันนักประดิษฐ์  ประจ ำปี 
2560 

450 482 15 22 85.00 91.80 

2. การประเมินผลจัดหรือร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 

การประเมินผลตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ผู้เข้าร่วมงาน 
(คน) 

จ านวนผลงาน 
(เรื่อง) 

ความพึงพอใจ 
ต่อการจัดงาน  

(ร้อยละ) 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนนิงาน 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนนิงาน 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนนิงาน 
2.1 งำนกำรประชุมวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
ครั้งที่ 8 และกำรประชุมวิชำกำร
นำนำชำติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคล ครั้งที่ 7  

100 115 50 55 85.00 93.20 
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3. การประเมินผลจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย  

 
 

การประเมินผล
ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
จ านวนบทความ/ฉบับ จ านวนวารสาร 

ที่จัดพิมพ์/ฉบับ 
จ านวนหน่วยงาน                     
ที่เผยแพร่/ฉบับ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

เป้า 
หมาย 

ผลการ 
ด าเนินงา

น 

เป้า 
หมาย 

ผลการ 
ด าเนินงา

น 
3.1  ปี 10 ฉบับที่ 2 
กันยำยน  2559 

15 บทควำม 16 บทควำม 500 เล่ม 500 เล่ม 300 355 

3.2 ปี 10 ฉบับที่ 1 
มกรำคม-มิถุนำยน  
2560 
 

15 บทควำม 16 บทควำม 500 เล่ม 500 เล่ม 300 355 

 6. มีอาจารย์หรือโครงการหรือกิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ในปีกำรศึกษำ 2559 มีผลงำนของหน่วยงำน/นักวิจัยที่ได้รับรำงวัลและกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำก
หน่วยงำนภำยนอก ดังนี้ 

 
ล าดั
บที่ 

หน่วยงาน/นักวิจัยที่ได้รับรางวัล หน่วยงานเจ้าของรางวัล รายการหลักฐาน 
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1 รำงวัลนักวิจัย : รางวัล  Best Paper Awards 
สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชน ในงำนกำร
ประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
ครั้งที่ 8 และกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 7 :  
เรื่อง กำรรับรู้ข่ำวสำรผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ของ
นักศึกษำ คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
นำงสำว ฉันทนำ ปำปัดถำ คณะเทคโนโลยี
สื่อสำรมวลชน 
 
รำงวัลนักวิจัย : Best Paper Awards สาขา
การศึกษาในศตวรรษ ท่ี 21 ในงำนกำรประชุม
วิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 
8 และกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 7 :  เรื่อง บทเรียน
ออนไลน์เรื่องกำรพัฒนำทักษะกำรเขียน
เรียงควำมโดยกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำง นำง อุบลศรี 
อุบลสวัสดิ์ คณะศิลปศำสตร์ 
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลกรุงเทพ 

ภำพกำรขึ้นรับ
ถ้วยรำงวัล 
(สวพ.1.5-6-01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพกำรขึ้นรับ
ถ้วยรำงวัล 
(สวพ.1.5-6-02) 
 

 

    
 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 ข้อ 6 5 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
(สวพ.1.5-1-01) ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนฯ 
(สวพ.1.5-1-02) หนังสือแจ้งเวียนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและหน้ำเว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
(สวพ.1.5-1-03) โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
(สวพ.1.5-1-04) ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ทุนอุดหนุน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ พ.ศ. 2558 
(สวพ.1.5-1-05) ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกองทุนเพื่อกำรวิจัย พ .ศ.

2555 และระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกองทุนเพื่อกำร
วิจัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 

(สวพ.1.5-1-06) ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำย
เงินกองทุนเพ่ือกำรวิจัยเป็นเงินรำงวัลสนับสนุนกำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำร  

(สวพ.1.5-2-01) หนังสือขออนุมัติโครงกำรจัดนิทรรศกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 
ประจ ำปี 2559 กิจกรรมที่ 2 มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ ประจ ำปี 2559  (Thailand 
Research Expo 2016) 

(สวพ.1.5-2-02) หนังสือขออนุมัติโครงกำรจัดนิทรรศกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก  
ประจ ำปี 2560 กิจกรรมที่ 1 งำนวันนักประดิษฐ์ ประจ ำปี 2560 

(สวพ.1.5-2-03) หนังสือขออนุมัติโครงกำรกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  
ครั้งที่ 8 และกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 7 

(สวพ.1.5-2-04) หนังสือขออนุมัติโครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร ประจ ำปี  2559 
(สวพ.1.5-3-01) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 

โครงกำรจัดนิทรรศกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก ประจ ำปี 2559 
    - งำนมหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ ประจ ำปี  2559 (Thailand Research Expo 2016) 
โครงกำรจัดนิทรรศกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก ประจ ำปี 2560 
     - งำนวันนักประดิษฐ์ ประจ ำปี 2560 
โครงกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 8 และกำรประชุม
วิชำกำรนำนำชำติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 7 
โครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร ประจ ำปี 2559 

(สวพ.1.5-4-01) หนังสือเชิญเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรและกิจกรรมส่งเสริมกำรวิจัย เข้ำร่วมในงำน 
- มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2559” (Thailand Research Expo 2016)  
- งำนวันนักประดิษฐ์  ประจ ำปี 2560 

(สวพ.1.5-4-02) หนังสือขอเชิญเข้ำร่วมประชุมและน ำเสนอผลงำนวิชำกำร  และ หนังสือขออนุมัติ
โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 8 และกำรประชุม
วิชำกำรนำนำชำติ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 7 

(สวพ.1.5-4-03) หนังสือขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมใหญ่โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยในอุดมศึกษำ ครั้งที่ 5  
( Herp Congress V ) 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(สวพ.1.5-5-01) เอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 : งำนเผยแพร่และ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
(สวพ.1.5-6-01) เกียรติบัตรและภำพถ้วยรำงวัล/ภำพกำรขึ้นรับถ้วยรำงวัล 

 
 
จุดเด่น 

1. มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนงบประมำณส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและ
ผลงำนสร้ำงสรรค์อย่ำงต่อเนื่อง 

2. มีผู้รับผิดชอบและก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. นักวิจัยบำงส่วนขำดแรงจูงใจในกำรส่งผลงำน ท ำให้ได้รับควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรม
เผยแพร่ผลงำนวิจัยค่อนข้ำงน้อย 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  
  
  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ นำงสำวพรกนก  ศรีงำม รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำยปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์ 
นำงสำวหญิง  มัทนัง 
นำงสำวเจนจิรำ  บ.ป.สูงเนิน 

เจ้ำหน้ำที่วิจัยปฏิบัติกำร 
เจ้ำหน้ำที่วิจัย 
หัวหน้ำกลุ่มวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.6 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยที่ชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.) ได้จัดท ำระบบกลไกกำรด ำเนินงำน

วำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร ดังนี้ 
1.1 มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนวำรสำรวิชำกำรและวิจัย สังกัดในงำนเผยแพร่และถ่ำยทอด

เทคโนโลยี กลุ่มวิจัย ในแผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.1.6-1-01) 
1.2 มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตำมกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกรสำยสนับสนุน (ปีงบประมำณ

ประจ ำปี 2555-2558) ตำมหนังสือ ที่ ศธ 0581.17/1218 ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2555 เรื่อง ปฏิบัติหน้ำที่เป็น
รำยบุคคลและรำยต ำแหน่ง (สวพ.1.6-1-02) 

1.3  มีกำรจัดท ำคู่ มือขั้ นตอนกำรปฏิบัติ งำนวำรสำรวิชำกำรและวิจัย  (สวพ.1 .6 -1 -03)                          
และประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ สถำบันวิจัย                
และพัฒนำ http: //www. ird. rmutp.ac. th (สวพ.1.6.1-04) และเว็บไซต์ของวำรสำรวิชำกำรและวิจัย  
http://www.journal.rmutp.ac.th (สวพ.1.6.1-05) 

1.4 มีระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ             
ประจ ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร พ.ศ.2550 (สวพ.1.6 -1-06) และระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำวำรสำรวิชำกำรและวิ จัย มทร.พระนคร               
พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) ซึ่งเป็นระเบียบที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และกำรด ำเนินกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ                       
ที่ปรึกษำและผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทควำม (สวพ.1.6-1-07) และหนังสือค ำสั่งแต่งตั้งกองบรรณำธิกำร ประจ ำ
วำรสำรวิชำกำรและวิจัย ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ที่ 1383/2559 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 
2559 (สวพ.1.6-1-08) 
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 2. มีโครงการการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยโดยด าเนินการตามแผนและเกณฑ์คุณภาพ
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่วารสารวิชาการและวิจัยสู่สาธารณชน 

 
 ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำโครงกำรกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย 

โดยด ำเนินกำรตำมแผนและเกณฑ์คุณภำพวำรสำรวิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่
วำรสำรวิชำกำรและวิจัยสู่สำธำรณชน ดังนี้ 

2.1 กำรขออนุมัติโครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร ตำมหนังสือสถำบันวิจัย
และพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/2180 ลงวันที่ 19 ธันวำคม 2559 (สวพ.1.6-2-01) 

2.2 กำรพิจำรณำบทควำม แจ้งหนังสือขอเชิญชวนส่งบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร                 
จำกหน่วยงำนภำยนอก ตำมหนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/1687 ลงวันที่ 1 กันยำยน 2559  
(สวพ.1.6-2-02)  

  2.3 กำรประเมินบทควำม โดยส่งบทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำร ให้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมิน
บทควำม (สวพ.1.6-2-03)          

  2.4 กำรตอบรับกำรตีพิมพ์ แจ้งหนังสือตอบรับตีพิมพ์บทควำม ถึงเจ้ำของผลงำน (สวพ.1.6-2-04)   
2.5 กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนวิจัย ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย หน่วยงำน

ภำยในมหำวิทยำลัย 24 แห่ง สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 102 แห่ง มหำวิทยำลัยเอกชน 72 แห่ง วิทยำลัยชุมชน               
20 แห่ง หอสมุดแห่งชำติ 17 แห่ง และหน่วยงำน ทั้ง 8 มทร. 89 แห่ง (สวพ.1.6-2-05) และมีหนังสือตอบขอบคุณ                 
จำกหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับวำรสำรวิชำกำร (สวพ.1.6-2-06)   

 

 3. มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการจากหน่วยงานภายนอก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของบทความทั้งหมด 
 

โดยในปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรตีพิมพ์วำรสำรวชิำกำรและวิจยั มทร.พระนคร จ ำนวน 2 ฉบบั ดังนี้ 
3.1 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกันยำยน 2559 มีบทควำมวิจัย ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย  

จ ำนวน 1 บทควำม และบุคลำกรภำยนอก จ ำนวน 15 เรื่อง คิดเป็นผลงำนของบุคลำกรภำยนอก ร้อยละ 100  
(สวพ.1.6-3-01)    

3.2 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2560 มีบทควำมวิจัย ของบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย จ ำนวน 6 เรื่อง และบุคลำกรภำยนอก จ ำนวน 10 เรื่อง คิดเป็นผลงำนของบุคลำกรภำยนอก                   
ร้อยละ 100 (สวพ.1.6-3-02)    

รวมบทควำมบุคลำกรภำยใน จ ำนวน 7 บทควำม คิดเป็นร้อยละ 21.87 ภำยนอก จ ำนวน 25 
บทควำม คิดเป็นผลงำนของบุคลำกรภำยนอก ร้อยละ 78.12 
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 4. มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยโดยมีผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด 
 

ในปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรด ำเนินงำนจัดท ำวำรสำรตำมเกณฑ์คุณภำพวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ
และนำนำชำติ (สวพ.1.6-4-01) มีบรรณำธิกำรวำรสำรผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทควำมประจ ำ
วำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับเดือนมีนำคมและกันยำยน ของทุกปี (สวพ.1.6-4-02) 

โดยมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย พบว่ำ บรรลุเป้ำหมำย รอ้ยละ 
100 (สวพ.1.6-4-03)   

 
 

ฉบับท่ี 
จ านวนบทความ/ฉบับ 

จ านวนวารสาร 
ที่จัดพิมพ์/ฉบับ 

จ านวนหน่วยงาน                     
ที่เผยแพร่/ฉบับ 

เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ  
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

ปีที ่10 ฉบับท่ี 2 กันยำยน 2559 15 บทควำม 16 บทควำม 500 เล่ม 500 เล่ม 300 355 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 
มกรำคม-มิถุนำยน 2559 
 

15 บทควำม 16 บทควำม 500 เล่ม 500 เล่ม 300 355 

 

 5. วารสารวิชาการและวิจัยได้รับการรับรองหรือประกันคุณภาพจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 

ในปีกำรศึกษำ 2559 วำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับกำรรับรองคุณภำพจำก
หน่วยงำนระดับชำติ คือ ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (TCI) ซึ่งได้แจ้งผลกำรประเมินวำรสำรวิชำกำรไทย                    
รอบท่ี 3 (พ.ศ.2558-2562) สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2559 

ทั้งนี้  วำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับกำรประกำศให้อยู่ ในวำรสำรกลุ่มที่  1                              
: วำรสำรที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพของ TCI และอยู่ในฐำนข้อมูล TCI  (จนถึง 31 ธันวำคม 2562)  (สวพ.1.6-5-01) 

 

   ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 ข้อ 5 5 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

   สวพ.1.6-1-01 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สวพ.1.6-1-02 กรอบอัตรำก ำลังบุคลำกรสำยสนับสนุน (ปีงบประมำณประจ ำปี 25555-2558) 
สวพ.1.6-1-03 คู่มือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนวำรสำรวิชำกำรและวิจัย  
สวพ.1.6-1-04 เว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สวพ.1.6-1-05 เว็บไซต์วำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร 
สวพ.1.6-1-06 ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร พ.ศ. 2550 
สวพ.1.6-1-07 ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
สวพ.1.6-1-08 หนังสือค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย  
สวพ.1.6-2-01 หนังสือขออนุมัติโครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร 
สวพ.1.6-2-02 หนังสือเชิญชวนส่งบทควำมลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรและวิจัย จำกหน่วยงำนภำยนอก 
สวพ.1.6-2-03 หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม 
สวพ.1.6-2-04 หนังสือตอบรับกำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร 
สวพ.1.6-2-05 หนังสือประชำสัมพันธ์กำรเผยแพร่ ขอมอบวำรสำรวิชำกำรและวิจัย กับหน่วยงำนภำยนอก 
สวพ.1.6-2-06 หนังสือตอบขอบคุณ จำกหน่วยงำนภำยนอก 
สวพ.1.6-3-01 วำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกันยำยน 2559 
สวพ.1.6-3-02 วำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2560 
สวพ.1.6-4-01 เกณฑ์คุณภำพวำรสำรวิชำกำรและวิจัย ระดับชำติและนำนำชำติ 
สวพ.1.6-4-02 บรรณำธิกำรวำรสำร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม ประจ ำวำรสำรวิชำกำร

