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บทสรุปผู้บริหำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 

 1.  บทน ำ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานด าเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการตาม         
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างนักวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานบริการวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างและหรือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและพัฒนาต่อยอด
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานบริการสังคมในเชิงพาณิชย์ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 หน่วยงาน คือ ส านักงานผู้อ านวยการและมีการแบ่ง
หน่วยงานภายในเป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ โดยสถาบันวิจั ยและพัฒนา 
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามคุณภาพที่ก าหนดและสอดคล้อง
กับเป้าหมายของคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 การประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดองค์ประกอบคุณภาพ                
4 องค์ประกอบ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การวิจัย  2) การบริการวิชาการ  3) การบริหารและการจัดการ                    
4) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 

2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

 การประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดองค์ประกอบคุณภาพ                
4 องค์ประกอบ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 คะแนนเฉลี่ยตาม 

1. องค์ประกอบที่ 1 การวิจัย พบว่า 7 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 
2. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 2 การบริการวิชาการแก่สังคม พบว่า 5 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมาก                

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
3. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ พบว่า 2 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

5.00 
4. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ พบว่า 1 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
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3.  จุดเด่น 
1. มีกรรมการประจ าสถาบันมีการก ากับดูแลของสถาบัน 
2. มีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
3. มีความร่วมมือของ 9 มทร. ในหลากหลายรูปแบบ 
4. มีการมุ่งเน้นการพัฒนานักวิจัย 
5. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

4.  ข้อเสนอแนะ 
1. การก าหนดตัวบ่งชี้ ในปี2559 เป็นตัวบ่งชี้ในลักษณะ กระบวนการหรือ process แต่หากจะท้าทายให้เกิด

การพัฒนางานวิจัยควรก าหนดตัวบ่งชี้ในลักษณะ output outcome impact  เช่น output ในระยะ 3 ปี มี
จ านวนบทความตีพิมพ์จ านวน...บทความ  / outcome ในระยะ5 ปี มีนักวิจัยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
จ านวนเพ่ิมมากขึ้น และ impact ใน 10 ปี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักวิจัยฐานปฏิบัติที่มีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศ เป็นต้น ซึ่งอาจจะยังต้องค านึงถึงเรื่อง Ranking และระบบฐานข้อมูล ไซมาโก (SCImago ) ด้วย 

2. วารสารวิชาการ มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีชื่อเสียง 
หรือผู้มีประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยให้เขียนบทความลงในวารสารและควรสนับสนุนให้มีค่าตอบแทน
ในกรณีเช่นนี้ ทั้งนี้เพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิม citation และ การผลักดันวารสารให้เข้าสู่ฐาน TCI ตามล าดับต่อไป 

3. วารสารวิชาการ มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์ฯ ควรเชิญบุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาเข้า
ร่วมเป็นกองบรรณาธิการซึ่งเป็นข้อก าหนดในการเข้าสู่ฐาน ACI ร้อยละ 25  ของกองบรรณาธิการทั้งหมด 
แนวทางให้ได้มาซึ่ง กองบรรณาธิการภายนอกคือ การใช้ประโยชน์จากการไป MOU กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ในต่างประเทศ 

4. งานคลินิกเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน แต่ยังคงมีรูปแบบเดิมในการด าเนินงานคือ การบริการ
วิชาการ และมีอีกส่วนหนึ่งคือ เรื่อง OTOP คูปองนวัตกรรมในส่วนดังกล่าวจะมีลักษณะกึ่งวิจัยแบบถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องพิจารณามาเป็นเกณฑ์มาตราฐานอีก 1 ตัว กับการเตรียม
พัฒนาคลินิกเทคโนโลยีในอนาคต 

5. ควรต้องมีการประสานงานกับอาจารย์ในแต่ละคณะให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในแต่ละประเด็นของการบริหารจัดการควรมีการน าผลการด าเนินงานมาพิจารณาเพ่ือก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนินงานของการบริหารจัดการปีต่อไป 

6. การเขียนข้อมูลควรให้คลอบคลุมตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
7. รายงานการไปฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ให้จัดท าตารางการรายงานและสรุปผลการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 
8. ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงไปยังระบบ CHEQA ของ สกอ. และ 

ระบบของ สมศ.   
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สำรบัญ 

 หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  ข 
ส่วนที่ 1  บทน ำ  

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนบริหารจัดการ 
วิธีการประเมิน 

1 
7 

ส่วนที่ 2  ผลกำรประเมิน  
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ 8 
ภำคผนวก  

บันทึกภาคสนาม 10 
ก าหนดการตรวจประเมิน 59 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 60 
ผลการตรวจ Improvement plan 61 
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ส่วนที ่1 บทน ำ 
 

ประวัติควำมเป็นมำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development) เริ่มด าเนินการตาม
โครงการจัดตั ้งสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ  เมื ่อเดือนพฤษภาคม 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 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 
แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ส านักงานผู้อ านวยการ และมีการแบ่งหน่วยงานภายใน
สถาบัน เป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีส านักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ศูนยเ์ทเวศร์ และมี ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง เป็นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 30 เมษายน 2560 ในปัจจุบันมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ เป็นผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา  

วิสัยทัศน์ นโยบำยและแผนบริหำรจัดกำร 

 วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในทศวรรษที่ 2 โดยที่มาของวิสัยทัศน์นั้นมาจากนโยบายของสภามหาวิทยาลัยด้าน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมและด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มาสู่พันธกิจ 5 ด้านของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ  สร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มาเป็น 7 เป้าประสงค์ และ 9 กลยุทธ์ จึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเป็นการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ครอบคลุมทั้ง 9 คณะวิชา ที่มีอัตลักษณ์
เดิมเป็นนักปฏิบัติ มาต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัยและบริการวิช าการ ที่สามารถตอบสนอง     
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่บริหารจัดการ เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามบริบทของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. วิสัยทัศน์ 
โดยเป็นการบริหารจัดการเชิงบูรณาการครอบคลุมทั้ง 9 คณะวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลพระนคร ที่มีอัตลักษณ์เดิมเป็นนักปฏิบัติมาต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการ ที่สามารถตอบสนองกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าที่
บริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามบริบทของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เครื่องมือในการผลักดันวิสัยทัศน์ไปถึงความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
“มหาวิทยาลัยวิจัยฐานนักปฏิบัติ” คือ “WiL and STEME Concept” 

WiL (Work integrated Learning) เป็นการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน จะก่อให้เกิดทักษะ
ทางร่างกายมีความช านาญทางการปฏิบัติ ซึ่งจะมีความเป็นมืออาชีพและยั่งยืนด้วยการบูรณาการ ร่วมกับ 
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STEME  จะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
พระนคร 

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

2. นโยบำย 
1) พัฒนาและส่งเสริมให้งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์ทุกคณะของมหาวิทยาลัย ให้

ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ฐานข้อมูลอาเซียน) เพ่ิมข้ึน 
2) พัฒนาอาจารย์ในทุกคณะให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิจัยมืออาชีพ สามารถท าโครงการวิจัย

ร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแหล่งสนับสนุนทุนการวิจัย เป็น
การหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่เครือข่ายชุมชน เครือข่ายอุตสาหกรรม
ภาคการผลิตและภาคบริการให้เพิ่มขึ้น เพ่ือน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

4) บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
นโยบำยในกำรพัฒนำด้ำน WiL  
ในการพัฒนาด้าน WiL นั้น ต้องมีการพัฒนาควบคู่กับ 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านที่ 1 ได้แก่ การส่งเสริมให้อาจารย์ในทุกคณะวิชา มีความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ (Professional) 

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะท าหน้าที่บริหารจัดการสนับสนุนและประสานงาน ในช่วงแรกซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่ม
อาจารย์นักวิจัย ออกเป็นกลุ่มตามศักยภาพ จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และจัดให้อาจารย์
ได้รับการฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และการให้อาจารย์เข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
ตามแนวคิด Talent Mobility (อาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม) 
 ด้านที่ 2 ได้แก่ การสนับสนุนให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ในการฝึกปฏิบัติที่ทันสมัยและ
ครบถ้วน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าที่สนับสนุนและประสานงาน ในแต่ละคณะวิชา และการใช้อุปกรณ์
เครื่องมืออย่างคุ้มค่า ซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องมือปฏิบัติด้าน WiL ของแต่ละคณะวิชามีอยู่ค่อนข้างครบถ้วน  
 ด้านที่ 3 ได้แก่ การพัฒนาด้านเครือข่ายจากชุมชน และจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมีการท าความร่วมมือและส ารวจข้อมูลความต้องการกับชุมชน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในลักษณะ USR: 
มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม  

นโยบำยในกำรพัฒนำด้ำน 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
ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย พัฒนาฐานข้อมูลสาธารณูปโภคงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีหน้าที่บริหาร
จัดการภาพรวม 
 Hard Skill อีกตัวหนึ่งคือ Technology Lab เป็นการพัฒนาในด้านห้อง Lab ที่มีความทันสมัยและ
ด้าน Software Program เพ่ือใช้ในการสร้างต้นแบบและน าไปสู่การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือหารายได้เข้า
สู่มหาวิทยาลัย 