และวิจัย มทร.พระนคร  
สวพ.1.6-4-03 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร  ปีที่ 10               

ฉบับที่ 2 เดือนกันยำยน 2559  และ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2560 
สวพ.1.6-5-01 หนังสือแจ้งผลกำรประเมินคุณภำพวำรสำรวิชำกำรท่ีอยู่ในฐำนข้อมูล TCI รอบท่ี 3  
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จุดเด่น 
1. มหำวิทยำลัยสนับสนุนงบประมำณส ำหรับกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร               

อย่ำงต่อเนื่อง 
2. มีโครงสร้ำงผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรงำนวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร 
3. ได้รับกำรรับรองคุณภำพจำกศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (TCI) 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  

  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ นำงสำวพรกนก  ศรีงำม รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำงสำวเจนจิรำ บ.ป.สูงเนิน หัวหน้ำกลุ่มวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.7 :  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3-4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักวิจัยชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

        ในปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำนักวิจัยชัดเจนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน
รำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ เพ่ือด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำนักวิจัยในด้ำนต่ำงๆ (สวพ.1.7-1-01) 

 2. มีโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
         มหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำนักวิจัยมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนปัจจุบันในปีกำรศึกษำ 2559 
มหำวิทยำลัยสนับสนุนงบประมำณส ำหรับพัฒนำนักวิจัยภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็ง
นักวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ตำมหนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/2006 ลง
วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงกำรกำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (สวพ.1.7-2-01) ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้  
        กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำรำคำกลำงงำนวิจัยและสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย  
        กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร 
        กิจกรรมที่ 3 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป  
        กิจกรรมที่ 4 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรบรรณำนุกรมด้วยโปรแกรม Endnote 

 3. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย 
 
        ในปีกำรศึกษำ 2559 แจกคู่มือควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณของนักวิจัยและจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อำจำรย์
และนักวิจัยในโครงกำรกำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระ
นคร กิจกรรมที่ 1 (สวพ.1.7-3-01) และประชำสัมพันธ์จรรยำบรรณฯ ผ่ำนเว็ปไซต์ สวพ. (สวพ.1.7-3-02) 

 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยโดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด 
 
      ในปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรประเมินผลโครงกำรกำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร โดยมีผลกำรด ำเนินตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (สวพ.1.7-4-01) 
ดังนี้ 
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จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจ 
แผน ผล แผน ผล 

120 คน 448 คน ร้อยละ 85 ร้อยละ 88.40  

 5. มีกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยหรือหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่นอย่างต่อเนื่อง 
 
     ในปีกำรศึกษำ 2559 มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงำนบริหำรงำนวิจัย
ดีเด่นมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยมีกำรด ำเนินกำรยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและ
หน่วยงำนบริหำรงำนวิจัยดีเด่น ประจ ำปี 2559 และได้มีกำรมอบรำงวัลเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2559 ตำม 
ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื่อง กำรคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงำนบริหำรงำนวิจัย
ดีเด่น ประจ ำปี 2559 (สวพ.1.7-5-01) และ ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื่อง ประกำศ
ผลกำรคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้ำนต่ำงๆ และผู้ท ำคุณประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ประจ ำปี 2559 (สวพ.1.7-5-02) 

 6. มีนักวิจัยหรือผลงานวิจัยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับชาติหรือ
นานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท่ีท างานวิจัยท้ังหมด 
 

 

 

   ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 ข้อ 5 4 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.1.7-1-01 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สวพ.1.7-2-01 หนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/2006 ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง 

ขออนุมัติโครงกำรกำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย  มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

สวพ.1.7-3-01 คู่มือจรรยำบรรณนักวิจัย 
สวพ.1.7-3-02 เว็ปไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=1077 
สวพ.1.7-4-01 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
สวพ. 1.7-5-01 ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื่อง กำรคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและ

หนว่ยงำนบริหำรงำนวิจัยดีเด่น ประจ ำปี 2559  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.1.7-5-02 ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื่อง ประกำศผลกำรคัดเลือกบุคคล

ดีเด่นด้ำนต่ำงๆ และผู้ท ำคุณประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ประจ ำปี 2559  

 
จุดเด่น 

1. มหำวิทยำลัยสนับสนุนงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำนักวิจัยทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง 
2. มีโครงสร้ำงและผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนพัฒนำนักวิจัยอย่ำงชัดเจน  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงกับควำมต้องกำรของนักวิจัย  
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  
  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ นำงสำวพรกนก  ศรีงำม รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำงสำวเมทิกำ  พ่วงแสง 
นำงสำวเจนจิรำ  บ.ป.สูงเนิน 

นักวิจัยปฏิบัติกำร 
หัวหน้ำกลุ่มวิจัย 
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องค์ประกอบท่ี 2  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3-4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่าง
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

1.1 มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดชุมชนตำมพ้ืนที่เป้ำหมำยของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมซึ่งเป็นพื้น        
ที่หลักในกำรให้บริกำรวิชำกำร คือ กลุ่มภำคกลำงตอนล่ำง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดรำชบุรี จังหวัดสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสงครำม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รวมถึงมีพ้ืนที่รองในกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบนและก ำหนดแนวทำงร่วมกันกับหน่วยงำนระดับมหำวิทยำลัย
และหน่วยงำนระดับคณะ ตำมหนังสือกองนโยบำยและแผน ที่ ศธ 0581.16/2281 วันที่ 23 พฤษภำคม 2559 
เรื่อง กำรจัดท ำค ำเสนอขอตั้งงบประมำณรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (หน่วยงำนสนับสนุน)               
(สวพ.2.1-1-01) หนังสือกองนโยบำยและแผน ที่ ศธ 0581.16/6124 วันที่  18 พฤศจิกำยน 2558 เรื่อง กำร
จัดท ำค ำเสนอขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (สวพ.2.1-1-02) 
           1.2 มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน โดย สวพ. ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบุรี เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนให้หน่วยงำนระดับคณะสำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมูลคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย ในกำร
เขียนข้อเสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำร หลังจำกเลือกกลุ่มพ้ืนที่เป้ำหมำยเรียบร้อยแล้วจึงมีกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจ
ข้อมูลและปัญหำควำมต้องกำรชุมชนอีกครั้ง ก่อนด ำเนินโครงกำรตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำยตำม
แบบฟอร์มกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริกำรตำมแบบ สวพ.01 (สวพ.2.1-1-03) และ
แบบส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรเทคโนโลยี สส.002 (1) ของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สวพ.2.1 -1-
04) และผลส ำรวจข้อมูลตำมควำมต้องกำรเทคโนโลยีปัญหำชุมชน (สวพ.2.1-1-05)    
 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

2.1 มีกำรจัดท ำแผนกำรให้บริกำรวิชำกำรที ่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนได้ตรง
เป้ำหมำย ได้ด ำเนินกำรประชุมระดมควำมคิดร่วมกับชุมชนเป้ำหมำย เพื่อจัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำก
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมแผนบริกำรวิชำกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ มทร.  
พระนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (สวพ.2.1-2-01)   

2.2 มีค ำแต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงการการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน  ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนครที่ 294/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 (สวพ.2.1-2-02) 
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 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
โดย สถำบันวิจัยและพัฒนำร่วมกับกลุ่มแม่บ้ำนต ำบลบำงแคสำมัคคี อ ำเภออัมพวำ จังหวัด

สมุทรสงครำม ร่วมสร้ำงกลไกที่มีกำรพัฒนำตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่ำง
ต่อเนื่อง หรือยั่งยืนผ่ำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรตั้งแต่ปี 2556-2560 ดังนี้ 

ปี 2556 ได้รับกำรสนับสนุนให้ด ำเนินโครงกำรกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภำพสินค้ำ     
หนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรจังหวัดสมุทรสงครำม โดยกำรสนับสนุนงบประมำณจำกมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เริ่มต้นจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกำรส่งเสริมกำรตลำด เกิดกำรบูรณำ
กำรองค์ควำมรู้และบูรณำกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยและชุมชนในท้องถิ่น (สวพ. 2.1-3-01) 

ปี 2557 ได้รับกำรสนับสนุนให้ด ำเนินโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภำพสินค้ำหนึ่ง
ต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรจังหวัดสมุทรสงครำม (ปีที่ 2) โดยกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่ง
ต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำมภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือต่อยอดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดสมุทรสงครำม และเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ และบูรณำกำรเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยและชุมชนในท้องถิ่น (สวพ. 2.1-3-02) 

ปี 2558 ได้รับกำรสนับสนุนให้ด ำเนินโครงกำรกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภำพสินค้ำ
หนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรจังหวัดสมุทรสงครำม (ปีที่ 3) จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตำมภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
ต่อยอดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกำรตลำดของชุมชนจังหวัดสมุทรสงครำม เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำร
องค์ควำมรู้และบูรณำกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยและชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครำม 
(สวพ. 2.1-3-03) 

ปี 2559 เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน เพ่ือร่วมเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ในกำรก ำหนดกำรจัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรและโครงกำรวิจัย
ในอนำคตต่อไป (สวพ. 2.1-3-04) 

ปี 2560 เข้ำร่วมโครงกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรข้อมูลเทคโนโลยี ในกำรฝึกอบรมกำรท ำผลิตภัณฑ์
วุ้นกรอบจำกน้ ำตำลมะพร้ำว และข้ำวเหนียวหมูฝอย ส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจ ำท้องถิ่น (สวพ. 2.1-3-05) 
 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โดย สวพ. ร่วมกับกลุ่มแม่บ้ำนต ำบลบำงแคสำมัคคี อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม ได้ด ำเนิน
กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถต่อยอดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กำรตลำดของชุมชนจังหวัด
สมุทรสงครำม และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน ตำมโครงกำรกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภำพ
สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรจังหวัดสมุทรสงครำม (ปีที่ 1-3) (สวพ. 2.1-4-01) กำรเข้ำร่วม
โครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน (สวพ. 2.1-4-02) กำรเข้ำร่วมโครงกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรข้อมูล
เทคโนโลยี (สวพ. 2.1-4-03) ด้ำนอำชีพ ได้แก่ กำรจัดท ำผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จำกกล้วย กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ข้ำว
เกรียบปลำทู เพ่ือจ ำหน่ำยในงำนประจ ำปีของจังหวัดสมุทรสงครำม มีกำรเข้ำชมศึกษำดูงำนในชุมชน ท ำให้มี
รำยได้เพ่ิมขึ้นจำกเดิม และในด้ำนคุณภำพชีวิตคือ กำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ต้องรักษำไว้ และมีกำรด ำเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่ำงเข้มแข็ง 
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 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
               โดย สวพ.ได้สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำ
ชุมชน โดยเครือข่ำยเป็นสถำบันอุดมศึกษำ องค์กรภำครับหรือภำคเอกชน  ซึ่งมีจุดมุ่งหมำยในกำรท ำงำนและมี
แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยมีเครือข่ำยดังนี้ (สวพ. 2.1-5-01) 

ล าดับ เครือข่าย 
ลักษณะความร่วมมือ 

ของเครือข่าย 
โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ

ระหว่างเครือข่าย 
1 กระทรวงวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลย ี
ควำมร่วมมือในกำรน ำเทคโนโลยีที่ เป็น
ผ ล ง ำ น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ ข อ ง
มหำวิทยำลัย ถ่ำยทอดเผยแพร่กระจำยสู่
กำรประยุกต์ ใ ช้ประโยชน์ ใน ชุมชน    
วิจัยและพัฒนำ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ
ขยำยผลสู่กำรประยุกต์ใช้ในชุมชน ตำม
ควำม เหมำะสม ในแต่ ล ะพื้ นที่ ขอ ง
ประเทศ   

ด ำเนินงำนคลินิกเทคโนโลยีในลักษณะ
โครงกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรข้อมูล
เทค โน โลยี  และโครงกำรถ่ ำยทอด
เทคโนโลยีจำกองค์ควำมรู้หรือผลงำนวิจัย 
ปี งบประมำณ พ.ศ .  2557 – 2560 
จ ำนวน 7 โครงกำร 

2 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 

กำรด ำเนินงำนจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร
กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองกำรบกำรด ำเนินกำร
โครงกำรส่งเสริมให้บุคลำกรวิจัยใน
สถำบันอุดมศึกษำไปปฏิบัติงำนเพื่อ
แก้ไขปัญหำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรผลิตให้กับภำคอุตสำหกรรม 

โครงกำรหน่วยกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตร
กำร เต รี ย มควำมพร้ อมและพัฒนำ
บุคลำกร เพื่อรองรับกำรด ำ เนินกำร
โครงกำร Talent Mobility 

3 สมำคมเสริมสวยแห่ง
ประเทศไทย 

กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัด
อบรมสัมมนำ เพื่อให้ควำมรู้แก่บุคลำกร
ข อ ง ส ม ำ ค ม แ ล ะ บุ ค ล ำ ก ร ข อ ง
มหำวิทยำลัยในด้ำนวิชำกำร กำรวิจัย
และกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำร 

โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ (Start 
Up) ปี 2559 

4 บริษัท สตำร์มำร์ค แมนู
แฟคเชอร์ริ่ง จ ำกัด 

มีควำมมุ่งหมำยที่จะสร้ำงควำมร่วมมือ
ทำงวิชกำรในกำรสนับสุน องค์ควำมรู้
และบุคลำกรเพื่อควำมเช่ือมโยงระหว่ำง
มหำวิทยำลัยกับบริษัท อันเป็นกำร
ประยุกต์ใ ช้องค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร
ร่วมกัน ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันทำงด้ำนอุตสำหกรรมใน
ระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติเพื่อ
ควำมส ำเร็จร่วมกันในอนำคต 

โ คร งก ำรกำรฝึกอบรมหลักสู ตร 
พัฒนำผู้บริหำรระดับกลำง ยุค 4.0 
รุ่นที่ 1 

5 เทศบำลเกำะสีชัง ควำมร่วมมือด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน
ไฟฟ้ำ ในกำรบริหำรและกำรจักำรพลัง
งำนไฟฟ้ำเพื่อชุมชนท้องถิ่นในต ำบล
เกำะสีชัง 
- เพื่อร่วมมือกันในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
วิ จั ย  ด้ ำ นกำรบริ ห ำ รและกำ รจั ด