Soft Skill เป็นการพัฒนาทางด้านจริยธรรม ต้องมีการจัดการอบรมส่งเสริมจริยธรรมนักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การน าโปรแกรมการตรวจสอบเฝ้าระวังการคัดลอกผลงานวิจัย (Plagiarism software) เข้ามาใช้ 
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3. แผนบริหำรจัดกำรและแผนพัฒนำ 
การบริหารจัดการต้องมีขับเคลื่อนใน 3 ด้านพร้อมกัน คือด้านบริหารงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ

และด้านตีพิมพ์เผยแพร่ โดยในแต่ละด้านสามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ในตัวเอง และเป็นส่วนสนับสนุน   
ซึ่งกันและกัน โดยแผนบริหารและแผนพัฒนา จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ 

 3.1  แผนบริหำรจัดกำร 
 1) พัฒนาและส่งเสริมให้งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์ทุกคณะของมหาวิทยาลัย 

ให้ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ฐานข้อมูลอาเซียน ) ให้เพ่ิมขึ้นใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้  

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

ความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา 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 เพ่ือหาแหล่งสนับสนุน
ทุนการวิจัย 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   และ

ห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ ใช้กับงานประเภทใด สามารถใช้ท าอะไรได้บ้าง โดยท าร่วมกับคณะวิชาในด้านข้อมูล 
จ) การแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอก เช่น การบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ การรับงานวิจัยและงานประเภทอ่ืน ๆ จากภายนอก  
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ระยะกลาง ภายใน  2 ปี           
ก) จัดให้มีการเชิญนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้และ

เป็นที่ปรึกษา ในด้านการหาแหล่งทุนวิจัย แนวทางการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ข) สนับสนุนคณะวิชา ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและใช้งาน

อย่างคุ้มค่า 
ค) การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมจ านวนโครงการที่

ผ่านการพิจารณาและจ านวนงบประมาณ  
ง) บริหารจัดการการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจัดตั้งการให้บริการจุด

เดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) ส าหรับการวิจัย  
ระยะยาว ภายใน  4 ปี 
ก) สร้างระบบการบริหารจัดการสาธารณูปโภคเพ่ือการวิจัย ซึ่งเป็นการสร้างระบบการ

ปฏิบัติงานที่มีระเบียบและขั้นตอนในการด าเนินงานที่ชัดเจน น ามาซึ่งการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ง่ายต่อ
การท างานและสามารถตรวจสอบได้ง่าย 

ข) ระบบบริหารจัดการทุนวิจัย  
- ประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงและหน่วยงาน

ภาครัฐรวมไปถึงภาคเอกชน 
- บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีความคล่องตัว ในการ

ปฏิบัติงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 
ค) จัดตั้งศูนย์บริการเครื่องมือด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 

 3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ เครือข่ายชุมชน เครือข่าย
อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

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

บริการ 
ค) ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคณะเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ (Professional) เช่น การจัด

ฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
ง) แนะน าและสนับสนุนคณะวิชา ด้านการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และ

ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและใช้งานอย่างคุ้มค่า 
จ) แก้ไขและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการทั้ง

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

งบประมาณท่ีใช้ในการบริการ 
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ง) บริหารจัดการการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจัดตั้งการให้บริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) ส าหรับการบริการวิชาการ 

 
ระยะยาว ภายใน  4 ปี 
ก) การพัฒนาคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สู่อาเซียน 
ข) สร้างระบบการติดตามตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการบริการวิชาการ    

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

อธิการบดีและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ค) เสนอแนวทางเพ่ือการบริหารจัดการตามนโยบายที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและ

ส่วนรวมเป็นหลัก 
 3.2  แผนพัฒนำที่สอดคล้องกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
  1) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นสากลโดยร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ  

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

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

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

  3.3 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
  ส าหรับเป้าหมายการด าเนินงานซึ่งพิจารณาถึงเป้าหมายการพัฒนาภาพรวมมหาวิทยาลัย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 เป้าหมายหลัก คือ 

เป้าหมายที่ 1 ด้านการเพ่ิมจ านวนโครงการบริการวิชาการ 
จ านวนโครงการที่ให้บริการวิชาการแบบให้เปล่าและเชิงพาณิชย์ ทั้งเครือข่าย  ชุมชน

อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ เพ่ิมข้ึนจากฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ 2 เป้าหมายด้านจ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์เผยแพร่ 
จ านวนผลงานวิจัยทั้งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเผยแพร่ ด้าน Conference และJournal ใน

ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

เป้าหมายที่ 3 เป้าหมายด้านจ านวนงานวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูล  
จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของไทยและฐานข้อมูลอาเซียน 

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ติดต่อเรำ 

สถำนที่ตั้ง 
 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
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โทรศัพท์ 
 0 2665 3777, 0 2665 3888 ต่อ 6090, 6093-6094, 6097-6099  
 

เว็บไซต์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

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

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

E-mail : j_rmutp@rmutp.ac.th 

กำรจัดกำรควำมรู้ สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
Web site : http://ird.rmutp.ac.th/km 
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วิธีการประเมิน 
1. กำรวำงแผนกำรประเมิน 

กำรเตรียมและกำรวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้ก าหนดตาราง 
วันเวลาที่จะเข้าประเมิน โดยตกลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเมื่อได้รับ
รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่
ได้รับมอบหมาย ประธานได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 

 
กำรด ำเนินกำรระหว่ำงตรวจเยี่ยม คณะผู้ประเมินได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
1.  คณะกรรมการการประเมินพบผู้บริหารและและทีมงาน ประธานคณะกรรมการชี้แจง 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ชี้แจงก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหาร
ของหน่วยงาน ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้
คณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม 

2.  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่าง ๆ ผลการประเมิน

คุณภาพภายในของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ 
 
กำรด ำเนินกำรหลังกำรตรวจเยี่ยม  
1.  สรุปผลการประเมินและน าเสนอปากเปล่า ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ

และร่วมอภิปรายผลการประเมิน 
2.  สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

2. วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล ก าหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน
ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากนั้นน าข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการ
ทุกคน เพ่ือตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ และในการน าเสนอผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโอกาส
ให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์แสดง 

 
 

เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมิน 
ในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑ์คะแนนผลลัพธ์ 1 – 5 ของส านักงาน 

คณะกรรมการอุดมศึกษา โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ส่วนที ่2 ผลกำรประเมนิ 
 
ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำย 

 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ
เป้ำหมำย 
=บรรลุ 

× =ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมนิ หมำยเหตุ 

(เหตุผลของกำร
ประเมินที่ตำ่ง

จำก SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหำร 

ผลลัพธ ์
SAR กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1 : กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย (น้ ำหนักร้อยละ 48) 
1.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

4 ข้อ  6 ข้อ  5 5  

1.2  ระดับความส าเรจ็ของการจัดสรร
งบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 

4 ข้อ  5 ข้อ  5 5  

1.3  ระดับความส าเรจ็ของการส่งเสรมิการ
ท างานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของนักศึกษา 

4 ข้อ  5 ข้อ  4 4  

1.4  ระดับความส าเรจ็ของการติดตาม
ประเมินผลการท างานวิจัย 

4 ข้อ  5 ข้อ  5 5  

1.5  ระดับความส าเรจ็ของการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

4 ข้อ  6 ข้อ  5 5  

1.6  ระดับความส าเรจ็ของการจัดท า
วารสารวิชาการและวิจัย 

4 ข้อ  5 ข้อ  5 5  

1.7 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 ข้อ  5 ข้อ 
 4 4  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 4.71 4.71  

องค์ประกอบท่ี 2 : กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (น้ ำหนักร้อยละ 30) 
2.1  การบริการวิชาการแกส่ังคม 4 ข้อ  6 ข้อ 

 6 5  
2.2  ผลการเรียนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

4 ข้อ  4 ข้อ  5 4  

2.3  ระดับความส าเรจ็ของการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 

4 ข้อ  5 ข้อ  5 5  

2.4  ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
คลินิกเทคโนโลย ี

4 ข้อ  5 ข้อ  5 5  

2.5  ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่อ
งบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงาน
บริการวิชาการ 

4 ข้อ  5 ข้อ 
 5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 5.00 4.80  
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำย 

 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรล ุ
เป้ำหมำย 
=บรรลุ 

× =ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมนิ หมำยเหตุ 

(เหตุผลของกำร
ประเมินที่ตำ่ง

จำก SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหำร 

ผลลัพธ ์
SAR กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 3 : กำรบริหำรและกำรจัดกำร (น้ ำหนัก 14) 
3.1  ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด
เป้าหมายของคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 ข้อ  5 ข้อ  5 5  

3.2  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 4 ข้อ  5 ข้อ  5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5.00 5.00  

องค์ประกอบท่ี 4 : ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ (น้ ำหนัก 8)  
4.1  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 4 ข้อ  7 ข้อ  5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00  

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่  4.87 4.80  

 
 

รำยช่ือคณะกรรมกำรผู้ประเมิน 
ชื่อ-นามสกุล กรรมการ ตรวจประเมินตัวบ่งชี้ที่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช ประธาน 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
4.1 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง  ฉันทวิทย์ กรรมการ 3.1, 3.2 
3. ดร.กาญจนา  ลือพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

 

 