โครงกำรวิจัยด้ำนเซลล์เช้ืองเพลิง (fuel 
cell) 
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กำรพลังงำนไฟฟ้ำ 
- เพื่อร่วมกันพัมนำบุคลำกร เสริมสร้ำง
ค ว ำ ม รู้ ด้ ำ น วิ ช ำ ก ำ ร  ถ่ ำ ย ท อ ด
ประสบกำรณ์ตรงในกำรบริหำรจัด
กำรพลังงำนไฟฟ้ำ และสนับสนุนกำร
วิจัยและพัฒนำซึ่งกันและกัน 
- เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนในด้ำน
ต่ำงๆ ระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร กับ เทศบำลต ำบล
เกำะสีชัง เช่น กำรศึกษำ ค้นคว้ำ กำร
ท ำวิจัย สิ่ งประดิษฐ์  และนวัตกรรม
ร่วมกัน 
- เพื่อเสริมสร้ำงคำมเข้มแข็ง ด้ำนกำร
บริหำรและกำรจัดกำรพลังงำนที่เกำะสี
ชัง 

 

 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจาก         
ทุกคณะ 

โดย สวพ.ได้ด ำเนินกำรให้บริกำรวิชำกำรตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ ได้แก่ โครงกำรบริกำร
วิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน จ ำนวน 29 คน จำกจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 566 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.12 ตำมโครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน (สวพ.2.1 -6-01) 

 

   ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 ข้อ 6 5 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-1-01 หนังสือกองนโยบำยและแผน ที่ ศธ 0581.16/2281 วันที่ 23 พฤษภำคม 2559 เรื่อง             

กำรจัดท ำค ำเสนอขอตั้งงบประมำณรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (หน่วยงำน
สนับสนุน) 

สวพ.2.1-1-02 หนังสือกองนโยบำยและแผน ที่ ศธ 0581.16/6124 วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2558 เรื่อง กำร
จัดท ำค ำเสนอขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

สวพ.2.1-1-03 แบบฟอร์มกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริกำรตำมแบบ สวพ.01 
สวพ.2.1-1-04 แบบกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรเทคโนโลยี สส. 002-2 (1) ของกระทรวงวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 
สวพ.2.1-1-05 ผลส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรเทคโนโลยีปัญหำชุมชน 
สวพ.2.1-1-06 แผนบริกำรวิชำกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ มทร.พระนคร ประจ ำงบประมำณ พ.ศ. 2559 

และแผนบริกำรวิชำกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ มทร.พระนคร ประจ ำงบประมำณ พ.ศ.
2560 

สวพ.2.1-2-01 แผนบริกำรวิชำกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ มทร. พระนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 

สวพ.2.1-2-02 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครที่ 294/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560  

สวพ.2.1-3-01 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรจังหวัดสมุทรสงครำม (ปีที่ 1) 

สวพ.2.1-3-02 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรจังหวัดสมุทรสงครำม (ปีที่ 2) 

สวพ.2.1-3-03 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรจังหวัดสมุทรสงครำม (ปีที่ 3) 

สวพ.2.1-3-04 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน ประจ ำปี 2559 
สวพ.2.1-3-05 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรข้อมูลเทคโนโลยี ประจ ำปี 2560 
สวพ.2.1-4-01 รำยงำนฉบับสมบูรณโ์ครงกำรกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรจังหวัดสมุทรสงครำม (ปีที่ 1-3)  
สวพ.2.1-4-02 รำยงำนฉบับสมบุรณ์โครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน  
สวพ.2.1-4-03 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรข้อมูลเทคโนโลยี  
สวพ.2.1-5-01 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
สวพ.2.1-6-01 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน 
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จุดเด่น 
1. มีองค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิชำชีพที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  
2. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรให้บริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จ ำนวนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของอำจำรย์ยังไม่มำก 
2.  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  

  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ นำยสมชำย  เหลืองสด รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำงสำวชนิดำ  ประจักษ์จิตร 
นำงสำวอำรีย์  ศรีนคร 

หัวหน้ำกลุ่มบริกำรวิชำกำร 
นักวิชำกำรศึกษำ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
โดย สถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.) เป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและ

บริกำรวิชำกำรบนพ้ืนฐำนของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือพัฒนำสู่สำกลและ
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพ่ือสร้ำงและพัฒนำอำชีพโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงที่สัมพันธ์กับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย โดยด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) ดังนี้ 

1.1 ขั้นวำงแผน (PLAN) มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ระบุผลผลิต และตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ ปฏิบัติงำน ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี               
รำชมงคลพระนคร (สวพ. 2.2-1-01) ตำมล ำดับขั้นตอน ดังนี้ 

1.1.1 ประสำนงำนกลุ่มชุมชน 
1.1.2 เตรียมวิทยำกร เอกสำร วัตถุดิบ อุปกรณ์ 
1.1.3 จัดเสวนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.1.4 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและประเมินควำมพึงพอใจ 
1.1.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
1.1.6 ติดตำมผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1.1.7 ประเมินผลโครงกำรและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

1.2 ขั้นปฏิบัติ (DO) มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร เปิดโอกำสให้ชุมชนและ
หน่วยงำนภำยนอก มีส่วนร่วมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้   

1.2.1 โครงกำรกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำอำชีพกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำวของ
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี (สวพ. 2.2-1-02)  

5 มิถุนำยน 2559 ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรขอรับบริกำรวิชำกำร ณ กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนบ้ำนลำกฆ้อน จังหวัดนนทบุรี      

25 – 27 ตุลำคม 2559 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว เพ่ือให้เกิด
กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้และบูรณำกำรเครือข่ำยชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้รับเกียรติจำกผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
จุฑำมำศ พีรพัชระ และนำยปัญญำกร คงสมจิตต์ วิทยำกรจำกภำยนอก บรรยำยและฝึกอบรมเรื่องกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว ณ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนลำกฆ้อน จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมำชิกกลุ่มเข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน 44 คน 

10 มกรำคม 2560 ติดตำมผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ โดยรวบรวมข้อมูลโดยกำรส่งแบบ
ติดตำมผลถึงผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมควบคู่กับกำรสอบถำมทำงโทรศัพท์สอบถำมควำมพึงพอใจต่อโครงกำร พบว่ำ มี
ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรม จ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 น ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปขยำยผลต่อ โดยน ำ
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ควำมรู้ไปพัฒนำอำชีพเดิม คิดเป็นร้อยละ 13.64 และน ำควำมรู้ไปพัฒนำอำชีพใหม่ คิดเป็นร้อยละ 86.36 
1.2.2  โครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (สวพ. 2.2-1-

03)  27-28 กุมภำพันธ์ และ 1 มีนำคม 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำร เพื่อตอบสนองนโยบำยกำรบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำงำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำร
สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ เพ่ือสร้ำงอำชีพและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ชุมชนสังคมได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
ซึ่งกิจกรรมภำยในโครงกำรประกอบด้วย กำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ควำมรู้ด้ำนงำนวิจัยและงำนบริกำร
วิชำกำร กำรส ำรวจปัญหำ ควำมต้องกำร และกำรให้ค ำปรึกษำกลุ่ม (Focus Group) กำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัย 
และกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจชุมชน 7 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยพุน้ ำร้อน ชุมชนกลุ่มหัตถกรรม จักสำนไม้ไผ่
เขำบันได ชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่ำตะคร้อ ชุมชนเห็ดเงินล้ำนบ้ำนสำมเรือน ชุมชนกลุ่มน้ ำพริกแกง 
ชุมชนวิสำหกิจกลุ่มแบ่งปันของดีดีวิถีชุมชน และชุมชนกลุ่มผ้ำทอกะเหรี่ยง มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 85 คน 
1.3 ขั้นตรวจสอบ (CHECK) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนที่ตั้งไว้ โดยมีกำรประเมินผล
และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน อีกทั้ง สวพ. ได้รวบรวมกำรด ำเนินงำนและเผยแพร่สู่สำธำรณะชน ตำม
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือนประจ ำปีงบประมำณ 2560 ตำมรหัส URL http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=310 
(สวพ. 2.2-1-04) และน ำผลจำกกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนโครงกำรในปีถัดไป  

1.4 ขั้นน ำไปใช้ (ACT) น ำผลกำรประเมินและกำรติดตำมผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ได้พบข้อที่ต้อง
ปรับปรุงตำมข้อ 1.3 และแนวทำงแก้ไขปัญหำ คือ กำรอธิบำยซ้ ำและให้ผู้เข้ำร่วมอบรมท่ำนอ่ืนช่วยในกำรอธิบำย 
เนื่องจำกเป็นกำรสื่อสำรที่สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย ซึ่งหลังจำกมีกำรปรับปรุงแล้ว พบว่ำ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่
ฝึกอบรมดีขึ้น โดยใช้กำรสอบถำม ได้มีกำรด ำเนินกำรต่อยอดเพ่ีอให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ผลกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 2560 ซึ่งก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน
ไว้ 2 โครงกำร สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยครบทั้ง 2 โครงกำร และบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปี    
คิดเป็นร้อยละ 100 ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560       
(สวพ. 2.2-2-01) 
 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มแม่บ้ำนเยำวชนบ้ำนห้วยสำลิกำ ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี                   
มีผู้น ำชุมชน ได้แก่ คุณสุขุมำษ  เติมศักดิ์ ที่มีกำรเรียนรู้ และด ำเนินกิจกรรมร่วมกับสถำบันวิจัยและพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 – 2560 ดังนี้ 

ปี 2554 ร่วมโครงกำรกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกกล้วยเพื่อประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
ปี 2555 ร่วมโครงกำรกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกกล้วยเพื่อประโยชน์เชิงพำณิชย์ ปีที่ 2 
ปี 2556 ขอค ำปรึกษำในกำรใช้เนื้อตำลสุกในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
ปี 2557 ได้รับรำงวัลในวันสถำปนำมหำวิทยำลัย ครบรอบ 9 ปี ในฐำนะผู้ท ำคุณประโยชน์ให้

มหำวิทยำลัย 
ปี 2558 ร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน ประจ ำปี 2558 
ปี 2559 ขอค ำปรึกษำในกำรแก้ปัญหำเชื้อรำในใบกล้วยส ำหรับผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ 
ปี 2560 ร่วมโครงกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรข้อมูลเทคโนโลยี ประจ ำปี 2560 
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 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง หรือยั่งยืน 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ทำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เล็งเห็น
ควำมส ำคัญและควำมเข้มแข็งของกลุ่ม จึงได้มอบหมำยให้สถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นหน่วยงำนกลำงรับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินงำนโดยควำมร่วมมือจำก 9 คณะ เพ่ือตอบสนองนโยบำยกำรบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยใน
กำรพัฒนำงำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำรสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ เพ่ือสร้ำงอำชีพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ให้ชุมชนสังคมได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้ 

ปี 2560 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน ณ ชุมชนพ้ืนที่อ ำเภอ
หนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
เพ่ือตอบสนองนโยบำยกำรบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำงำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำรสู่กำรใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ เพ่ือสร้ำงอำชีพและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ชุมชนสังคมได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน และกำร
ลงพื้นที่ส ำรวจชุมชน 7 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยพุน้ ำร้อน ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสำนไม้ไผ่เขำบันได 
ชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่ำตะคร้อ ชุมชนเห็ดเงินล้ำนบ้ำนสำมเรือน ชุมชนกลุ่มน้ ำพริกแกง ชุมชน
วิสำหกิจกลุ่มแบ่งปันของดีดีวิถีชุมชน และชุมชนกลุ่มผ้ำทอกะเหรี่ยง (สวพ. 2.2-4-01)  

ปี 2561 สถำบันวิจัยและพัฒนำ จัดท ำค ำเสนอขอโครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน งบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  (สวพ. 2.2-4-02) และค ำเสนอขอโครงกำรบริกำรวิชำกำร ชุด
โครงกำรบูรณำกำรตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงฯ จ ำนวน 7 โครงกำร (สวพ. 2.2-4-03) 

ปี 2562 จัดท ำแผนโครงกำรต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ต่อไป 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน / องค์กรมีความเข้มแข็ง 

- ชุมชนบ้ำนลำกค้อน จังหวัดนนทบุรี  เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่จำกกำรใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น สำมำรถพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะในกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ ร่วมทั้งสำมำรถพัฒนำเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริมได้ ตำมรำยงำน
โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำอำชีพกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำวของกลุ่ มวิสำหกิจชุมชนจังหวัด
นนทบุรี ได้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ใหม่จำกมะพร้ำว ได้แก่ ขนมปังเปียไส้มะพร้ำว ขนมปังเปียไต้หวันไส้มะพร้ำว พำย
มะพร้ำว จ ำนวน 4 รำยกำร 

- ชุมชนหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับผลจำกกำรส ำรวจที่เกิดจำกโครงกำรบริกำรวิชำกำร
สัญจร โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำชุดโครงกำรบูรณำกำรตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงฯ เกิด
โครงกำรส ำหรับชุมชนนี้ จ ำนวน 7 โครงกำร 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 ข้อ 5 ข้อ 5 

 



72 
 SAR  ปีการศึกษา 2559  สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.2-1-01 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
สวพ. 2.2-1-02 โครงกำรกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำอำชีพกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำวของกลุ่ม

วิสำหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี 
สวพ. 2.2-1-03
สวพ. 2.2-4-01 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
 

สวพ. 2.2-1-04 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือนประจ ำปีงบประมำณ 2560 
สวพ. 2.2-2-01 ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 
สวพ. 2.2-4-02 ค ำเสนอของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

 

จุดเด่น 
1. มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชน  
2. มีองค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิชำชีพที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรให้บริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง  
2. โครงกำรสำมำรถท ำให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  

  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ นำยสมชำย  เหลืองสด รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำงสำวหนึ่งฤทัย  แก้วค ำ 
นำงสำวชนิดำ  ประจักษ์จิตร 

นักวิชำกำรศึกษำ 
หัวหน้ำกลุ่มบริกำรวิชำกำร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

ก ำหนดเป็นระดับขั้นตอนของควำมส ำเร็จ (Milestone) โดยแบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำ
จำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยท่ี :  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 

2 มีกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงครบถ้วนทุกโครงกำร 
3 ด ำเนินกำรได้บรรลุควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 50 ของโครงกำรตำมแผน 
4 ด ำเนินกำรได้บรรลุควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 65 ของโครงกำรตำมแผน 
5 ด ำเนินกำรได้บรรลุควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพร้อยละ  

80 ของโครงกำรตำมแผน 

 

 1. มีแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
โดย สวพ. มีแผนกำรให้บริกำรและวิชำชีพที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้  
1.1 มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

(สวพ. 2.3-1-01) 
1.2 ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณของกระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี น ำบรรจุเข้ำแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (สวพ. 2.3-1-01) 

 



74 
 SAR  ปีการศึกษา 2559  สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 2. มีการน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ 
โดย สวพ. มีกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงครบถ้วนทุกโครงกำร 
2.1 มีกำรน ำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เพ่ือให้บุคลำกรใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย เพ่ือให้
เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนใช้เป็นกรอบใน
กำรติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (สวพ. 2.3-2-01) 

2.2 มีปฏิทินกำรประสำนงำนบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้บริหำรงำน
บริกำรวิชำกำรของกลุ่มบริกำรวิชำกำร (สวพ. 2.3-2-02)  

2.3 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ภำยในวันที่  5 ของทุกเดือน ผ่ำนระบบวำงแผนและ
บริหำรงบประมำณ BPM เพ่ือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร (สวพ. 2.3-2-03) 

2.4 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร (สวพ. 2.3-2-04) 
2.5 มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฉบับสมบูรณ์ภำยใน 30 วัน หลังจำกสิ้นสุด

โครงกำรฯ เพ่ือรำยงำนมหำวิทยำลัยและประชำสัมพันธ์แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอก (สวพ.2.3-2-05) 
 3 – 5 ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของโครงการตามแผน 

โดย สวพ. ด ำเนินกำรได้บรรลุควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพร้อยละ 100 
ของโครงกำรตำมแผน ดังนี้ 

1) มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ผลผลิต : 
ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำรงบประมำณภำยนอก (สวพ. 2.3-5-01)  

2) มีสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยในปีกำรศึกษำ 2559 ผลงำนบริกำรวิชำกำร บรรลุ
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ คิดเป็นร้อยละ 100 (สวพ. 2.3-5-02)  

   ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 ข้อ 5 5 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.3-1-01 
สวพ.2.3-1-02 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
 

สวพ.2.3-2-01 แนวทำงกำรปฏิบติงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

สวพ.2.3-2-02 ปฏิทินกำรประสำนงำนบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
สวพ.2.3-2-03 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร (แบบรำยงำนทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน)  
สวพ.2.3-2-04 รำยงำนกำรประชุม 
สวพ.2.3-2-05 รำยงำนฉบับสมบูรณ ์
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.3-5-01 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
สวพ.2.3-5-02 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ไตรมำส

ที่ 3 

 

จุดเด่น 
1. กำรจัดท ำและด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเป็นไปตำมควำมต้องกำรของชุมชนผู้รับบริกำร  
2.  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  

  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ นำยสมชำย  เหลืองสด รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำงสำวชนิดำ  ประจักษ์จิตร หัวหน้ำกลุ่มบริกำรวิชำกำร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนคลินิกเทคโนโลยี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนย์ท่ีชัดเจน 
ในปีกำรศึกษำ 2559 คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร ระดับ

มหำวิทยำลัยและระดับศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนย์
คลินิกเทคโนโลยีพณิชยกำรพระนคร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ และ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถำบันวิจัย
และพัฒนำ ปรำกฏตำมเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี www.clinictech.rmutp.ac.th (สวพ.2.4-1-01) 
 2. มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง 

ในปีกำรศึกษำ 2559 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จ ำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ 262,000 บำท (สองแสนหกหมื่นสองพันบำทถ้วน) 
และได้รับงบประมำณอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 – 2560 จ ำนวน 60 โครงกำร งบประมำณ 17,131,700 บำท            
(สิบเจ็ดล้ำนหนึ่งแสนสำมหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) โดยรวบรวมและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิจกรรม ผ่ำน
เว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร www.clinictech.rmutp.ac.th (สวพ.2.4-2-01) เว็บไซต์สถำบันวิจัย
และพัฒนำ www.ird.rmutp.ac.th (สวพ.2.4-2-02)  เฟสบุ๊ คคลินิก เทคโนโลยี  มทร.พระนคร 
www.facebook.com/asird.rmutp (สวพ.2.4-2-03) ตำมเอกสำรฉบับครบรอบห้ำปี รำยงำนคลินิกเทคโนโลยี
ประจ ำปี 2548 - 2552 (สวพ.2.4-2-04) เอกสำรงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร มทร.พระนคร ประจ ำปี 2555 - 
2556 (สวพ.2.4-2-05) รำยงำนประจ ำปี 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.2.4-2-06) เล่ม 9 ปี คลินิก
เทคโนโลยี มทร.พระนคร รำยงำนประจ ำปี 2548 – 2556 (สวพ.2.4-2-07) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รำยเดือน 
สวพ. มทร.พระนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (สวพ.2.4-2-08) 

ปีงบประมาณ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับบริการ (คน) 
2548 4 1,350,000 657 
2549 3 1,044,000 686 
2550 7 1,379,600 1,694 
2551 9 1,358,220 2,034 
2552 8 1,386,000 1,042 
2553 8 1,494,000 1,510 
2554 5 2,153,000 12,500 
2555 5 2,863,200 1,968 
2556 4 2,340,000 3,021 
2557 4 923,680 641 

http://www.clinictech.rmutp.ac.th/
http://www.ird.rmutp.ac.th/
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2558 1 300,000 405 
2559 1 278,000 175 
2560 1 262,000 265 
รวม 60 17,131,700 26,598 

 

 3. มีกิจกรรมการประสานงานและการด าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  และผู้รับบริการ 

ในป ีกำรศ ึกษำ  2559  คล ิน ิก เทคโน โลย ี มทร .พระนคร  ท ำหน ้ำที ่ประสำนงำนระหว ่ำ ง
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกทั้ง 5 ศูนย์ และผู้รับบริกำรโดยประสำนงำนตั้งแต่กำร
เสนอของบประมำณ ตำมเอกสำรแจ้งกำรรับข้อเสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำในกำรสนับสนุนงบประมำณ 
ภำยใต้กำรด ำเนินงำนคลินิกเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2559 (สวพ.2.4-3-01) กำรจัดท ำข้อเสนอ
โครงกำร ตำมเอกสำรขอส่งข้อเสนอโครงกำร (สวพ.2.4-3-02) กำรยืนยันงบประมำณ ตำมเอกสำรยืนยัน
กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำร (สวพ.2.4-3-03) กำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ตำมเอกสำรส่งรำยงำน
ฉบับสมบูรณ์ (สวพ.2.4-3-04) และกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบำยของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ตำมเอกสำรประสำนงำน หนังสือขอควำมอนุเครำะห์จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และเอกสำร
หนังสือประสำนงำนถึงศูนย์คลินิกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (สวพ.2.4-3-05) 
 4. มีกิจกรรมการรายงานผลการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในส่วนที่สถาบันรับผิดชอบผ่านระบบ
ออนไลน์ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  และตามเวลาที่ก าหนด 

ในปีกำรศึกษำ 2559 คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำร
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่รับผิดชอบผ่ำนระบบคลินิกออนไลน์ (Clinic Monitor Online) ทำง
เว็บไซต์ http://www.clinictech.most.go.th จ ำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม) ครั้งที่ 2 
(มกรำคม – มีนำคม) ครั้งที่ 3 (เมษำยน – มิถุนำยน) ครั้งที่ 4 (กรกฎำคม – กันยำยน) โดยรำยงำนทุกวันที่ 3 
ของเดือนแรกของไตรมำสถัดไป (สวพ.2.4-4-01) 
 5. มีผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือ ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ให้ด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 

โดย คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร และศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้รับควำม
ไว้วำงใจอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

5.1 ผู้บริหำรโครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำและสร้ำงเสริมอำชีพ ในงำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 
ประจ ำปี 2554 – 2555 ระหว่ำงวันที่ 8-13 มกรำคม 2555 และ 25-28 ตุลำคม พ.ศ.2555 โดยเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงกำรในกำรประสำนงำนเครือข่ำยคลินิกเทคโนโลยีระดับประเทศ ที่เข้ำร่วมโครงกำร ตำมเอกสำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน (สวพ.2.4-5-01) 

5.2 รำงวัลยกย่อง โครงกำรตำมรอยพระรำชประสงค์หุบกะพง ต ำบลเขำใหญ่ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัด
เพชรบุรี เป็นหมู่บ้ำน/ชุมชนต้นแบบ ภำยใต้ “โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตหมู่บ้ำน/ชุมชน แบบ มีส่วนร่วม” 
เฉลิมพระเกียรติฯ ประจ ำปี พ.ศ.2555 จำกกลุ่มมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ในงำนประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ “กำรยกระดับคุณภำพชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่นอำเซียน” ครั้งที่ 1 ณ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ตำมเอกสำรรำยงำนประจ ำปี 2556 สถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.2.4-5-02) 

5.3 โล่และเกียรติบัตรยกย่อง “หมู่บ้ำนเผือกหอม” เป็นหมู่บ้ำนต้นแบบระดับแม่ข่ำย ที่น ำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพ พัฒนำคุณภำพชีวิต และมีกำรขยำยผลไปสู่
หมู่บ้ำนใกล้เคียง ในกำรประชุมเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ ำปี 2556 ณ โรงแรม
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ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2556 (สวพ.2.4-5-03) 
 5.4 เกียรติบัตรยกย่อง สถำบันวิจัยและพัฒนำ เป็นหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน และควำมร่วมมืออันดี
ยิ่งในกำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชน ในกำรประชุมเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ ำปี 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล เมื่อวันที่ 

26 สิงหำคม 2556 (สวพ.2.4-5-04) 
 5.5 ในปีกำรศึกษำ 2557 คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร  ได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษำ โครงกำร 

“ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้ำและเครื่องแต่งกำยสู่สำกล” ตำมเอกสำรเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์
โครงกำรที่ปรึกษำเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้ำและเครื่องแต่งกำยด้วยนวัตกรรม 
(ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) (สวพ.2.4-5-05) 
 5.6 โล่แสดงควำมขอบคุณที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้สนับสนุนงำนเครือข่ำยกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน (คลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท. และ อำสำสมัครวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) อย่ำง
ต่อเนื่อง ในกำรประชุมเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2558 ณ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2558 (สวพ.2.4-5-06) 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 ข้อ 5 ข้อ   5 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.4-1-01 เว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี www.clinictech.rmutp.ac.th 
สวพ.2.4-2-01 เว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี www.clinictech.rmutp.ac.th 
สวพ.2.4-2-02 เว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ www.ird.rmutp.ac.th 
สวพ.2.4-2-03 เฟสบุ๊คคลินิกเทคโนโลยี www.facebook.com/asird.rmutp 
สวพ.2.4-2-04 เอกสำรฉบับครบรอบห้ำปี รำยงำนคลินิกเทคโนโลยี ประจ ำปี 2548-2552 
สวพ.2.4-2-05 เอกสำรงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร มทร.พระนคร ประจ ำปี 2555-2556 
สวพ.2.4-2-06 รำยงำนประจ ำปี ประจ ำปี 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สวพ.2.4-2-07 9 ปี คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร รำยงำนประจ ำปี 2548 – 2556 
สวพ.2.4-2-08 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน สวพ. มทร.พระนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
สวพ.2.4-3-01 เอกสำรแจ้งกำรรับข้อเสนอโครงกำรเพ่ือพิจำรณำในกำรสนับสนุนงบประมำณ ภำยใต้กำร

ด ำเนินงำนคลินิกเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
สวพ.2.4-3-02 เอกสำรขอส่งข้อเสนอโครงกำร 
สวพ.2.4-3-03 เอกสำรยืนยันกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำร 

http://www.clinictech.rmutp.ac.th/
http://www.clinictech.rmutp.ac.th/
http://www.ird.rmutp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.4-3-04 เอกสำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สวพ.2.4-3-05 เอกสำรประสำนงำน หนังสือขอควำมอนุเครำะห์จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

และเอกสำรหนังสือประสำนงำนถึงศูนย์คลินิกเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
สวพ.2.4-4-01 เว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic Monitor Online) 

http://www.clinictech.most.go.th 
สวพ.2.4-5-01 เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำและสร้ำงเสริมอำชีพ ใน

งำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ ำปี 2554 และ ประจ ำปี 2555 
สวพ.2.4-5-02 รำยงำนประจ ำปี 2556 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สวพ.2.4-5-03 โล่และเกียรติบัตรยกย่อง “หมู่บ้ำนเผือกหอม” หมู่บ้ำนต้นแบบระดับแม่ข่ำย 
สวพ.2.4-5-04 เกียรติบัตรยกย่อง สถำบันวิจัยและพัฒนำ เป็นหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนและควำม

ร่วมมืออันดียิ่ง 
สวพ.2.4-5-05 เอกสำรเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรที่ปรึกษำเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งต ำบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้ำและเครื่องแต่งกำยด้วยนวัตกรรม (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
สวพ.2.45-06 โล่แสดงควำมขอบคุณที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้สนับสนุนงำนเครือข่ำยกำร

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (คลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท. และ อำสำสมัคร
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) อย่ำงต่อเนื่อง 

 

จุดเด่น 
1. มีระบบบริหำรจัดกำรคลินิกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพเป็นที่ยอมรับของบุคคล/องค์กร

ภำยนอก 
2. เป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชำญหลำกหลำยสำขำวิชำชีพที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 

และตลำดในปัจจุบัน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ อำจำรย์สมชำย เหลืองสด รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำงสำวดวงฤทัย  แก้วค ำ 
นำงสำวชนิดำ  ประจักษ์จิตร 

นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
หัวหน้ำกลุ่มบริกำรวิชำกำร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุน งานบริการวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
ร้อยละ 0-14 

มีกำรด ำเนินกำร 
ร้อยละ 15-20 

มีกำรด ำเนินกำร 
ร้อยละ 21-25 

มีกำรด ำเนินกำร 
ร้อยละ 26-30 

มีกำรด ำเนินกำร 
ร้อยละ 31 ขึ้นไป 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนน 
1.  ร้อยละงบประมำณภำยนอกท่ีสนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำร         
    เท่ำกับ  0 – 14 ต่องบประมำณงำนบริกำรวิชำกำรทั้งหมด 

1 

2.  ร้อยละงบประมำณภำยนอกท่ีสนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำร         
    เท่ำกับ  15 – 20 ต่องบประมำณงำนบริกำรวิชำกำรท้ังหมด 

2 

3.  ร้อยละงบประมำณภำยนอกท่ีสนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำร         
    เท่ำกับ  21 – 25 ต่องบประมำณงำนบริกำรวิชำกำรท้ังหมด 

3 

4.  ร้อยละงบประมำณภำยนอกท่ีสนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำร         
    เท่ำกับ  26 – 30 ต่องบประมำณงำนบริกำรวิชำกำรท้ังหมด 

4 

5.  ร้อยละงบประมำณภำยนอกท่ีสนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำร         
    ตั้งแต่ร้อยละ 31 ต่องบประมำณงำนบริกำรวิชำกำรท้ังหมด 