หมำยเหตุ เม่ือได้ผลตรวจประเมินแล้ว คณะกรรมกำรประชุมร่วมกันเป็นควำมเห็นของทีมตรวจประเมิน
สรุปเป็นผลตรวจประเมินรำยองค์ โดยรวม = 4.80 คะแนน   
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องค์ประกอบท่ี 1  การวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  

  

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
          1. ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศปรากฏตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.1.1-1-01) 
          2. มีข้อมูลครอบคลุมขาวสารต่างๆผ่านเว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้  

      - ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
                 - ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยทั้งผลงานปจจุบันและผลงาน
ที่ผานมา  
                - ขอมูลดานแหลงเผยตีพิมพ์ เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งวารสารและ
การประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจน ขอมูลการสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย ในการตีพิมพ์เผยแพรผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
                - ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข
องกับการวิจัยและงานสรางสรรค์ 
          3. มีฐานข้อมูลระบบสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย  
          4. มีระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระบบ RPM) เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

 
 
 

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยเน้นนโยบายการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเนื่องด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ในประเด็นต่อไปนี้  
          1) มีหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทซ่ึงเปนไปตามจุดเนนของแต่ละ
คณะโดยแยกตามศูนย์และอยู่ภายใต้นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังนี้  

-  ห้องปฏิบัติการ จ านวน 220 ห้อง พ้ืนที ่18,597.22 ตร.ม. 
    -  ห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน 45 ห้อง พ้ืนที่ 4,067 ตร.ม. 
         2) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือการปฏิบัติงาน
ด้านการวิจัย เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้านทรัพย์สินทางปัญญา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(อักขราวิสุทธิ์), เครือข่ายวิจัยประชาชื่น เป็นต้น  
        3) มีห้องสมุดแหลงคนควาทางวิชาการ หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสารและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส แยกตามศูนย์ซึ่งบริหารโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน
ห้องสมุด 7 ห้อง พื้นที ่2,523.35 ตร.ม.  
       4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ านวยความสะดวกด้านการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การตีพิมพ์เผยแพร่ หรือสารสนเทศฐานข้อมูลแหล่งอ้างอิงการวิจัย เป็นต้น  
       5) มีการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือเครือข่าย 9 ราชมงคล และ
สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี  
       6) มีการสนับสนุนให้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

 

  3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณภายในส าหรับเป็นทุนวิจัยแก่บุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน  

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 
(บาท) 

ปีงบประมาณ 2559 
(บาท) 

งบประมาณเงินรายจ่าย 42,052,800 49,404,900 
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 1,070,000 - 
งบประมาณเงินรายได้คณะ 2,104,000 2,583,000 
งบประมาณวิจัยสถาบัน 738,650 780,000 

รวม 45,965,450 52,767,900 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

  

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น  
        1) สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  
        2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือเครือข่าย 9 ราชมงคล             
       3) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมเสนอผลงานหรือเผยแพรงานสรางสรรค์  
      4) สนับสนุนงบประมาณจายคาตอบแทนส าหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร  

  
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

   

          มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ รวมทั้งมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่นักวิจัย ดังนี้ 
          1) มีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือเวียน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ 
           2) โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลพระนคร ดังนี้  
        กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย  
        กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร 
        กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
        กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote              
        3) มีการสรางขวัญและก าลังใจใหนักวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
นักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เพ่ือมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น และ
หน่วยงานที่มีการบริหารงานวิจัยดีเด่น โดยมีการมอบรางวัลดังกล่าวในวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยของทุกปี  
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
       1) มีการจัดท าขั้นตอนการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยอ้างอิงจากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ สวพ.  
      2) มีหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ นักวิจัย โดยจัดท าเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2555  
     4) มีการน าผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิจัย จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
จ านวน 22 ผลงาน ประกอบด้วย 
               - จดแจ้งลิขสิทธิ์ จ านวน 18 ผลงาน 
               - สิทธิบัตร  จ านวน 3 ผลงาน 

   - อนุสิทธิบัตร  จ านวน 1 ผลงาน  

 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 6 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 6 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่าง

ต่อเนื่องทุกปี เช่น การสนับสนุนงบประมาณท างานวิจัย การสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ การสนับสนุนงบประมาณส าหรับพัฒนานักวิจัย เป็นต้น  

 
ข้อเสนอแนะ :  

1. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญายั งมีจ านวนน้อยมาก 
รวมถึงผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับ
จ านวนโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ  
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2 : ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยภายในหน่วยงานผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยภายในหน่วยงาน ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี้  

      1. หนังสือเวียนถึงหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัย  
2. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th/ หัวข้อ “ข้อมูลการ
วิจัย”  

  
2. มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีศักยภาพ
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 มีระบบกลไกการด าเนินงาน รวบรวมและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับการจัดสรร
งบประมาณ ดังนี้ 

      1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของ สวพ. มีการจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการการท างานด้านการเสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณวิจัย และปฏิทินการปฏิบัติงาน 

2. มีการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย รวบรวมข้อเสนอการวิจัย (แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
และคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเสนอการวิจัย มีการประชุมคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาประเมินข้อเสนอการวิจัย มีการแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
แก่คณะผู้วิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 

  
3. มีการก าหนดจุดเน้นของการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยมีทิศทางในการพัฒนา
ข้อเสนอการวิจัย สอดคล้องกับแหล่งทุนวิจัย 

     มีการก าหนดจุดเน้นของการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยมีทิศทางในการพัฒนา
ข้อเสนอการวิจัย สอดคล้องกับแหล่งทุนวิจัย ดังนี้ 

1. มีการประกาศหลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ (งบประมาณรายจ่าย)  
    2. มีการก าหนดโจทย์/หัวข้อในการท าวิจัยสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง (CEO) เพ่ือให้นักวิจัย
มีทิศทางในการท างานวิจัย  
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
4. มีการประเมินคุณภาพของข้อเสนอการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอก
สถาบันซึ่งด าเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายในและคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเสนอการวิจัย และ
คณะอนุกรรมการภายนอกเพ่ือพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ก่อนส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ของ วช. 
พิจารณา และด าเนินการจัดประชุมเพ่ือประเมินคุณภาพข้อเสนอการวิจัย และแจ้งผลการ
ประเมินให้นักวิจัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 

  
5. มีข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการประเมิน “สนับสนุน” จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของข้อเสนอการวิจัย
ทั้งหมด   

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรวบรวมข้อเสนอการวิจัย ส าหรับการเสนอของบประมาณของปี 
พ.ศ. 2561  จากหน่วยงานทั้ง 9 คณะ และจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ประเมินเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 รวมทั้งสิ้น 137 โครงการ มีข้อเสนอการวิจัยที่มีผลการประเมินสนับสนุน 89 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 64.96 และข้อเสนอการวิจัยที่มีผลการประเมินไม่สนับสนุน 48 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 35.04  

 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
2. มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะท าให้

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ :  

1. มีโครงการหรือกิจกรรมส าหรับพัฒนาการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้มีคุณภาพ  
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ตัวบ่งช้ีที ่1.3 : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน 

       มีการรวบรวมและพิจารณาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ของนักศึกษาขอรับทุน
สนับสนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 
      1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจนตามโครงสร้างการบริหารของ สวพ.       
มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการการท างานด้านการเสนอขอและจัดสรร
งบประมาณโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และปฏิทินการปฏิบัติงาน  
      2. มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ของนักศึกษา โดยมีบันทึกข้อความ
ถึงหน่วยงาน 9 คณะ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ สวพ. รวบรวมข้อเสนอโครงการ/
กิจกรรม/แผนงาน ของนักศึกษา  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการ/
กิจกรรม/แผนงาน ของนักศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการ/
กิจกรรม/แผนงาน ของนักศึกษา และแจ้งผลการพิจารณาฯ ถึง 9 คณะ  

  
2. มีโครงการหรือกิจกรรมรองรับภารกิจการส่งเสริมการท าการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป 

       มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมรองรับภารกิจการส่งเสริมการท า
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยมอบหมายให้ สวพ. เป็นผู้รับผิดชอบภายใต้
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ 

  
3. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนครบทุกกลุ่ม
สาขาวิชาตามท่ีประกาศหลักเกณฑ์ก าหนด 

        มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนครบ 3 
กลุ่มสาขาวิชาตามที่ประกาศหลักเกณฑ์ก าหนด คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จ านวน 24 โครงการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 68 โครงการ กลุ่ม
สาขาสังคมศาสตร์ จ านวน 32 โครงการ 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
4. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 

 มีโครงการ/แผนงานของนักศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 124 โครงการ 
เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.56  

  
5. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับทุน 

 มีโครงการ/แผนงานของนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จ านวน 102 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.5 

  
6. มีโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 

  
 
 

 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 4 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 4 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับโครงงานหรือแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์

ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ผลงานของนักศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดในระดับนานาชาติ  

ข้อเสนอแนะ :  
-  
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ตัวบ่งช้ีที ่1.4 : ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผลการท างานวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการติดตามประเมินผลการท างานวิจัย โดยมีข้ันตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