5 

      สถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.) มีงบประมำณภำยนอกต่องบประมำณภำยในที่สนับสนุนงำนบริกำร
วิชำกำรในปี 2560 ดังนี้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพื่อด าเนินโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณภายในและหน่วยงานภายนอก  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณภายใน งบประมาณ
ภายนอก รายจ่าย รายได้ 

1 โครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน 255,100   
2 โครงกำรกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำอำชีพกำรแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี 
 247,780 

 
 

3 โครงกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรข้อมูลเทคโนโลยี   262,000 
4 โครงกำรกำรฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนำผู้บริหำรระดับกลำง ยุค 4.0 

รุ่นที่ 1 
  400,000 

5 โครงกำรวิจัย เร่ืองกำรสื่อสำรเพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของ
เยำวชนในสังคมไทย 

  2,998,000 

รวม 5 โครงการ 255,100 280,000 3,660,000 
 



81 
 SAR  ปีการศึกษา 2559  สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

สรุป  งบประมำณภำยใน 535,100 บำท 
 งบประมำณภำยนอก 3,660,000 บำท 
 งบประมำณงำนบริกำรวิชำกำรท้ังหมด 4,195,100 บำท 

ดังนั้น  สถำบันวิจัยและพัฒนำมีร้อยละของงบประมำณภำยนอกที่สนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำรต่อ
งบประมำณบริกำรวิชำกำรท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 87.24 

 

  ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 ข้อ 5 5 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.5-1-01 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
สวพ.2.5-1-02 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

 

จุดเด่น 
1. ได้รับกำรสนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำรจำกหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง  
2.  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  

  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ นำยสมชำย  เหลืองสด รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำงสำวชนิดำ  ประจักษ์จิตร หัวหน้ำกลุ่มบริกำรวิชำกำร 
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องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่  3.1  : ระดับคุณภำพของกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยของคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันสู่กำรปฏิบัติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 
กำรน ำนโยบำย กรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไปสู่กำรปฏิบัติถือเป็นเป้ำหมำย

บทบำทส ำคัญของสถำบันวิจัยและพัฒนำที่ต้องด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จ ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ที่ต้องถ่ำยทอดเป้ำหมำยดังกล่ำวไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติและกำรด ำเนินงำนของสถำบัน  

โดยก ำหนดประเด็นกำรพิจำรณำ  ดังนี้ 

  ประเด็นที่ 1 สถาบันมีการทบทวนผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันพิจารณานโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการด าเนินงานให้ชัดเจนและสอดคล้องนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มีกำรทบทวนผังยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (สวพ. 3.1 -1-01) ซึ่งประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และมำตรกำร โดยสอดคล้องกับผังยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย เทคโนโลยี 
รำชมงคลพระนคร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (สวพ. 3.1-1-02) และสนับสนุนพันธกิจที่สถำบันวิจัยและ
พัฒนำรับผิดชอบ และน ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่  17 พฤศจิกำยน 2559 วำระที่ 4.1             
ผังยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (สวพ. 3.1-1-03) เพ่ือให้คณะกรรมกำรประจ ำ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ พิจำรณำนโยบำย กรอบทิศทำง แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน ตอบโจทย์ และ
สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย  

  ประเด็นที่ 2 สถาบันมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรับทราบ
นโยบาย กรอบทิศทาง  รับผิดชอบให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ 

ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรถ่ำยทอดผังยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ แก่บุคลำกรในกำรประชุม
บุคลำกรสถำบัน วิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวำคม 2559 วำระที่ 5.1 ผังยุทธศำสตร์
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (สวพ. 3.1-2-01) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ www.ird.rmutp.ac.th (สวพ. 3.1-2-02) เพ่ือให้บุคลำกรทรำบและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน

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

  ประเด็นที่ 3 สถาบันมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนา (SWOT) และ
น าเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันพิจารณาเพื่อปรับปรุงและเป็นแนวทางการด าเนินงานให้ชัดเจน
และสอดคล้องนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของสถำบัน 
SWOT และ TOWS (สวพ. 3.1-3-01) เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงและเป็นแนวทำงในกำรด ำเนิน โดยสอดคล้องกับ
นโยบำยของมหำวิทยำลัย และน ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 วำระที่ 
4.2 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของสถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ. 3.1-3-02) เพ่ือให้คณะกรรมกำร
ประจ ำสถำบันร่วมพิจำรณำ ให้ข้อเสนอแนะและน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของสถำบัน 

  ประเด็นที่ 4 สถาบันมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สถาบันจะต้องด าเนินการให้กับ
คณะกรรมการประจ าสถาบันและบุคลากรในระดับต่างๆ ทราบ 

ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ปีกำรศึกษำ 2559 ที่สถำบันวิจัยและพัฒนำ รับผิดชอบ
ให้แก่คณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัย
และพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 วำระท่ี 5.5 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ที่สถำบันวิจัย
และพัฒนำ รับผิดชอบ (สวพ. 3.1-4-01)  และถ่ำยทอดให้กับบุคลำกรทรำบเพ่ือด ำเนินงำน ในกำรประชุม
บุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 8 ธันวำคม 2559 วำระท่ี 5.12 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559          
ที่สถำบันวิจัยและพัฒนำ รับผิดชอบ (สวพ. 3.1-4-02) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
www.ird.rmutp.ac.th (สวพ. 3.1-4-03) เพ่ือให้บุคลำกรทรำบ และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยที่รับผิดชอบ 

  ประเด็นที่ 5 สถาบันเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบการถ่ายทอดนโยบายและ
แผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 

ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ เข้ำร่วมประชุมกำรถ่ำยทอดนโยบำยและ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร สู่กำรปฏิบัติ 
และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ตำมหนังสือกองนโยบำยและแผน          
ที่ ศธ 0581.16/028 ลงวันที่ 19 มกรำคม 2560  เรื่อง ขอเชิญประชุมกำรถ่ำยทอดนโยบำยและแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร สู่กำรปฏิบัติ และ         
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ เป็นผู้
รวบรวมและรำยงำนผลตัวชี้วัด คือ ด้ำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จ ำนวน 8 ตัวชี้วัด และด้ำนกำร

http://www.ird.rmutp.ac.th/
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บริกำรวิชำกำรแก่สังคม จ ำนวน 5 ตัวชี้วัด (สวพ. 3.1-5-01) 

   ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 ข้อ 5 5 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 3.1-1-01 ผังยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
สวพ. 3.1-1-02 ผังยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2560 
สวพ. 3.1-1-03 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 17  พฤศจิกำยน 2559 วำระที่ 4.1 ผังยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

สวพ. 3.1-2-01 รำยกำรประชุมบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวำคม 2559 
วำระที่ 5.1 ผังยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

สวพ. 3.1-2-02 เว็บไซต์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ www.ird.rmutp.ac.th 
สวพ. 3.1-3-01 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของสถำบัน SWOT และ TOWS  
สวพ. 3.1-3-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 วำระที่ 4.2 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

สวพ. 3.1-4-01 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 วัน
พฤหัสบดีที่   17 พฤศจิกำยน 2559 วำระที่ 5.5 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ที่สถำบันวิจัย
และพัฒนำ รับผิดชอบ  

สวพ. 3.1-4-02 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 8 ธันวำคม 2559 
วำระที่ 5.12 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ที่สถำบันวิจัยและพัฒนำ รับผิดชอบ  

สวพ. 3.1-4-03 เว็บไซต์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ www.ird.rmutp.ac.th 
สวพ. 3.1-5-01 บันทึกข้อควำม หนังสือกองนโยบำยและแผน ที่ ศธ 0581.16/028 ลงวันที่ 19 มกรำคม 

2560  เรื่อง ขอเชิญประชุมกำรถ่ำยทอดนโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร สู่กำรปฏิบัติ  

 

http://www.ird.rmutp.ac.th/
http://www.ird.rmutp.ac.th/
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จุดเด่น 
1. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ อย่ำงสม่ ำเสมอ สองเดือนต่อครั้ง  
2. มีกำรน ำผลกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ไปถ่ำยทอดให้บุคลำกร

ทรำบ ในกำรประชุมบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ดร.ประกอบ  ชำติภุกต์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำงพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 :  กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 

 1. พัฒนาผังยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
พัฒนาไปสูแ่ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรทบทวนแผนยุทธศำตร์กำรพัฒนำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรสถำบันเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพและน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
ตลอดจนมีกำรก ำกับติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน โดยมีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1. กำรพัฒนำแผน 
ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรทบทวนผังยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและ

พัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (สวพ. 3.2-1-01) ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยและผังยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย อีกทั้งยังมีกำร
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของสถำบันวิจัยและพัฒนำ (SWOT) (สวพ. 3.2-1-02) เพ่ือหำแนวทำงปรับปรุง 
แก้ไขและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสถำบันให้ดียิ่งขึ้น น ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ     
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17  พฤศจิกำยน 2559 
วำระที่ 4.1 ผังยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (สวพ. 3.2-1-03) และวำระที่ 4.2 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของสถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ. 3.2-1-04) และปรับแก้ในเล่มแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง) (สวพ. 3.2-1-05) 

2. กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 
ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ น ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันวิจัยและ

พัฒนำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557–2561 สู่กำรปฏิบัติ โดยน ำมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (สวพ. 3.2-1-06) ซึ่งสำมำรถตอบตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ
ของสถำบันวิจัยและพัฒนำได้อย่ำงครบถ้วน และน ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560      
เสนอคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 วำระที่ 5.6 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 (สวพ. 3.2-1-07) และประชุมชี้แจงบุคลำกรทรำบในกำรประชุมบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ   
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวำคม 2559 วำระที่ 5.13 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
(สวพ. 3.2-1-08) 
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3. กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ

รำชกำร โดยงำนงบประมำณติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและผู้รับผิดชอบโครงกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทำงระบบ Social Media แอปพลิเคชัน Line (สวพ. 3.2-1-09) เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรรำยงำนผล และน ำข้อมูลรำยงำนในระบบงำนกำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณ (BPM) ของ
มหำวิทยำลัย (สวพ. 3.2-1-10) และสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รำยไตรมำส และ
สิ้นปีงบประมำณ (สวพ. 3.2-1-11) โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 วำระที่ 5.7 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (สวพ. 3.2-1-12) และมีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557-2561 ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ รับผิดชอบรอบ 6 เดือน (1สิงหำคม 2559 – 31 
มกรำคม 2560)  (สวพ. 3.2-1.13) ต่อมหำวิทยำลัย 

 2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปจัจัยที่ไมส่ามารถควบคุมได้ ที่สง่ผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
และใหร้ะดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 
ในปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.) และให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม โดย สวพ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำน เพ่ือให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงแผนระบบ
ควบคุมภำยในของสถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ตำมค ำสั่งสถำบันวิจัย
และพัฒนำ ที่ 002/2560 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2560 (สวพ.3.2-2-01) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
วำงระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำน มีกำรประชุมวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง
จำกกลุ่มวิจัยและกลุ่มบริกำรวิชำกำร ในแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 เรื่อง เพ่ือให้ได้บทควำมวิจัย/บทควำมวิชำกำรได้รับกำรตีพิมพ์ เผยแพร่หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตำมรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำน 21 มีนำคม 2560 (สวพ.3.2-2-
02) และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (สวพ.
3.2-2-03) เสนอต่อกองนโยบำยและแผน มทร.พระนคร ตำมหนังสือ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ศธ 0581.11/0649 
ลงวันที่ 20 เมษำยน 2560 เรื่อง ขอส่งแผนบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (สวพ.3.2-2-04) 
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 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดีนั้น ผู้บริหำรงำนควรยึดหลักธรรมำภิบำลเป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดย ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ บริหำรงำน
ระหว่ำงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2558 ถึง 30 เมษำยน 2560 และ ดร.ประกอบ  ชำติภุกต์ บริหำรงำนตั้งแต่วันที่         
1 พฤษภำคม 2560 ถึง ปัจจุบัน มีกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

3.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับ

พันธกิจและค่ำนิยมขององค์กำรและมีกำรประกำศให้รับรู้ร่วมกัน โดยมีกำรจัดท ำผังยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ (สวพ. 3.2-3-01) และมีกำรเผยแพร่ ให้กับบุคลำกรทรำบ บนเว็บไซต์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
www.ird.rmutp.ac.th (สวพ. 3.2-3-02) มีระบบงำนที่เอ้ือต่อกำรท ำงำนโดยมีใช้ระบบงำนกำรวำงแผนและ
บริหำรงบประมำณ BPM (สวพ. 3.2-3-03) เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติและบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยมีกำร
ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำน ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ  รำยไตรมำส (สวพ. 3.2-3-04)  

3.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มุ่งพัฒนำตำมประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยว่ำด้วย ระบบบริหำร

จัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ ลดระยะเวลำกำรท ำงำนที่ล่ำช้ำ ซ้ ำซ้อน โดยมีกำรใช้ระบบสำรสนเทศในกำร
ด ำเนินงำน ได้แก่ ระบบงำนกำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณ BPM (สวพ. 3.2-3-05) และระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล HRM (สวพ. 3.2-3-06) มีกำรส่งเสริมกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ประชำสัมพันธ์กำรบริหำร
จัดกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร  และระบบงำนบริหำรองค์กรที่มีควำมคล่องตัว           
มีประสิทธิภำพ ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ. 3.2-3-07) มีกำรปรับปรุง
เพ่ือลดระยะเวลำและขั้นตอนในกำรท ำงำน เช่น กำรจัดท ำสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยและจัดท ำรำคำกลำง
งำนวิจัยให้แก่นักวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณวิจัย ลดระยะเวลำ ลดขั้นตอน ให้ข้อมูลแก่หัวหน้ำ
โครงกำรวิจัยโดยตรง รวบไปถึงกำรกรอกเข้ำระบบบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
RPM โดยจัดเป็น โครงกำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำรำคำกลำงงำนวิจัยและสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย  
เพ่ือให้นักวิจัยได้รับค ำแนะน ำจำกกองคลัง ในกำรจัดหมวดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรให้ถูกต้อง จัดท ำ
รำคำกลำง และท ำสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เป็นกำรลดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรให้สะดวกและรวดเร็ว ในกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ (สวพ. 3.2-3-08) รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรในสถำบันวิจัยและพัฒนำ ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ 
มีกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ. 3.2-3-09) โดยด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ 
และมีกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำไว้อย่ำงชัดเจน ตำมบัญชีรำยละเอียดกำรจัดบุคลำกรสำย
สนับสนุนให้ด ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกรสำยสนับสนุน (ปีงบประมำณ 2555 -2560)      (สวพ. 
3.2-3-10) 