1.2 มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานผลการด าเนินงานวิจัยรายไตรมาสและ
การติดตามประเมินผลงานวิจัย และมีปฏิทินการปฏิบัติงาน งานท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย และงานติดตามประเมินผล รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบโดยทั่วกัน  

  2. มีการก าหนดให้รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานวิจัยทุก 6 เดือน  

  มีการติดตามผลการด าเนินงานวิจัยทุกรายไตรมาส โดยแบ่งเป็นรอบ 3 , 6 , 9  และ 
รอบ 12 เดือน  

  
3. มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ และรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  

  มีการด าเนินการสรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุน
ภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ และรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2559  โดยด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม 2559 
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4. มีการให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
โครงการวิจัยทั้งหมด โดยไม่นับรวมโครงการวิจัยต่อเนื่อง โครงการวิจัยที่ขอขยายเวลาและ
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

  มีโครงการวิจัยทั้งหมด จ านวน 186 โครงการ มีการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใน
เวลาที่ก าหนด จ านวน 163 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.44 ค้างส่ง จ านวน 6 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 3.56 และมีโครงการวิจัยต่อเนื่อง จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.61 โครงการวิจัย
ที่ขอขยายเวลา จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.76 และโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.76 

  
5. มีการก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานหลังสิ้นสุดการวิจัย ตามข้อก าหนดในสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย   

  มีการเก็บข้อมูลการด าเนินงานหลังสิ้นสุดการวิจัย ตามข้อก าหนดในสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อ 11 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลของการด าเนินงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  

 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
-  

ข้อเสนอแนะ :  
-  

 
 
 



~ 20 ~ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.5 : ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีระบบและกลไกการการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุตามแผนด้าน
งานวิจัยของสถาบันและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ดังนี้ 

1.1 มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทั้งการน าเสนอผลงานในการจัดนิทรรศการ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การ
จัดท าวารสารวิชาการและวิจัย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
http://ird.rmutp.ac.th  ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน  

1.2 มีการก าหนดผู ้รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจนตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

1.3 มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558  เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ  

1.4 มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย              
พศ.2555 เ พื ่อ เป ็นกลไกลการบร ิหารจ ัดการและสนับสนุนการด าเนินการว ิจ ัย ให ้เก ิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

1.5 มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
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  2. มีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ครบถ้วนทุกประเภท 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ดังนี้ 

2.1 การจัดนิทรรศการ 
2.1.1 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2559 (Thailand Research Expo 2016) 

ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

2.1.2 งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560                      
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  

2.2 การจัดหรือร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 
2.2.1 งานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 และการประชุม

วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

2.2.2 การจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย เป็นการจัดท าวารสารที่รวบรวมบทความ
วิจัย และบทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ  

  
3. มีหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่จัดในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยครบถ้วนทุกหน่วยงาน 

 มีหน่วยงาน 8 คณะ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

โครงการ 
หน่วยงานที่เข้าร่วม 

คอ. 
ทค
ศ. 

ทสม. บธ. วท. วศ. ศศ. อสอ. สถอ. สวพ. 

1.การจัดนิทรรศการ 
1.1 งานมหกรรมงานวิจัย 
แห่งชาติ ประจ าปี 2559  
(Thailand Research Expo 2015) 

          

1.2 งานวันนักประดิษฐ์  
ประจ าป ี2560 

 
         

2.จัดหรือร่วมจัดประชมุสัมมนา 
วิชาการ 
2.1 งานการประชุมวิชาการมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 และการประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคล ครั้งที่ 7 

          

3.จัดท าวารสารวิชาการและวิจัย  
3.1 วารสารวิชาการและวิจยั  มทร.พระ
นคร ปีที่ 10 ฉบับที ่2 กันยายน 2559 

          

3.2 วารสารวิชาการและวิจยั มทร. พระนคร 
ปีที่ 11 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2560           
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4. มีเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ
หรือนานาชาติและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก ที่เป็นเครือข่ายมาตั้งแต่ ปี 2550 ถึงปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวน 4 เครือข่าย คือ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ล าดับ 
หน่วยงานที่เป็น

เครือข่าย 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย 

1 ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

2.1 งานวันนักประดิษฐ ์
2.2 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ   
( Thailand Research Expo ) 

ปี 2550 - ปัจจุบัน 
 

2 กลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 

โครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  
 

ปี 2552 - ปัจจุบัน 

3 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4  
( Herp Congress IV ) 

ปี 2556 - ปัจจุบัน 

 

  
5. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม และมี
การประเมินผลการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100 ดังนี้  
1. การประเมินผลการจัดนิทรรศการ 

การประเมินผลตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ผู้เข้าร่วมงาน 
(คน) 

จ านวนผลงาน 
(เร่ือง) 

ความพึงพอใจ 
ต่อการจัดงาน  

(ร้อยละ) 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
เป้า 

หมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
1.1 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  
ประจ าปี 2559 (Thailand 
Research Expo 2016) 

450 750 9 9 85.00 92.20 

1.3 งานวันนักประดิษฐ์  ประจ าป ี
2560 

450 482 15 22 85.00 91.80 
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2. การประเมินผลจัดหรือร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 

การประเมินผลตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ผู้เข้าร่วมงาน (คน) 
จ านวนผลงาน 

(เร่ือง) 

ความพึงพอใจ 
ต่อการจัดงาน  

(ร้อยละ) 

เป้า 
หมาย 

ผล
ด าเนินงาน 

เป้า 
หมาย 

ผล
ด าเนินงาน 

เป้า 
หมาย 

ผล
ด าเนินง

าน 
2.1 งานการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ครั้งท่ี 8 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งท่ี 7  

100 115 50 55 85.00 93.20 

3. การประเมินผลจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย  
 

การ
ประเมินผล
ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
จ านวนบทความ/ฉบับ จ านวนวารสาร 

ที่จัดพิมพ์/ฉบับ 
จ านวนหน่วยงาน                     
ที่เผยแพร่/ฉบับ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ 
ด าเนินงา

น 

เป้า 
หมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

เป้า 
หมาย 

ผลการ 
ด าเนินงา

น 
3.1  ปี 10 ฉบับท่ี 2 
กันยายน  2559 

15 
บทความ 

16 
บทความ 

500 เล่ม 500 เล่ม 300 355 

3.2 ปี 10 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน  
2560 

15 
บทความ 

16 
บทความ 

500 เล่ม 500 เล่ม 300 355 

  
6. มีอาจารย์หรือโครงการหรือกิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ 

 มีผลงานของหน่วยงาน/นักวิจัยที่ ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก
หน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
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ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/นักวิจัยที่ได้รับรางวัล หน่วยงานเจ้าของรางวัล รายการหลักฐาน 

1 รางวัลนักวิจัย : รางวัล  Best Paper Awards 
สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชน ในงานการ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ครั้งท่ี 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครั้งท่ี 7 :  
เรื่อง การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของ
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
นางสาว ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
รางวัลนักวิจัย : Best Paper Awards สาขา
การศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ในงานการประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 
8 และการประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครั้งท่ี 7 :  
เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องการพัฒนาทักษะการ
เขียนเรียงความโดยการวิเคราะหต์ัวอย่าง นาง 
อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร ์
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

ภาพการขึ้นรับถ้วย
รางวัล 
(สวพ.1.5-6-01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพการขึ้นรับถ้วย
รางวัล 
(สวพ.1.5-6-02) 
 

 

 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ  6 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 6 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

ผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
2. มีผู้รับผิดชอบและก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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ข้อเสนอแนะ :  
1. นักวิจัยบางส่วนขาดแรงจูงใจในการส่งผลงาน ท าให้ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

เผยแพร่ผลงานวิจัยค่อนข้างน้อย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยที่ชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ได้จัดท าระบบกลไกการด าเนินงานวารสารวิชาการ
และวิจัย มทร.พระนคร ดังนี้ 

1.1 มีการก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานวารสารวิชาการและวิจัย สังกัดในงานเผยแพร่
และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มวิจัย ในแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

1.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตามกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน 
(ปีงบประมาณประจ าปี 2555-2558)  

1.3  มีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติ งานวารสารวิชาการและวิจัย และ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และเว็บไซต์ของวารสารวิชาการและวิจัย   

1.4 มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พ.ศ.2550 และระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสารวิชาการและ
วิจัย มทร.พระนคร พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) ซึ่งเป็นระเบียบที่ก าหนดหลักเกณฑ์และการด าเนินการ
จ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ และหนังสือค าสั่ง
แต่งตั้งกองบรรณาธิการ ประจ าวารสารวิชาการและวิจัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ที่ 1383/2559 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559  
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
2. มีโครงการการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยโดยด าเนินการตามแผนและเกณฑ์คุณภาพ
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่วารสารวิชาการและวิจัยสู่สาธารณชน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าโครงการการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย  โดย
ด าเนินการตามแผนและเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
วารสารวิชาการและวิจัยสู่สาธารณชน ดังนี้ 

2.1 การขออนุมัติโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ตามหนังสือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0581.11/2180 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559  

2.2 การพิจารณาบทความ แจ้งหนังสือขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
จากหน่วยงานภายนอก  

2.3 การประเมินบทความ โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้
ประเมินบทความ  

2.4 การตอบรับการตีพิมพ์ แจ้งหนังสือตอบรับตีพิมพ์บทความ ถึงเจ้าของผลงาน  
2.5 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 24 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 102 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 72 
แห่ง วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง หอสมุดแห่งชาติ 17 แห่ง และหน่วยงาน ทั้ง 8 มทร. 89 แห่ง และมี
หนังสือตอบขอบคุณจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับวารสารวิชาการ  

  
3. มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการจากหน่วยงานภายนอก ไมต่่ ากว่าร้อยละ 50 ของบทความ
ทั้งหมด 

 มีการตีพิมพ์วารสารวชิาการและวิจัย มทร.พระนคร จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
3.1 ปีที่  10 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2559 มีบทความวิจัย  ของบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย จ านวน 1 บทความ และบุคลากรภายนอก จ านวน 15 เรื่อง คิดเป็นผลงานของ
บุคลากรภายนอก ร้อยละ 100  

3.2 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 มีบทความวิจัย ของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย จ านวน 6 เรื่อง และบุคลากรภายนอก จ านวน 10 เรื่อง คิดเป็นผลงานของบุคลากร
ภายนอก ร้อยละ 100  

รวมบทความบุคลากรภายใน จ านวน 7 บทความ คิดเป็นร้อยละ 21.87 ภายนอก จ านวน 
25 บทความ คิดเป็นผลงานของบุคลากรภายนอก ร้อยละ 78.12 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยโดยมีผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด 

 มีการด าเนินงานจัดท าวารสารตามเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ มีบรรณาธิการวารสารผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความประจ า
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับเดือนมีนาคมและกันยายน ของทุกปี  

โดยมีการประเมินผลการด าเนินโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย พบว่า บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 100  

 
 

ฉบับท่ี 
จ านวนบทความ/ฉบับ 

จ านวนวารสาร 
ที่จัดพิมพ์/ฉบับ 

จ านวนหน่วยงาน                     
ที่เผยแพร่/ฉบับ 

เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ  
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 กันยายน 
2559 

15 
บทความ 

16 
บทความ 

500 เล่ม 500 เล่ม 300 355 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน 2559 
 

15 
บทความ 

16 
บทความ 

500 เล่ม 500 เล่ม 300 355 

 

  
5. วารสารวิชาการและวิจัยได้รับการรับรองหรือประกันคุณภาพจากหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ระดับชาติ คือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งได้แจ้งผลการประเมินวารสารวิชาการไทย                    
รอบท่ี 3 (พ.ศ.2558-2562) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 

ทั้งนี้ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการประกาศให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่1  
วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI  (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) 

 

 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
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หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร               

อย่างต่อเนื่อง 
2. มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบในการด าเนินการงานวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
3. ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

ข้อเสนอแนะ :  
-  
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ตัวบ่งช้ีที ่1.7 :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักวิจัยชัดเจน รวมทั้งจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักวิจัยชัดเจนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักวิจัยในด้านต่างๆ 

  2. มีโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนานักวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนปัจจุบันในปี
การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับพัฒนานักวิจัยภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                        
ซ่ึงประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้  
        กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย  
        กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร 
        กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
        กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote 

  
3. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องแก่อาจารย์และ
นักวิจัย 

 มีการแจกคู่มือความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่
อาจารย์และนักวิจัยในโครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 1 และประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณฯ ผ่านเว็ปไซต์ สวพ. 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยโดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด 

 มีการประเมินผลโครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจ 
แผน ผล แผน ผล 

120 คน 448 คน ร้อยละ 85 ร้อยละ 88.40 
 

  5. มีกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยหรือหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่นอย่างต่อเนื่อง 

  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัย
ดีเด่นมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2559 และได้มีการมอบรางวัลเมื่อวันที่ 
18 มกราคม 2559 ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือก
นักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2559 และ ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ และผู้ท า
คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี 2559 

 

 
 

 

 
 

6. มีนักวิจัยหรือผลงานวิจัยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับชาติ
หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ที่ท างานวิจัยทั้งหมด 

  
     

 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 4 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 4 
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หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนานักวิจัยทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
2. มีโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานพัฒนานักวิจัยอย่างชัดเจน  

ข้อเสนอแนะ :  
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของนักวิจัย  
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องค์ประกอบท่ี 2  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 1.  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดชุมชนตามพ้ืนที่เป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการให้บริการวิชาการ คือ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงมีพ้ืนที่รองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและ
ก าหนดแนวทางร่วมกันกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับคณะ 

2.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน โดย สวพ. ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้หน่วยงานระดับคณะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย ในการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ หลังจากเลือกกลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย
เรียบร้อยแล้วจึงมีการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลและปัญหาความต้องการชุมชนอีกครั้ง ก่อนด าเนิน
โครงการตามความต้องการของพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายตามแบบฟอร์มการส ารวจข้อมูลความต้องการ
เทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการตามแบบ สวพ.01 และแบบส ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี 
สส.002 (1) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลส ารวจข้อมูลตามความต้องการ
เทคโนโลยีปัญหาชุมชน 

  
2. จัดท าแผนบริการวชิาการโดยมีส่วนรว่มจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

 1.  มีการจัดท าแผนการให้บริการวิชาการที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน
ได้ตรงเป้าหมาย ได้ด าเนินการประชุมระดมความคิดร่วมกับชุมชนเป้าหมาย เพื่อจัดท าแผน
บริการวิชาการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามแผนบริการ
วิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

2.  มีค าแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ตามค าสั ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 294/2560 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับกลุ่มแม่บ้านต าบลบางแคสามัคคี อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ร่วมสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง หรือยั่งยืนผ่านโครงการบริการวิชาการตั้งแต่ปี 2556-2560 ดังนี้ 

ปี 2556 ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
คุณภาพสินค้า หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น  

ปี 2557 ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 2) โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
ในท้องถิ่น ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนสามารถน าไปจ าหน่ายและสร้างรายได้ได้เพ่ิม ได้แก่ น้ าพริก
ปลาทูป่น น้ าพริกกุ้งเสียบ และการแต่งหน้าเค้กในเทศกาลต่างๆ  

ปี 2558 ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
คุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3) จัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตาม
ภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
และการตลาดของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการ
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม มีการเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ได้แก่ คุกก้ีต่างๆ และพายต่างๆ เพ่ือให้กลุ่มได้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ส าหรับ
จ าหน่ายในชุมชน  

ปี 2559 - 2560 ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน เพ่ือร่วมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอความต้องการในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมเติมในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยกรในชุมชน (สวพ. 2.1-3-04) และได้เข้าร่วมโครงการให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยี ในการฝึกอบรมการท าผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบจากน้ าตาลมะพร้าว และข้าวเหนียวหมู
ฝอย ส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่น 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 หน่วยงานร่วมกับกลุ่มแม่บ้านต าบลบางแคสามัคคี อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ได้ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาดของ
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตามโครงการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัด
สมุทรสงคราม (ปีที่ 1-3) การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน  การเข้าร่วมโครงการ
ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ด้านอาชีพ ได้แก่ การจัดท าผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จากกล้วย 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาทู เพ่ือจ าหน่ายในงานประจ าปีของจังหวัดสมุทรสงคราม มี
การเข้าชมศึกษาดูงานในชุมชน ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม และในด้านคุณภาพชีวิตคือ การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีต้องรักษาไว้ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างเข้มแข็ง 

  
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 

 สวพ.ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน 
โดยเครือข่ายเป็นสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครับหรือภาคเอกชน  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการท างาน
และมีแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยมีเครือข่ายดังนี้  

ล าดับ เครือข่าย 
ลักษณะความร่วมมือ 

ของเครือข่าย 
โครงการ/กิจกรรมที่ได้

ด าเนินการระหว่างเครือข่าย 
1 กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
(2557 – 2560) 

ความร่วมมือในการน าเทคโนโลยีที่เป็น
ผลงานวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดเผยแพร่
กระจายสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์
ในชุมชน    วิจัยและ
พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ขยายผลสู่การประยุกต์ใช้ในชุมชน 
ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี
ของประเทศ   

ด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยีใน
ลักษณะโครงการให้ค าปรึกษาและ
บริการข้อมลูเทคโนโลยี และ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
องค์ความรู้หรือผลงานวิจัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
จ านวน 7 โครงการ 

2 ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
(2559 - 2560) 

การด าเนินงานจดัการฝึกอบรม
หลักสตูรการเตรียมความพร้อมและ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองการบ
การด าเนินการโครงการส่งเสริมให้
บุคลากรวิจยัในสถาบันอุดมศึกษา
ไปปฏิบตัิงานเพื่อแก้ไขปัญหาและ
เพิ่มขีดความสามารถในการผลติ
ให้กับภาคอุตสาหกรรม 

โครงการหน่วยการจดัฝึกอบรม
หลักสตูรการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการ
ด าเนินการโครงการ Talent 
Mobility 

3 สมาคมเสริมสวย
แห่งประเทศไทย 
(2559 - 2560) 

การส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการ
จัดอบรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่
บุคลากรของสมาคมและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ 
การวิจัยและการบม่เพาะ
ผู้ประกอบการ 
 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม ่
(Start Up) ปี 2559 