3.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
- สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรติดตำมกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตำมบันทึกข้อควำม สถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/0023 ลงวันที่ 9 

http://www.ird.rmutp.ac.th/
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มกรำคม 2560 เรื่อง กำรติดตำมกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 (สวพ. 3.2-3-11) และกำรติดตำมกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ไตรมำสที่ 1 ตำมบันทึก
ข้อควำม สถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/0773 ลงวันที่ 9 พฤษภำคม 2560 เรื่อง กำรติดตำมกำร
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ไตรมำสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) ครั้งที่ 1 (สวพ. 3.2-3-12) 

- สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีคู่มือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในแต่ละงำนท่ีชัดเจนและมีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ www.ird.rmutp.ac.th (สวพ. 3.2-3-13)  

- สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีปฏิทินกำรท ำงำนในแต่ละงำนที่ชัดเจน และมีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ www.ird.rmutp.ac.th (สวพ. 3.2-3-14) 

- สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรให้ผู้บริกำรสำมำรถติดต่อสอบถำมได้สะดวก 
รวดเร็ว หลำยช่องทำง เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค E-mail โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
www.ird.rmutp.ac.th (สวพ. 3.2-3-15) 

3.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
- สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรก ำหนดทิศทำงและแผนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน ท ำควำมเข้ำใจในเรื่องของ

แผนกำรปฏิบัติงำน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและวิธีกำร/ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดย
ผู้บริหำรชี้แจงในกำรประชุมบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 8 ธันวำคม 2559 วำระที่ 
5.13 แผนปฎิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (สวพ. 3.2-3-16) รวมทั้งมีกำรก ำหนดภำระงำนเป็น
รำยบุคคล ตำมเอกสำรรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื่อง ให้ข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ปฏิบัติหน้ำที่เป็นรำยบุคคล (สวพ. 3.2-3-17) 

3.5 หลักความโปร่งใส (Transparency)  
 - มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือกำรวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรท ำวิจัย 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงำนวิจัย สถำบันวิจัยและพัฒนำ ด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
กองทุนเพ่ือกำรวิจัยและประสำนงำนด้ำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกองทุนฯ ได้มีกำรน ำระเบียบและประกำศต่ำงๆ 
เกี่ยวกับกองทุนฯ ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกองทุนฯ และประธำนกรรมกำรกองทุนฯ 
เผยแพร่ในเว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ http://ird.rmutp.ac.th/ (สวพ. 3.2-3-18)  ในส่วนกำรเบิกจ่ำยเงิน
รำงวัลสนับสนุนกำรตีพิมพ์บทควำมจำกกองทุนเพ่ือกำรวิจัย สถำบันวิจัยและพัฒนำ ด ำเนินกำรขอเบิกเงินรำงวัล
สนับสนุนกำรตีพิมพ์บทควำม โดยมอบกองคลัง ด ำเนินกำรในส่วนกำรเบิกจ่ำย เสนออธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (ประธำนกรรมกำรกองทุนเพื่อกำรวิจัย) เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเบิกเงิน ตำมบันทึก
ข้อควำม สถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/1561 ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2559 เรื่อง ขอเบิกเงินรำงวัลสนับสนุน
กำรตีพิมพ์บทควำม (สวพ 3.2-3-19)  

- สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนที่ชัดเจน ตำมแบบข้อตกลงกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัย (องค์ประกอบที่ 1)  สำยสนับสนุน (แบบที่ 1) และ แบบ
ข้อตกลงกำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัย (องค์ประกอบที่ 2) (สวพ 3.2-3-20) 
โดยหำกผู้รับกำรประเมินมีข้อสงสัยในผลกำรประเมินสำมำรถสอบได้ 

- สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีคู่มือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนทุกต ำแหน่งงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องและโปร่งใส โดยหำกบุคลำกรมีข้อสงสัยในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสำมำรถสอบได้  ตำมคู่มือขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน (ฉบับปรับปรุง 2556)  (สวพ. 3.2-3-21) 

แบบท่ี ๒ 

http://www.ird.rmutp.ac.th/
http://www.ird.rmutp.ac.th/
http://www.ird.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/
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3.6  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 - สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกร พร้อมทั้งน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนเมื่อ
ได้รับข้อเสนอแนะ มีกำรประสำนสัมพันธ์ ท ำงำนเป็นทีม และสร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำงำน บุคลำกรมีส่วนร่วมใน
กำรตัดสินใจในระดับนโยบำย และแสดงควำมคิดเห็นของตนเองได้อย่ำงอิสระ โดยมีกำรประชุมบุคลำกรเพ่ือให้
บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ในกำรประชุมบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที ่      
8 ธันวำคม 2559 วำระที่ 4.1 กำรเตรียมด ำเนินกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560  (สวพ. 3.2-3-22)  

3.7 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
- สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรเปิดโอกำสให้ปรับเปลี่ยนแผนงำนได้โดยง่ำย เพ่ือให้สอดคล้องกับควำม

เปลี่ยนแปลงทำงสังคม โดยมีกำรรับฟังข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ น ำมำ
ปรับเปลี่ยน ในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 15 มีนำคม 
2560 วำระท่ี 4.2 กำรจัดตั้งงำนด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ (สวพ. 3.2-3-23)  

- สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรถ่ำยโอนอ ำนำจกำรตัดสินใจ ทรัพยำกร และภำรกิจให้แก่ผู้ร่วมงำนบริหำร
อย่ำงเหมำะสม โดยมีกำรมอบหมำยให้ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ปฏิบัติรำชกำรแทน ตำมค ำสั่งสถบันวิจัยและพัฒนำ 
ที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้งให้รองผู้อ ำนวยกำรรักษำรำชกำรแทน (สวพ. 3.2-3-24) 

- สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรปรับปรุงกระบวนกำร และเพ่ิมผลิตภำพเพ่ือผลกำรด ำเนินงำนที่ดีของ
องค์กร โดยมีคู่มือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (ฉบับปรับปรุง 2556) (สวพ. 3.2-3-25) 

- สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรกระจำยอ ำนำจโดยแบ่งพันธกิจของสถำบันวิจัยและพัฒนำ เป็น 3 กลุ่ม/
งำน โดยมีรองผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้ก ำกับดูแล และมีหัวหน้ำกลุ่ม/งำน ซึ่งสำมำรถติดสินใจได้ในระดับเบื้องต้น 
เพ่ือให้งำนคล่องตัวยิ่งขึ้น ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ. 3.2-3-26)  

3.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน  ซึ่งกำรก ำหนดภำระหน้ำที่หรือขั้นตอน

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนสำมำรถกระท ำได้ และมีกำรออกกฎ ระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับ
อ ำนำจตำมกฎหมำย ยึดหลักควำมเป็นธรรม ควำมเสมอภำคในกำรปฏิบัติงำน และกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
โดย มีกำรก ำหนดภำระงำนเป็นรำยบุคคล ตำมเอกสำรรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว สถำบันวิจัยและพัฒนำ ปฏิบัติหน้ำที่เป็นรำยบุคคล (สวพ. 3.2-3-27)  

3.9 หลักความเสมอภาค (Equity) 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำรได้รับ

กำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ และสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ   
ดังมีกำรส่งบุคลำกรเข้ำอบรมหลักสูตร Google for Education ของมหำวิทยำลัย โดยไม่ค ำนึงถึงสถำนะของ
บุคคล ทั้งพนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมบันทึกข้อควำม สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/0435 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2560 เรื่อง ขอส่งรำยชื่อบุคลำกรเข้ำร่วมฝึกอบรมหลักสูตร 
Google for Education  (สวพ. 3.2-3-28) และมีกำรใช้ระบบสัญญำจ้ำงงำนกับบุคลำกรอย่ำงเป็นธรรมและ
ชัดเจน พนักงำนมหำวิทยำลัย ตำมสัญญำจ้ำงท ำงำนพนักงำนมหำวิทยำลัย เลขที่ 55/2558 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 
2558 (สวพ. 3.2-3-29) และลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมบันทึกข้อควำม สถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/0570 
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ลงวันที่ 30 มีนำคม 2560 เรื่อง ขอส่งแบบสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว (สวพ. 3.2-3-30) 

3.10  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

 มีกำรใช้ฉันทำมติหรือกำรหำข้อตกลงภำยในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำร
แสวงหำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน โดยให้บุคลำกรแต่ละกลุ่มแสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำแบบรำยงำนกำร
ปฏิบัติงำนรำยเดือน (สวพ.01) ในกำรประชุมบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 
ธันวำคม 2558 วำระท่ี 4.4 แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยเดือน (สวพ.01) (สวพ. 3.2-3-31) 

 4.  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการ
จัดการความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการตามระบบ 

 

ในปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนในสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
รวมถึงหน่วยงำนคณะมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรตำมระบบ โดยสถำบันวิจัย
และพัฒนำ มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (Km Action Plan) ของสถำบันวิจัยและพัฒนำประจ ำปี 2560 
(สวพ.3.2-04-01) มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร(KM) ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ           
ค ำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ 007/2560 ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2560 (สวพ.3.2-04-02) และค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และบริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร ค ำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ 008/2560 
ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2560 (สวพ.3.2-04-03) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
(Knowledge Management : KM) ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเรียบร้อย บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีกำรถ่ำยทอดแผนกำรจัดกำรควำมรู้สู่บุคลำกร
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และบริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร  ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2560 เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์และมำตรกำร กำรจัดกำรควำมรู้ องค์
ควำมรู้และแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (สวพ.3.2-04-04) สวพ. ได้ด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ให้เข้ำถึงควำมรู้
โดยช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สวพ.3.2-04-05) ทั้งจำกภำยในสถำบัน และหน่วยงำนภำยนอก 
ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือควำมสมบูรณ์ในกำรสื่อสำร และถ่ำยทอดควำมรู้ให้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยด้วยควำม
สะดวกรวดเร็ว สำมำถติดตำมข้อมูลดังกล่ำวได้จำกเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
(http://ird.rmutp.ac.th/km/) (สวพ.3.2-4-06) 

 5.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของ  
    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

                      5.1 สถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.) มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปี สถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ 006/2560 ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่จัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี และติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร (สวพ.3.2-5-01) 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีแผนพัฒนำบุคลำกร โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคล   พระนคร พ.ศ. 2558 - 2562 (สวพ.3.2-5-02) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 

http://ird.rmutp.ac.th/km/
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2560 ตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กล
ยุทธ์ มำตรกำรตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ตำมหนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/1816 ลงวันที่       
21 กันยำยน 2559 (สวพ.3.2-5-03) 

                 5.2 สถำบันมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยงำน 
          สถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.) มีผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 2560 
เพ่ือพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน (สวพ.3.2-5-04) มีผลกำรด ำเนินงำนตำม  ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 2560 เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลของแผนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1   กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง
และมีระบบกำรสรรหำบุคลำกรสอดคล้องกับภำรกิจและทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรมหำวิทยำลัยทุกระดับให้เป็นผู้น ำกำรบริหำรมหำวิทยำลัยในยุคใหม่ที่ก้ำวทัน
กำรเปลี่ยนแปลง และประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะและทักษะวิชำชีพและมีควำมมั่นคง
ก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (สวพ.3.2-5-05) สถำบันวิจัยและพัฒนำ  มีรำยงำนค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดของบุคลำกรสำย
สนับสนุนที่ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย จ ำนวน ๑ รำย และให้ผู้ได้รับทุน
รำยงำนผลกำรศึกษำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ตำมหนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/1323 ลงวันที่ ๓ 
สิงหำคม 2560 (สวพ.3.2-5-06) มีรำยงำนค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรสร้ำงเสริม
สมรรถนะด้ำนวิชำชีพกำรบริหำรจัดกำรและทักษะตำมสำยงำน โดยบุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรอบรมพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน และให้รำยงำนกำรอบรมต่อหัวหน้ำหน่วยงำนและ
มหำวิทยำลัยทรำบ ตำมหนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/829 ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2560 (สวพ.
3.2-5-07) และมีกำรรำยงำนค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรมหำวิทยำลัยทุกระดับ
ให้เป็นผู้น ำกำรบริหำรมหำวิทยำลัยในยุคใหม่ที่ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริหำรได้รับกำรพัฒนำเข้ำร่วม
อบรม สัมมนำ สมรรถนะผู้บริหำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ตำมแผนพัฒนำ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 2558-2562 ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 (สวพ.3.2-5-08) 
                       5.3 สถำบันมีแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของบุคลำกรสถำบัน 
          สถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.) มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของบุคลำกรสถำบัน ที่
ครอบคลุมผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำระงำน และตำมสมรรถนะหลัก เพ่ือพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร เลื่อน
ค่ำตอบแทนพนักงำนมหำวิทยำลัย และพนักงำนรำชกำร โดยจัดท ำข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับกำร
ประเมิน ตำมแบบข้อตกลงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน (องค์ประกอบที่ 1) และตำมแบบข้อตกลงกำรประเมิน
พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (องค์ประกอบที่ 2) และน ำผลประเมินที่ได้รับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำกำรปฏิบัติ
รำชกำรรำยบุคคลไปใช้ในกำรพัฒนำงำน (ตำมแบบสรุปที่ 3) ตำมหนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 
0581.11/1921 ลงวันที่ 26 ตุลำคม 2559 (สวพ.3.2 -5-09) มีแนวทำงด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงชั่วครำวให้ได้รับเงินรำงวัล
ประจ ำป ี(สวพ.3.2-5-10) 
                      5.4 สถำบันมีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี โดยพิจำรณำถึงผลกำร
พัฒนำงำนที่รับผิดชอบเป็นส ำคัญ 

          สถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.) มีผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปี 2560 
(สวพ.3.2-5-11) และมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคลเพ่ือพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ในงำนที่
รับผิดชอบ และน ำผลจำกกำรพัฒนำควำมรู้ไปใช้ปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น (สวพ.3.2-5-12) 
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                       5.5 สถำบันจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีเสนอต่อ
หัวหน้ำหน่วยงำน 

          สถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.) มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 2560 เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนที่ก ำหนดไว้ เสนอต่อหัวหน้ำหน่วยงำน ตำมหนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำ ลงวันที่ 19 
มิถุนำยน 2560 (สวพ. 3.2-5-13) สถำบันวิจัยและพัฒนำ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรส ำรวจ ควำมต้องกำร
พัฒนำบุคลำกร ที่ 005/2560 ลงวันที่ 24 มกรำคม 2560 โดยให้บุคลำกรในสังกัดท ำแบบส ำรวจควำมต้องกำร
พัฒนำบุคลำกร เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ในกำรปฏิบัติงำน (สวพ.3.2-
5-14) และมีกำรรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์แบบส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมหนังสือสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2560 (สวพ.3.2-5-15)  
 

   ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 ข้อ 5 5 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 3.2-1-01 ผังยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
สวพ. 3.2-1-02 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของสถำบันวิจัยและพัฒนำ (SWOT)  
สวพ. 3.2-1-03 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 วำระที่ 4.1 ผังยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