4 บริษัท สตาร์มารค์ 
แมนูแฟคเชอร์ริ่ง 

มีความมุ่งหมายที่จะสร้างความ
ร่วมมือทางวิชการในการสนบัสุน 

โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร 
พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 
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จ ากัด 
(2560) 

องค์ความรู้และบุคลากรเพื่อความ
เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลยักับ
บริษัท อันเป็นการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ทางวิชาการร่วมกัน ในการ
พัฒนาขีดความสามารถในด้าน
ต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
เพื่อความส าเร็จร่วมกันในอนาคต 

รุ่นที่ 1 

5 เทศบาลเกาะสีชัง 
(2560) 

ความร่วมมือด้านการจัด
การพลังงานไฟฟ้า ในการบรหิาร
และการจัการพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
ชุมชนท้องถิ่นในต าบลเกาะสีชัง 
- เพื่ อร่ วมมือกัน ในการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย ด้านการบริหารและ
การจัดการพลังงานไฟฟ้า 
- เพื่ อ ร่ วมกั นพั มนาบุ คลากร 
เสริมสร้างความรู้ ด้ านวิชาการ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการ
บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า และ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาซึ่งกัน
และกัน 
- เพื่อสร้างเครือข่ายการท างานใน
ด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ 
เทศบาลต าบล เกาะสี ชั ง  เ ช่ น 
การศึกษา ค้นคว้า การท าวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมกัน 
- เพื่อเสริมสร้างคามเข้มแข็ง ด้าน
การบริหารและการจัดการพลังงาน
ที่เกาะสีชัง 

โครงการวิจัยด้านเซลล์เชื้องเพลิง 
(fuel cell) 

 

  
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 
โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมี
อาจารย์มาจากทุกคณะ 

 โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
อาจารย์เข้าร่วม    28      คน 
อาจารย์ทั้งหมด    562.5  คน 
คิดเป็น             4.98 % 
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การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 6 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 4 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 

จุดเด่น :  
1. มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง  

 
ข้อเสนอแนะ :  

1. ควรมีการประสานงานกับอาจารย์แต่ละคณะให้มากขึ้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  
 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

1.1 ขั้นวางแผน (PLAN) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ระบุ
ผลผลิต และตัวชี้วัดความส าเร็จ ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1.1.1 ประสานงานกลุ่มชุมชน 
1.1.2 เตรียมวิทยากร เอกสาร วัตถุดิบ อุปกรณ์ 
1.1.3 จัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.1.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและประเมินความพึงพอใจ 
1.1.5 รายงานผลการด าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 
1.1.6 ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1.1.7 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

1.2 ขั้นปฏิบัติ (DO) มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ เปิดโอกาสให้
ชุมชนและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้   

1.2.1 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากมะพร้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี  

5 มิถุนายน 2559 ส ารวจความต้องการในการขอรับบริการวิชาการ ณ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านลากฆ้อน จังหวัดนนทบุรี      

25 – 27 ตุลาคม 2559 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว เพ่ือให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้รับ
เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และนายปัญญากร คงสมจิตต์ วิทยากรจาก
ภายนอก บรรยายและฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านลากฆ้อน จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการ จ านวน 44 คน 

10 มกราคม 2560 ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ โดยรวบรวมข้อมูล
โดยการส่งแบบติดตามผลถึงผู้ผ่านการฝึกอบรมควบคู่กับการสอบถามทางโทรศัพท์สอบถามความ
พึงพอใจต่อโครงการ พบว่า มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 น าความรู้
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จากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อ โดยน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพเดิม คิดเป็นร้อยละ 13.64 และน า
ความรู้ไปพัฒนาอาชีพใหม่ คิดเป็นร้อยละ 86.36 

1.2.2  โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
งานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ชุมชนสังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ การส ารวจปัญหา ความ
ต้องการ และการให้ค าปรึกษากลุ่ม (Focus Group) การก าหนดโจทย์การวิจัย และการลงพ้ืนที่
ส ารวจชุมชน 7 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยพุน้ าร้อน ชุมชนกลุ่มหัตถกรรม จักสานไม้ไผ่
เขาบันได ชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าตะคร้อ ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ชุมชน
กลุ่มน้ าพริกแกง ชุมชนวิสาหกิจกลุ่มแบ่งปันของดีดีวิถีชุมชน และชุมชนกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 85 คน 

1.3 ขั้นตรวจสอบ (CHECK) มีการตรวจสอบการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ตั้ง
ไว้ โดยมีการประเมินผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน อีกทั้ง สวพ. ได้รวบรวมการ
ด าเนินงานและเผยแพร่สู่สาธารณะชน ตามรายงานผลการด าเนินงานรายเดือนประจ าปีงบประมาณ 
2560 และน าผลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานโครงการในปีถัดไป  

1.4 ขั้นน าไปใช้ (ACT) น าผลการประเมินและการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ ได้พบ
ข้อที่ต้องปรับปรุงตามข้อ 1.3 และแนวทางแก้ไขปัญหา คือ การอธิบายซ้ าและให้ผู้เข้าร่ วมอบรม
ท่านอ่ืนช่วยในการอธิบาย เนื่องจากเป็นการสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งหลังจากมีการ
ปรับปรุงแล้ว พบว่า ความเข้าใจในเรื่องที่ฝึกอบรมดีขึ้น โดยใช้การสอบถาม ได้มีการด าเนินการ
ต่อยอดเพ่ีอให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 

  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2560 ซึ่งก าหนดแผนการ
ด าเนินงานไว้ 2 โครงการ สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายครบทั้ง 2 โครงการ และบรรลุ
เป้าหมายตามแผนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 100 

  3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี มีผู้น าชุมชน ได้แก่ คุณสุขุมาษ  เติมศักดิ์ ที่มีการเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรม
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 – 2560 
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4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง หรือยั่งยืน 

 มีโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นความส าคัญและความเข้มแข็งของกลุ่ม จึงได้มอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการด าเนินงานโดยความร่วมมือจาก 9 
คณะ เพ่ือตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงาน
บริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน
สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยแต่ละกลุ่มชุมชนยังคงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ไว้ ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เขาบันได เกิดจากการน าไม้ไผ่ที่มีมากใน
ชุมชน มาพัฒนาเป็นของใช้และของตกแต่งบ้าน บุคลากร สวพ. นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ทั้ง 9 คณะ 
ลงกลุ่มชุนชมดังกล่าวเพ่ือพัฒนารูปแบบและต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ 7 กลุ่ม            
มีดังนี้   

1) ชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยพุน้ าร้อน  
2) ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เขาบันได 
3) ชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าตะคร้อ 
4) ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน 
5) ชุมชนกลุ่มน้ าพริกแกง 
6) ชุมชนวิสาหกิจกลุ่มแบ่งปันของดีดีวิถีชุมชน 
7) ชุมชนกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง 
ปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ณ ชุมชน

พ้ืนที่อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนสังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และการลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชน 7 
กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยพุน้ าร้อน ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เขาบันได ชุมชน
กลุ่มสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าตะคร้อ ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ชุมชนกลุ่มน้ าพริกแกง 
ชุมชนวิสาหกิจกลุ่มแบ่งปันของดีดีวิถีชุมชน และชุมชนกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง (สวพ. 2.2-4-01)  

ปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าค าเสนอขอโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (สวพ. 2.2-4-02) และค าเสนอขอ
โครงการบริการวิชาการ ชุดโครงการบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จ านวน 7 
โครงการ (สวพ. 2.2-4-03) 

ปี 2562 จัดท าแผนโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ต่อไป 
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  5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน / องค์กรมีความเข้มแข็ง 
   ชุมชนบ้านลากค้อน จังหวัดนนทบุรี  เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่จากการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

สามารถพัฒนาความรู้และทักษะในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ร่วมทั้งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลัก
และอาชีพเสริมได้ ตามรายงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี  ได้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ใหม่จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปียไส้มะพร้าว ขนมปังเปียไต้หวันไส้มะพร้าว พายมะพร้าว จ านวน 4 
รายการ 

ชุมชนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับผลจากการส ารวจที่เกิดจากโครงการ
บริการวิชาการสัญจร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าชุดโครงการบูรณาการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ เกิดโครงการส าหรับชุมชนนี้ จ านวน 7 โครงการ 

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีรายได้หลักและรายได้เสริม 
 

การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. มีโครงการบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของชุมชน  
2. มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ  

 
ข้อเสนอแนะ :  

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
2. โครงการสามารถท าให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 ก าหนดเป็นระดับข้ันตอนของความส าเร็จ (Milestone) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  1. มีแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 มีแผนการให้บริการและวิชาชีพที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  

มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  

  2. มีการน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ 
 มีมีการน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ 

2.1 มีการน าแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน  

2.2 มีปฏิทินการประสานงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
2.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ภายในวันที่  5 ของทุกเดือน ผ่านระบบ

วางแผนและบริหารงบประมาณ BPM  
2.4 มีการรายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการ ตามรายงานการประชุ ม

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  
2.5 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน 

หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ  
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
3 – 5 ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 ของโครงการตามแผน 

 ด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพร้อยละ 100 
ของโครงการตามแผน  โดยมีสรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายในปีการศึกษา 2559 ผลงาน
บริการวิชาการ บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 
100 

 
 
 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. การจัดท าและด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามความต้องการของชุมชนผู้รับบริการ  

 
ข้อเสนอแนะ :  

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  1. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนย์ที่ชัดเจน 
 มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนย์ ได้แก่ ศูนย์

คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชย
การพระนคร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ และ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ปรากฏตามเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี 

  
2. มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 262,000 บาท (สองแสนหกหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) และได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 – 2560 จ านวน 60 โครงการ 
งบประมาณ 17,131,700 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยรวบรวมและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ผ่านเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา เฟสบุ๊คคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร  

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 
2558 1 300,000 405 
2559 1 278,000 175 
2560 1 262,000 265 
รวม 60 17,131,700 26,598 
 * งบประมาณเฉพาะศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
3. มีกิจกรรมการประสานงานและการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  และผู้รับบริการ 

 ค ล ิน ิก เ ท ค โ น โ ล ย ี ม ท ร . พ ร ะ น ค ร  ท า ห น ้า ที ่ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว ่า ง
กระทรวงว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ศ ูนย ์คล ิน ิกทั ้ง  5 ศ ูนย ์ และผู ้ร ับบร ิการ โดย
ประสานงานตั้งแต่การเสนอของบประมาณ ตามเอกสารแจ้งการรับข้อเสนอโครงการเพื่อ
พิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้การด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 การจัดท าข้อเสนอโครงการ ตามเอกสารขอส่งข้อเสนอโครงการ การ
ยืนยันงบประมาณ ตามเอกสารยืนยันการด าเนินงานตามข้อเสนอโครงการ การส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ ตามเอกสารส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และกิจกรรมที่ ตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเอกสารประสานงาน หนังสือขอความอนุเคราะห์
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเอกสารหนังสือประสานงานถึงศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

  
4. มีกิจกรรมการรายงานผลการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในส่วนที่สถาบันรับผิดชอบผ่านระบบ
ออนไลน์ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและตามเวลาที่ก าหนด 

 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่
รับผิดชอบผ่านระบบคลินิกออนไลน์ cmo (Clinic Monitor Online) 

  
5. มีผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือ ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 

 คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร และศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มี
ความร่วมมือในการเข้าประชุม/ด าเนินโครงการ/กิจกรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างสม่ าเสมอ  

 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   4 ข้อ 5 5 

การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 
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หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. มีระบบบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของบุคคล/องค์กร

ภายนอก 
2. เป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

และตลาดในปัจจุบัน 
 
ข้อเสนอแนะ : 

1. จัดท าข้อเสนอโครงการที่นอกเหนือจากแผนงานเดิม เพ่ือเพ่ิมจ านวนโครงการให้มีมากขึ้น 
2. การด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยีเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1, 3, 4, 5 ที่เป็นการอธิบายถึงภาพรวม

ของการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์ มทร. พระนคร แต่เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 อธิบายถึง
งบประมาณส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาเท่านั้น ดังนั้นควรมีการใส่หมายเหตุว่าเป็นข้อมูลของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 

3. งานคลินิกเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน แต่ยังคงมีรูปแบบเดิมในการด าเนินงาน
คือ การบริการวิชาการ และมีอีกส่วนหนึ่งคือ เรื่อง OTOP คูปองนวัตกรรมในส่วนดังกล่าวจะมี
ลักษณะกึ่งวิจัยแบบถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องพิจารณามาเป็น
เกณฑ์มาตราฐานอีก 1 ตัว กับการเตรียมพัฒนาคลินิกเทคโนโลยีในอนาคต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : ร้อยละของงบประมาณภายนอกต่องบประมาณภายใน ในการสนับสนุน 
                   งานบริการวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 

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

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 0-14 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 15-20 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 21-25 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 26-30 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 31 ขึ้นไป 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 

 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ เท่ากับ  0 – 14 ต่องบประมาณงาน
บริการวิชาการท้ังหมด 

 มีร้อยละของงบประมาณภายนอกที่สนับสนุนงานบริการวิชาการต่องบประมาณบริการ
วิชาการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 87.24 

  
2. ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ เท่ากับ  15 – 20 ต่องบประมาณ
งานบริการวิชาการท้ังหมด 

 มีร้อยละของงบประมาณภายนอกที่สนับสนุนงานบริการวิชาการต่องบประมาณบริการ
วิชาการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 87.24 

  
3. ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ เท่ากับ  21 – 25 ต่องบประมาณ
งานบริการวิชาการท้ังหมด 

 มีร้อยละของงบประมาณภายนอกที่สนับสนุนงานบริการวิชาการต่องบประมาณบริการ
วิชาการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 87.24 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
4. ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ เท่ากับ  26 – 30 ต่องบประมาณ
งานบริการวิชาการท้ังหมด 

 มีร้อยละของงบประมาณภายนอกที่สนับสนุนงานบริการวิชาการต่องบประมาณบริการ
วิชาการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 87.24 

  
5. ร้อยละงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนงานบริการวิชาการ ตั้งแต่ร้อยละ 31 ต่องบประมาณงาน
บริการวิชาการท้ังหมด 

 งบภายใน    535,100  บาท 
งบภายนอก  3,660,000  บาท 
รวม           4,195,100  บาท 
         `=    87.24 % 
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การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 5 

การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 5 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. ได้รับการสนับสนุนงานบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะ :  
1. ควรมีแผนหาแหล่งทุนที่หลากหลาย 
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องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  : ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจ าสถาบันสู่การปฏิบัติ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 
2 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 
3 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 
4 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 
5  ประเด็น 

 

โดยก าหนดประเด็นการพิจารณา  ดังนี้  
ประเด็นที่ 1  สถาบันมีการทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา   
  เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าสถาบันพิจารณากรอบการด าเนินงานตามนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย  
ประเด็นที่ 2  มีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง  แนวทางการด าเนินงานรวมถึง 

แผนพัฒนาให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ  
ประเด็นที่ 3 มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ประเด็นที่ 4  มีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของสถาบันลงสู่ทุกกลุ่มงานภายในสถาบัน 
ประเด็นที่ 5  ด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. สถาบันมีการทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้
คณะกรรมการประจ าสถาบันพิจารณากรอบการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ซ่ึงประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนบริหารจัดการและ
แผนพัฒนาสถาบันและพัฒนา  โดยสอดคล้องกับผังยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

2. มีการน าเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าสถาบันพิจารณากรอบการด าเนินงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  
2. มีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง  แนวทางการด าเนินงานรวมถึงแผนพัฒนา
ให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ  

 1. มีการถ่ายทอดผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา แก่บุคลากรในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2. มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



~ 50 ~ 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
3. มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยก าหนด
เป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

2. มีการน าเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าสถาบันพิจารณากรอบการด าเนินงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  4. มีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของสถาบันลงสู่ทุกกลุ่มงานภายในสถาบัน 

 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสถาบัน SWOT และ TOWS เพ่ือเป็นการปรับปรุงและ
เป็นแนวทางในการด าเนิน โดยสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

  5. ด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ 

 1. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ปีการศึกษา 2559 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบในการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. ถ่ายทอดให้กับบุคลากรทราบเพ่ือด าเนินงาน ในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3. มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5  5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 5  5 
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หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างสม่ าเสมอ สองเดือนต่อครั้ง  
2. มีการน าผลการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจ ัยและพัฒนา ไปถ่ายทอดให้

บุคลากรทราบ ในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
ข้อเสนอแนะ :  

1. ควรมีการประเมินผลการใช้งานของการอบรมโปรแกรมที่ใช้ส าหรับงานวิจัย เพ่ือน าไปเป็นการ
วางแผนจัดท าโครงการในปีถัดไป 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 :  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 
 

 

 

 

1. พัฒนาผังยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์   

 มีการด าเนินงานดังนี้ 
1. การพัฒนาแผน 

มีการทบทวนผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและผังยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนา (SWOT) เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการ
ด าเนินงานของสถาบันให้ดียิ่งขึ้น น าเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  และ
ปรับแก้ในเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2557-2561 
(ฉบับปรับปรุง)  

2. การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2557–

2561 สู่การปฏิบัติ โดยน ามาเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถตอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้อย่างครบถ้วน และน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอ
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา และประชุมชี้แจงบุคลากรทราบในการประชุม
บุคลากรสถาบันวิจัยและ 

3. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยงานงบประมาณ

ติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการ
ด าเนินงานทางระบบ Social Media แอปพลิเคชัน Line เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผล 
และน าข้อมูลรายงานในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) ของมหาวิทยาลัย 
และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายไตรมาส  และสิ้น
ปีงบประมาณ โดยน าเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบัน ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
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สถาบันวิจัยและพัฒนา และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557-
2561 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบรอบ 6 เดือน (1สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 
2560) ต่อมหาวิทยาลัย 

  
2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปจัจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

 1. มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดย สวพ. ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน 

2. มีการประชุมวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากกลุ่ม
วิจัยและกลุ่มบริการวิชาการ ในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง เพ่ือให้ได้บทความวิจัย/บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
หน่วยงาน 

มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เสนอต่อกองนโยบายและแผน มทร.พระนคร 