สวพ. 3.2-1-04 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 วำระที่ 4.2 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ. 3.2-1-04) 

สวพ. 3.2-1-05 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557-2561  
(ฉบับปรับปรุง)  

สวพ. 3.2-1-06 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
สวพ. 3.2-1-07 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 วำระที่ 5.6 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560  

สวพ. 3.2-1-08 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวำคม 
2559 วำระท่ี 5.13 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

สวพ. 3.2-1-09 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรทำงระบบ Social Media แอปพลิเคชัน Line 
สวพ. 3.2-1-10 ระบบงำนกำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณ (BPM) ของมหำวิทยำลัย  
สวพ. 3.2-1-11 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีรำยไตรมำส และสิ้นปีงบประมำณ  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 3.2-1-12 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 วำระที่ 5.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

สวพ. 3.2-1-13 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557-2561 ของสถำบันวิจัย
และพัฒนำรับผิด รอบ 6 เดือน (1สิงหำคม 2559 – 31 มกรำคม 2560)   

สวพ.3.2-2-01 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยในของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ 002/2560 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2560 

สวพ.3.2-2-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยในของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 1 /2560 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2560 

สวพ.3.2-2-03 แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
สวพ.3.2-2-04 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ศธ 0581.11/0649 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2560 เรื่อง ขอส่งแผน

บริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 

สวพ. 3.2-3-01 ผังยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
สวพ. 3.2-3-02 เว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ www.ird.rmutp.ac.th 
สวพ. 3.2-3-03 ระบบงำนกำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณ BPM 
สวพ. 3.2-3-04 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ รำยไตรมำส 
สวพ. 3.2-3-05 ระบบงำนกำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณ BPM 
สวพ. 3.2-3-06 ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล HRM 
สวพ. 3.2-3-07 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สวพ. 3.2-3-08 โครงกำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

พระนคร กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำรำคำกลำงงำนวิจัยและ
สัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย  

สวพ. 3.2-3-09 แผนปฏิบัติรำชกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สวพ. 3.2-3-10 บัญชีรำยละเอียดกำรจัดบุคลำกรสำยสนับสนุนให้ด ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลัง

บุคลำกรสำยสนับสนุน (ปีงบประมำณ 2555-2560) 
สวพ. 3.2-3-11 บันทึกข้อควำม สถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/0023 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2560 

เรื่อง กำรติดตำมกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

สวพ. 3.2-3-12 บันทึกข้อควำม สถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/0773 ลงวันที่ 9 พฤษภำคม 2560 
เรื่อง กำรติดตำมกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ      
ไตรมำสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) ครั้งที่ 1 

สวพ. 3.2-3-13 คู่มือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (ฉบับปรับปรุง 2556) หน้ำเว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
www.ird.rmutp.ac.th 

สวพ. 3.2-3-14 ปฏิทินกำรท ำงำน หน้ำเว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ www.ird.rmutp.ac.th 

http://www.ird.rmutp.ac.th/
http://www.ird.rmutp.ac.th/
http://www.ird.rmutp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 3.2-3-15 ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร หน้ำเว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ www.ird.rmutp.ac.th 
สวพ. 3.2-3-16 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 8 ธันวำคม 

2559 วำระที่ 5.13 แผนปฎิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
สวพ. 3.2-3-17 รำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื่อง ให้ข้ำรำชกำร

พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ
ลูกจ้ำงชั่วครำว สถำบันวิจัยและพัฒนำ ปฏิบัติหน้ำที่เป็นรำยบุคคล 

สวพ. 3.2-3-18 กองทุนเพ่ือกำรวิจัย หน้ำเว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ www.ird.rmutp.ac.th 
สวพ. 3.2-3-19 บันทึกข้อควำม สถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/1561 ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2559 

เรื่อง ขอเบิกเงินรำงวัลสนับสนุนกำรตีพิมพ์บทควำม 
สวพ. 3.2-3-20 แบบข้อตกลงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัย (องค์ประกอบที่ 1)  

สำยสนับสนุน (แบบที่ 1) และ แบบข้อตกลงกำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรของ
พนักงำนมหำวิทยำลัย (องค์ประกอบที่ 2) 

สวพ. 3.2-3-21 คู่มือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (ฉบับปรับปรุง 2556) 
สวพ. 3.2-3-22 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 8 ธันวำคม 2559 

วำระที่ 4.1 กำรเตรียมด ำเนินกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ. 2560 

สวพ. 3.2-3-23 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 
15 มีนำคม 2560 วำระที่ 4.2 กำรจัดตั้งงำนด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ  

สวพ. 3.2-3-24 ค ำสั่งสถบันวิจัยและพัฒนำ ที่ 01/2559 เรื่อง แต่งตั้งให้รองผู้อ ำนวยกำรรักษำรำชกำรแทน  
สวพ. 3.2-3-25 คู่มือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (ฉบับปรับปรุง 2556) 
สวพ. 3.2-3-26 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สวพ. 3.2-3-27 รำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื่อง ให้ข้ำรำชกำร

พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ
ลูกจ้ำงชั่วครำว สถำบันวิจัยและพัฒนำ ปฏิบัติหน้ำที่เป็นรำยบุคคล 

สวพ. 3.2-3-28 บันทึกข้อควำม สถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/0435 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2560 
เรื่อง ขอส่งรำยชื่อบุคลำกรเข้ำร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education   

สวพ. 3.2-3-29 สัญญำจ้ำงท ำงำนพนักงำนมหำวิทยำลัย เลขที่ 55/2558 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2558 
สวพ. 3.2-3-30 บันทึกข้อควำม สถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ ศธ 0581.11/0570 ลงวันที่ 30 มีนำคม 2560 

เรื่อง ขอส่งแบบสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว  
สวพ. 3.2-3-31 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่  3/2560 วันพฤหัสบดีที่            

14 ธันวำคม 2558 วำระท่ี 4.4 แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยเดือน (สวพ.01)  
สวพ.3.2-04-01 แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (Km Action Plan) ของสถำบันวิจัยและพัฒนำประจ ำปี 2560 
สวพ.3.2-04-02 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร(KM) ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ           

ค ำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ 007/2560 ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2560 
สวพ.3.2-04-03 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และบริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร ค ำสั่ง

สถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ 008/2560 ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2560 

แบบท่ี ๒ 

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


96 
 SAR  ปีการศึกษา 2559  สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.3.2-04-04 กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และบริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร  ครั้งที่ 

1/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2560 
สวพ.3.2-04-05 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติกำรจัดท ำกำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำร

ค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงงำนวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนวิจัย 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ
ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS รุ่นที่ 1 
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ
ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS รุ่นที่ 2 
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กำรเขียนบรรยำยลักษณะงำนเพ่ือประเมินค่ำงำน 

สวพ.3.2-4-06 เว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) สถำบันวิจัยและพัฒนำ (http://ird.rmutp.ac.th/km/) 
สวพ.3.2-5-01 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ที่ 006/2560 ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 
สวพ.3.2-5-02 แผนพัฒนำบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำบุคลำกร มทร.พระ

นคร 
2558-2562 

สวพ.3.2-5-03 แผนพัฒนำบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำประจ ำปี 2560 
สวพ.3.2-5-04 ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 2560 
สวพ.3.2-5-05 ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 2560 
สวพ.3.2-5-06 รำยงำนค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
สวพ.3.2-5-07 รำยงำนค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะด้ำน 

วิชำชีพกำรบริหำรจัดกำรและทักษะตำมสำยงำน 
สวพ.3.2-5-08 รำยงำนค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรมหำวิทยำลัยทุกระดับ 

ให้เป็นผู้น ำกำรบริหำรมหำวิทยำลัยในยุคใหม่ที่ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง 
สวพ.3.2-5-09 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของบุคลำกรสถำบัน 
สวพ.3.2-5-10 แนวทำงด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำง 
สวพ.3.2-5-11 ผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปี 2560 
สวพ.3.2-5-12 แผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคลสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
สวพ.3.2-5-13 สรุปผลกำรด ำเนินงำนของแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 2560 
สวพ.3.2-5-14 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำบุคลำกร สถำบันวิจัยและพัฒนำ 2560   

ที่ 005/2560 ลงวันที่ 24 มกรำคม 2560 
สวพ.3.2-5-15 ผลกำรวิเครำะห์แบบส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำบุคลำกร 

 

 

 

 

http://ird.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2015/08/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-2-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2015/08/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-2-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2015/08/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-2-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2015/08/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-2-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/km/
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จุดเด่น 
1. มีขั้นตอนกำรท ำงำนที่เป็นกระบวนกำรที่ชัดเจน 
2. มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  
3. หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญต่อกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรศึกษำต่อในระดับสูงขึ้น 
4. หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรโดยกำรฝึกอบรม/สัมมนำทั้งภำยในและ 

ภำยนอกหน่วยงำน เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำงำนในหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
5. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  

  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ดร.ประกอบ  ชำติภุกต์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำงสำววัลลภำ  ฟักประไพ  
นำงสำวชำวิณี  บินกำซีเมน 
นำงสำวสุพัตรำ  ศรีนิปกำนนท์ 
นำงพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
หัวหน้ำงำนแผนและงบประมำณ 
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
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องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่  4.1  : ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3-4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5-6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 

 1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและการพัฒนา
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ.) มีกำรจัดท ำคู่มือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำร
ท ำงำนประกันคุณภำพครบทุกกระบวนงำน (สวพ. 4.1-1-01) และกำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรทรำบโดยทั่วกัน
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสถำบัน (http://ird.rmutp.ac.th) (สวพ. 4.1-1-02) มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ (สวพ. 4.1 -1-03) และมีกำร
จัดท ำผังกำรปฏิบัติงำนของ สวพ. เพ่ือก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน (สวพ. 4.1 -1-04) มีกำรจัดท ำค ำสั่ง ที่ 
003/2560 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรำยงำนตำมเป้ำหมำย
คุณภำพ เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี               
รำชมงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2560 (สวพ. 4.1-1-05) 

 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ของ สวพ. (สวพ. 4.1-2-01) และมีกำรจัดท ำผังกำรปฏิบัติงำนของ สวพ. เพ่ือก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน (สวพ. 
4.1-2-02) มีกำรจัดท ำค ำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ 003/2560 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ ก ำกับ
ดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรำยงำนตำมเป้ำหมำยคุณภำพ เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ( SAR) 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ลงวันที่ 21 มีนำคม 
2560   (สวพ. 4.1-2-03) 

 

 

http://ird.rmutp.ac.th/
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 3. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในปีกำรศึกษำ 2559 สวพ. มีกำรก ำหนดมำตรฐำนตัวบ่งชี้ เกณฑ์คุณภำพที่สอดคล้องกับมำตรฐำน พันธ
กิจของมหำวิทยำลัย มำตรฐำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมนโยบำย/ตัวบ่งชี ้(KPI) 
ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 กำรวิจัย องค์ประกอบที่ 2                
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ และมีตัวชี้วัด 15 ตัวบ่งชี้ (สวพ. 4.1-3-01) และก ำหนดผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ตำมเป้ำหมำยคุณภำพ สวพ. 
มทร.พระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (สวพ. 4.1-3-02) 

 4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ 
ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

 

ในปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำมีกำร
ก ำหนดมำตรฐำนตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภำพที่สอดคล้องมำตรฐำน พันธกิจของมหำวิทยำลัย และมำตรฐำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพตำมนโยบำย/ตัวบ่งชี้เฉพำะ(KPI) ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ
แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ (สวพ. 4.1-4-01) มีกำรก ำหนดผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ตำมเป้ำหมำยคุณภำพ สวพ. มทร.พระนคร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (สวพ. 4.1-4-02) เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับหน่วยงำน มีกำรติดตำม
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบระยะเวลำที่ส ำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร ก ำหนด มีกำรตรวจ
ประเมินโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก ตำมหนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำที่ ศธ 0581.11/2784 ลงวันที่ 6 
กรกฎำคม 2560  เรื่อง ขอเชิญเป็นประธำนกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
(สวพ. 4.1-4-03) ตำมหนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำที่ ศธ 0581.11/2785 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2560 เรื่อง ขอ
เชิญเป็นกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (สวพ. 4.1-4-04) มีกำรตรวจประเมินโดย
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในมหำวิทยำลัย ตำมหนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำที่ ศธ 0581.11/1171 ลงวันที่                
13 กรกฎำคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเป็นคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน (สวพ. 4.1-4-05) เป็นประจ ำทุก
ปี มีกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ค ำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ 12/2560         
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ของ 
สวพ. (สวพ. 4.1-4-06) 

 5.  การมีการน าผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในปีกำรศึกษำ 2559 โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงแก้ไข สนับสนุนและ
แผนกำรพัฒนำส่งเสริมปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 
(สวพ. 4.1-5-01)  
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 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 4  องค์ประกอบ
คุณภาพ 

 

ในปีกำรศึกษำ 2559 โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้แก่  

1. มีระบบติดตำมพัฒนำคุณภำพภำยใน (IQA) ที่พัฒนำโดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (สวพ. 4.1-6-01)  

2.  มีเว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ (http://ird.rmutp.ac.th) (สวพ. 4.1-6-02) เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน และสำรสนเทศในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน เช่น องค์ประกอบที่ 1 เมนูสำรสนเทศงำนวิจัย เมนูข้อมูลกำรวิจัย เมนูแหล่งทุนวิจัย องค์ประกอบที่ 2 
เมนูกลุ่มบริกำรวิชำกำร องค์ประกอบที่ 3 เมนูงำนบริหำรทั่วไปและเมนูแนะน ำหน่วยงำน องค์ประกอบที่ 4 เมนู
งำนประกันคุณภำพ  

3.  มีระบบบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (http://rpm.rmutp.ac.th/)               
ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้ำนงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย (สวพ. 4.1-6-03) 

4.  มีเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) สถำบันวิจัยและพัฒนำ (http://ird.rmutp.ac.th/km/) เป็น
แหล่งรวบรวมองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ จำกงำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำร (สวพ. 4.1-6-04) 

5.  มีเว็บไซต์วำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร (http://journal.rmutp.ac.th/) เป็นแหล่ง
รวบรวมวำรสำรจำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย มีทั้งบทควำมวิจัย และบทควำมวิชำกำร (สวพ. 4.1-6-05) 

6.  มีเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี (http://clinictech.rmutp.ac.th/) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงำน
บริกำรวิชำกำร (สวพ. 4.1-6-04) 

 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ในปีกำรศึกษำ 2559 โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ ด ำเนินกำรขอให้คณะทั้ง 9 คณะ ส่งรำยชื่อเพ่ือ
ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิจัย และคณะกรรมกำรพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร ตำมหนังสือ
สถำบันวิจัยและพัฒนำที่ ศธ 0581.11/2225 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2559 เรื่อง ขอรำยชื่อบุคลำกรเป็นตัวแทน
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิจัย และคณะกรรมกำรพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร (สวพ. 4.1-7-01)  ได้มี
กำรประชุมเพ่ือหำแนวทำงในกำรด ำเนินบริกำรวิชำกำร ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำงำนบริกำร
วิชำกำร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
(สวพ. 4.1-7-02) ได้มีกำรประชุมเพ่ือหำแนวทำงในกำรด ำเนินงำนงำนวิจัย ตำมรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิจัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อำคำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี (สวพ. 4.1-7-03) 

    

http://ird.rmutp.ac.th/
http://rpm.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/km/
http://journal.rmutp.ac.th/
http://clinictech.rmutp.ac.th/
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

6 ข้อ 7 5 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐำน รำยกำร 
สวพ. 4.1-1-01 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
สวพ. 4.1-1-02 เว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ. 4.1-1-03 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สวพ. 4.1-1-04 ผังกำรปฏิบัติงำนของ สวพ. 
สวพ. 4.1-1-05 ค ำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ 003/2560 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ ก ำกับ

ดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรำยงำนตำมเป้ำหมำยคุณภำพ เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2560 

สวพ. 4.1-2-01 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สวพ. 4.1-2-02 ผังกำรปฏิบัติงำนของ สวพ. 
สวพ. 4.1-2-03 ค ำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ 003/2560 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ ก ำกับ

ดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรำยงำนตำมเป้ำหมำยคุณภำพ เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2560 

สวพ. 4.1-3-01 นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สวพ. 4.1-3-02 ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ตำมเป้ำหมำยคุณภำพ สวพ. มทร.พระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
สวพ. 4.1-4-01 นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
สวพ. 4.1-4-02 ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ตำมเป้ำหมำยคุณภำพ สวพ. มทร.พระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
สวพ. 4.1-4-03 หนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำที่ ศธ 0581.11/2784 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2560  เรื่อง  

ขอเชิญเป็นประธำนกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
สวพ. 4.1-4-04 หนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำที่ ศธ 0581.11/2785 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2560 เรื่อง     

ขอเชิญเป็นกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
สวพ. 4.1-4-05 หนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำที่ ศธ 0581.11/1171 ลงวันที่ 13 กรกฎำคม 2560 เรื่อง 

ขอเชิญเป็นคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 
สวพ. 4.1-4-06 ค ำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ 12/2560  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

http://ird.rmutp.ac.th/
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สวพ. 4.1-5-01 แนวทำงแก้ไข สนับสนุนและแผนกำรพัฒนำส่งเสริมปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2558 

สวพ. 4.1-6-01 ระบบติดตำมพัฒนำคุณภำพภำยใน (IQA) 
สวพ. 4.1-6-02 เว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ. 4.1-6-03 ระบบบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

(http://rpm.rmutp.ac.th/) 
สวพ. 4.1-6-04 เว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) สวพ. (http://ird.rmutp.ac.th/km/) 
สวพ. 4.1-6-05 เว็บไซต์วำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร (http://journal.rmutp.ac.th/) 
สวพ. 4.1-6-06 เว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี (http://clinictech.rmutp.ac.th/) 
สวพ. 4.1-7-01 หนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำที่ ศธ 0581.11/2225 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2559 เรื่อง       

ขอรำยชื่อบุคลำกรเป็นตัวแทนเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิจัย และคณะกรรมกำร
พัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร 

สวพ. 4.1-7-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 
เมษำยน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

สวพ. 4.1-7-03 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิจัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 
2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 

จุดเด่น 
1. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับระบบประกันคุณภำพ 
2. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  

  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ดร.ประกอบ  ชำติภุกต์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รำยงำน นำงสำววัลลภำ  ฟักประไพ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

 

http://ird.rmutp.ac.th/
http://rpm.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/km/
http://journal.rmutp.ac.th/
http://clinictech.rmutp.ac.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่4  
 

สรุปผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้เกณฑ์ 
การประเมินของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ส่วนที่ 4-1 สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 
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ส่วนที่ 4-1 ผลการด าเนินงานรายตัวบ่งช้ีและค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา              
ประจ าปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มาตรฐาน/  
ตัวบ่งชี ้

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้้าหนัก 

ผลการด้าเนินการปีการศึกษา 2559 
บรรลุ

เป้าหมาย 
√ = บรรล ุ
x = ไม่บรรลุ 

8 เดือน 
(1 มิย. 58-31 มค. 59) 

14 เดือน 
(1 มิย. 58-31 กค. 59) 

ตัวตั้ง 
ผล คะแนน/ผล

การประเมิน 
ตัวตั้ง 

ผล 
คะแนน/ผล
การประเมิน ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 : การวิจัย (น้้าหนักร้อยละ 46) 
1.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4 ข้อ 7     6 5 √ 

1.2  ระดับความส าเร็จของการจัดสรร
งบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 

4 ข้อ 6     5 5 √ 

1.3  ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการ
ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

4 ข้อ 6     5 4 √ 

1.4  ระดับความส าเร็จของการติดตาม
ประเมินผลการท างานวิจัย 

4 ข้อ 6     5 5 √ 

1.5  ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4 ข้อ 7     6 5 √ 

1.6  ระดับความส าเร็จของการจัดท า
วารสารวิชาการและวิจัย 

4 ข้อ 7     5 5 √ 

1.7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 ข้อ 7     5 4 √ 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1        4.72  
องค์ประกอบท่ี 2 : การบริการวิชาการแก่สังคม (น้้าหนักร้อยละ 33) 
2.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 4 ข้อ 6     6 5 √ 
2.2  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

4 ข้อ 6     5 5 √ 

2.3  ระดับความส าเร็จของการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 

4 ข้อ 7     5 5 √ 

2.4  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
คลินิกเทคโนโลยี 

4 ข้อ 7     5 5 √ 

2.5  ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่อ
งบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงาน
บริการวิชาการ 

4 ข้อ 7     5 5 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2        5  
องค์ประกอบท่ี 3 : การบริหารและการจัดการ (น้้าหนัก 14) 
3.1  ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด
เป้าหมายของคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 ข้อ 7     5 5 √ 

3.2  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

4 ข้อ 7     5 5 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3        5  

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

 



105 
 

SAR  ปีการศึกษา 2559  สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ส่วนที่ 3-1 สรุปผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คณุภาพ ตามเกณฑ์ สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ้าปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 

มาตรฐาน/  
ตัวบ่งชี ้

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้้าหนัก 

ผลการด้าเนินการปีการศึกษา 2558 บรรลุ
เป้าหมาย 

√ = บรรล ุ
x = ไม่บรรลุ 

8 เดือน 
(1 มิย. 58-31 มค. 59) 

14 เดือน 
(1 มิย. 58-31 กค. 59) 

ตัวตั้ง ผล คะแนน/ผล
การประเมิน ตัวตั้ง ผล คะแนน/ผล

การประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 4 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (น้้าหนัก 7) 
4.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

4 ข้อ 7     7 5 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4        5  
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

       4.87  

 

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

 

 

 

 

 



106 
 

SAR  ปีการศึกษา 2559  สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

สรุปผลการด้าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2559 โดยรวม 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร : 4.87) 

 
 ในรอบปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินการด าเนินงานทุกภารกิจทั้ง 4 องค์ประกอบ ตามมาตรฐาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร (4 องค์ประกอบ) มีดังต่อไปนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การวิจัย 
 กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริหาร หน้าที่ในการบริหารจัดการ วาง
ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย การเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ใน
รูปแบบของการจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ การจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย การพัฒนานักวิจัย และ
การท าวิจัย จากผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2559 สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
กลุ่มวิจัย ดังนี้ 

 ตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 4.72 
 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องทุกปี 
เช่น การสนับสนุนงบประมาณท างานวิจัย การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ การ
สนับสนุนงบประมาณส าหรับพัฒนานักวิจัย เป็นต้น 

2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
3. มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก (วช.) ที่มีความเชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะท าให้งานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพมากขึ้น 
4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ของ

นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. ผลงานของนักศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดในระดับนานาชาติ  
6. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน

สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
7. มีผู้รับผิดชอบและก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
8. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร               

อย่างต่อเนื่อง 
9. มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบในการด าเนินการงานวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
10. ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
11. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนานักวิจัยทุกปีอย่างต่อเนื่อง  
12. มีโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานพัฒนานักวิจัยอย่างชัดเจน  
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญายังมีจ านวนน้อยมาก  รวมถึง

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการวิจัยที่
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 

2. พัฒนาการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
3. นักวิจัยไม่เชื่อถือค าแนะน า/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
4. นักวิจัยบางส่วนขาดแรงจูงใจในการส่งผลงาน ท าให้ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเผยแพร่

ผลงานวิจัยค่อนข้างน้อย 
5. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของนักวิจัย 

 
แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

1. มีโครงการหรือกิจกรรมส าหรับพัฒนาการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้มีคุณภาพ  
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องค์ประกอบที่ 2 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบและมี
กลไกสนับสนุนการบริการวิชาการและวิชาชีพให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในรูปแบบของคลินิก
เทคโนโลยี รวมทั้งต้องเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยระดับความส าเร็จของการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคมจะเป็นการสะท้อนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ดีขึ้นได้ จากการด าเนินงานในรอบ
ปีการศึกษา 2559 สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้ 

 ตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 5 
 
จุดเด่น 

1. มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ   
2. มีเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง  
3. มีโครงการบริการวิชาการตรงกับความต้องการของชุมชน 
4. มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ  
5. การจัดท าและด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามความต้องการของชุมชนผู้รับบริการ  
6. มีระบบบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของบุคคล/องค์กรภายนอก 
7. เป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และ

ตลาดในปัจจุบัน 
8. ได้รับการสนับสนุนงานบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จ านวนในการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ยังไม่มาก 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง  
3. โครงการสามารถท าให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 

แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



109 
 

SAR  ปีการศึกษา 2559  สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจ าสถาบันที่ท า
หน้าที่ให้ค าแนะน าในการวางแผนพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ให้ค าปรึกษา
และข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่าง ๆ รวมทั้งก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีภารกิจที่ต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล การจัดการ
ความรู้ การเผยแพร่ผลการด าเนินงานเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมภิบาล (Glld 
Govemance) จาการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2559 สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้ 

 ตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5 
 
จุดเด่น 

1. มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างสม่ าเสมอ สองเดือนต่อครั้ง  

2. มีการน าผลการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปถ่ายทอดให้บุคลากรทราบ 
ในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. มีขั้นตอนการท างานที่เป็นกระบวนการที่ชัดเจน 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
5. หน่วยงานให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นหน่วยงานให้

ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม/สัมมนาทั้งภายในและ 
6. ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
7. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 
แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

- 
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องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งภายในสถาบันและตามภารกิจหลักของกลุ่มงานในสังกัดของสถาบัน ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย สถาบันจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน จาการด าเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2557 สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้ 

 ตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5 
 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพ  

2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ชัดเจน  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 
แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

- 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่5  
 

ภาคผนวก 
 

- เป้าหมายคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2559 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรายงานตาม

เป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2559  

- ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ สวพ. มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ผู้จัดเก็บข้อมลู/รายงาน 

1. การวิจัย 46    

1.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

7 รอง ผอ. 
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.เมทิกา  พ่วงแสง 
 

1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณ
วิจัยจากงบประมาณภายใน 

6 รอง ผอ.           
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.พัชรนันท์  ยังวรวิเชียร 
 

1.3 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการท างาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

6 รอง ผอ.           
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.เรณู  ยะแสง 
 

1.4 ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผล
การท างานวิจัย 

6 รอง ผอ.           
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.วิสตุา วรรณห้วย 
 

1.5 ระดับความส าเรจ็ของการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

7 รอง ผอ.           
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.เจนจริา บ.ป.สูงเนิน 
นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย ์
นายณัฎฐภัค  ฉินทกานนท์ 

 
1 . 6  ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร จั ด ท า
วารสารวิชาการและวิจัย 

7 รอง ผอ.           
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.เจนจริา บ.ป.สูงเนิน 
 

1.7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนางานวิจัย 7 รอง ผอ.           
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.เมทิกา  พ่วงแสง 
 

2. การบริการวิชาการแก่สังคม 33    

2.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 รอง ผอ.            
ฝ่ายบริการวิชาการ 

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 
น.ส.อารีย์  ศรีนคร 

2.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

6 รอง ผอ.             
ฝ่ายบริการวิชาการ 

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 
น.ส.หนึ่งฤทัย  แก้วค า 

2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม 

7 รอง ผอ.            
ฝ่ายบริการวิชาการ 

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 
น.ส.หนึ่งฤทัย  แก้วค า 

2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิก
เทคโนโลยี 

7 รอง ผอ.            
ฝ่ายบริการวิชาการ 

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 
น.ส.ดวงฤทัย  แก้วค า 

2 .5  ร้ อยละของงบประมาณภายนอกต่ อ
งบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการ
วิชาการ 

7 รอง ผอ.            
ฝ่ายบริการวิชาการ 

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 
น.ส.ดวงตา  เข็มทรัพย ์
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ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/รายงาน 

3. การบริหารและการจัดการ 14    

3.1 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของ
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7 รอง ผอ.                 
ฝ่ายบรหิาร 

งานบริหาร
ทั่วไป 

นางพลอยวรินทร์             
รังสิกรรพุม 

3.4 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

3.4.1  การพัฒนาแผน 
3.4.2  การบริหารความเสี่ยง 
3.4.3  การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3.4.4  การจัดการความรู้ 
3.4.5  การพัฒนาบุคลากร 

7 รอง ผอ.               
ฝ่ายบรหิาร 

งานบริหาร
ทั่วไป 

 
 

น.ส.ชาวิณี  บินกาซีเมน 
น.ส.วัลลภา  ฟักประไพ 

นางพลอยวรินทร์   รังสิกรรพุม 
น.ส.วัลลภา  ฟักประไพ 

น.ส.สุพตัรา  ศรีนิปกานนท์ 

4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 7    

4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

7 รอง ผอ.               
ฝ่ายบรหิาร 

งานบริหาร
ทั่วไป 

น.ส.วัลลภา  ฟักประไพ 

รวม   15  ตัวบ่งชี้ 100    

 

ระยะเวลารายงานข้อมูล  เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศกึษา พ.ศ. 2559 

หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบติดตามงาน 
ส านักงาน / กลุ่ม / รายงานข้อมูล
ให้งานประกันคุณภาพ  สวพ. 

ไม่เกิน 2 สิงหาคม 2560 
งานประกันคุณภาพ 
งานบริหารทั่วไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท า 
SAR ส่งมหาวิทยาลัยฯ 

ไม่เกิน 31 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



 

 