  
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน  

 - มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ มีการอธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

  
4.  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึง
หน่วยงานคณะมีการด าเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการตามระบบ 

 1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร(KM) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา            
2. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร  
3. มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Km Action Plan) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประจ าปี  เ พ่ือให้การด า เนินการ เกี่ ยวกับการจัดการความรู้ ในองค์กร  ( Knowledge 
Management : KM) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

4. มีการถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้สู่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  

5. มีการติดตามรายงานผลการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้รอบ 6 เดือน  
6. มีเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) สถาบันวิจัยและพัฒนา  
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  5.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  
2. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ

จัดท ารายงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน  
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรสถาบัน ที่ครอบคลุมผลการ

ปฏิบัติงานตามภาระงาน และตามสมรรถนะหลัก เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ โดยจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้
ประเมินกับผู้รับการประเมิน  

4. มีมีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี 2560 และมีการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ในงานที่รับผิดชอบ 
และน าผลจากการพัฒนาความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

5. มีการสรุปผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2560 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนที่ก าหนดไว้ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน  

6. หน่วยงานได้ให้บุคลากรในสังกัดท าแบบส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าผล
การส ารวจมาใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน 

7. มีการรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 5  5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 5  5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น :  
1. ผู้บริหารมีการส่งเสริมเรื่องการจัดการความรู้ทั้งองค์กร  คือทุกส่วนงานต้องมีการท าการ

จัดการความรู้ 
2. หน่วยงานให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้o 
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ข้อเสนอแนะ :  
1. การเขียนข้อมูลควรให้คลอบคลุมตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. การแสดงหลักฐาน เรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรแสดงแยกออกจากกันให้ชัดเจน 
3. การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ควรมีหลักฐานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ ไตรมาส 3 เพ่ิมเติม 
4. การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ควรเปรียบเทียบข้อมูลอย่างน้อย 2 ปี เพ่ือให้เห็นถึ ง

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. รายงานการไปฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ให้จัดท าตารางการรายงานและสรุปผลการฝึกอบรมไป

ใช้ประโยชน์ 
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องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง=ตน / การประเมินของคณะกรรมการ=กก) 
 

กก. ตน เกณฑ์การประเมิน 

  
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและการ 
พัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 1. มีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการท างานประกันคุณภาพครบทุกกระบวนงาน 
และการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

2. มีการจัดท าผังการปฏิบัติงานของ สวพ. เพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูล

รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2559  

  
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 1. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจนตามโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการของ สวพ. 

2. มีการจัดท าผังการปฏิบัติงานของ สวพ. เพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูล

รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2559 

  3. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 1. มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ เกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย มาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกตามนโยบาย/ตัว
บ่งชี้ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 2 การบริการวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 
4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และมีตัวชี้วัด 15 ตัว 

2. ก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ สวพ. มทร.พระนคร ประจ าปี
การศึกษา 2559 
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4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ 
ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  

 1. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการก าหนด
มาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องมาตรฐาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
มาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพตามนโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ(KPI) 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ 

2. มีการก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ สวพ. มทร.พระนคร ประจ าปี
การศึกษา 2559 

3. มีการติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ส านักประกัน
คุณภาพ มทร.พระนคร ก าหนด 

4. มีการตรวจประเมินโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

  
5.  มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรบัปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 มีการด าเนินการจัดท าแนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 

  
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 4   
องค์ประกอบคุณภาพ 

 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

  
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 1. มีการด าเนินการขอให้คณะทั้ง 9 คณะ ส่งรายชื่อเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัย และคณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการ 

2. มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินบริการวิชาการ ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการ 

3. การประชุมเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานงานวิจัย ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย 
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การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 7  5 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 7  5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
 

จุดเด่น : 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพ 
2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะ :  

1. การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงไปยังระบบ CHEQA ของ 
สกอ. และ ระบบของ สมศ.  
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
โดยหน่วยงานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 อาคาร 1  
 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช             ประธานคณะผู้ตรวจประเมิน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง   ฉันทวิทย์  กรรมการผู้ตรวจประเมิน 
3. ดร.กาญจนา               ลือพงษ์   กรรมการและเลขานุการผู้ตรวจประเมิน 

 
******************************** 

 
9.00-09.30 น.  ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและการตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟัง 
   ค าบรรยายสรุปผลการบริหาร 
 
09.30-10.00 น.  สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลาการ 
 
10.00-12.00 น.  ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลจาก SAR ของหน่วยงานและเอกสารเพ่ิมเติม 
   ที่หน่วยงานจัดให้  
 
12.00-13.00 น.  พักกลางวัน 
 
13.00-14.00 น.  ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลจาก SAR ของหน่วยงานและเอกสารเพ่ิมเติม 
   ที่หน่วยงานจัดให้ (ต่อ) 
 
14.00-15.00 น.   คณะผู้ตรวจประเมินตรวจเยี่ยมในพ้ืนที่ 
 
15.00-16.30 น.  คณะผู้ตรวจประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม เตรียมรายงานผลโดยวาจา 
 
16.30-17.30 น.  ประชุมเพ่ือชี้แจงผลการตรวจเยี่ยมโดยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากร 
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แนวทางแก้ไข  และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน 

ข้อเสนอแนะ รายองค์ประกอบ 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ/หลักฐาน 

องค์ประกอบท่ี 1 การวิจัย 
1. ควรปรับประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง การให้ค่าตอบแทนบทความ
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ เนื่องจาก 
SCImago ไม่อยู่ในระเบียบ กกอ. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ ส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 และจากความเห็นของ ผอ. 
TCI ระบุว่า SCImago ไม่ใช่
ฐานข้อมูลวารสารและแสดงการ
อ้างอิงของบทความ แต่ SCImago 
เป็นเพียงเว็บไซต์ที่มีจดุมุ่งหมาย
เพื่อวิเคราะห์และจัดอันดับ
วารสาร (Journal ranking) ที่อยู่
ในฐานข้อมูล Scopus เท่านั้น 
 
2. ควรปรับอัตราค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความ
วิ ช า ก า ร ใ ห้ สู ง ขึ้ น  โ ด ย ก า ร
เทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐอื่นๆ ประกอบการพิจารณา 
 

 
แผนด าเนินการ:  
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................ 
 
KPI :  
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
แผนด าเนินการ:  
ปรับปรุงประกาศเพิ่มอัตราค่าตอบแทนการตีพิมพ์
บทความวิจัยและบทความวิชาการให้สูงขึ้น โดยการ
เทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอื่นๆ ประกอบการ
พิจารณา 
KPI :  
ประกาศ จ านวน 1 ประกาศ. 

 
 

กลุ่มวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิจัย 

 
 

 
 

ปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2559 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................... 
หลักฐาน 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

ปรับอัตราค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ โดยมีการเพิ่มค่าตอบแทนส าหรับ
การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ตามฐานข้อมูล Web of 
Science ที่มคี่า Impact factor อ้างอิงตามฐานข้อมลู 
JCR (Journal Citation Reports)  
หลักฐาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



แนวทางแก้ไข  และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 
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ข้อเสนอแนะ รายองค์ประกอบ 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ/หลักฐาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็น
เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร ลง
วันท่ี 13 มีนาคม 2560 

3. ควรส่งเสริมให้มีการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์
ให้กับนักศึกษาปริญญาโทและเอก 
 
4. สวพ. ควรด าเนินการจัดสรร
งบประมาณการท าวิทยานิพนธ์
ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
5. ควรมีโครงการให้นักศึกษาไป
น าเสนอผลงานในต่างประเทศ 
 
6 .  ควรม ีก ารว ิเ ค ราะห ์ความ
เหมาะสมของภาระงานของการ
ต ิด ต า ม ก า ร ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าของงานวิจัยกับ
อัตราก าลังที ่ท าหน้าที ่ดังกล่าว 
เพื ่อวางแผนส าหรับอนาคตใน
กรณีที่มีจ านวนโครงการวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ/หลักฐาน 

 
7 .  ควรปรั บรู ปแบบและการ
บริหารจัดการวารสารวิชาการและ
วิ จั ย  ม ท ร .  พ ร ะ น ค ร  ส า ข า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ปรับจากฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 
ให้เป็นกลุ่ม 1 และวางแผนส าหรับ
เข้าสู่ฐาน ACI ต่อไป 
 
 
8. ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ 
(AIM) ของวารสารวิชาการและ
วิ จั ย  ม ท ร .  พ ร ะ น ค ร  ส า ข า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
การระบุสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ เช่น 
รั บ ตี พิ ม พ์ ใ น ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิทยศาสตร์ทั่วไป 
เป็นต้น พร้อมทั้งเพิ่มเติมข้อมูล
เ กี่ ย ว กั บ ก ร ะ บ ว น พิ จ า ร ณ า
บทความว่าเป็นระบบ Double 
peer revie  
 
 
 
 

 
แผนด าเนินการ:  
ปรับปรุงรูปแบบการเขียนบทความส าหรับวารสารวิชาการ
และวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
.KPI :  
รูปแบบการเขียนบทความ จ านวน 4 รูปแบบ. 
 
 
 
 
แผนด าเนินการ:  
ปรับปรุงวัตถุประสงค์ส าหรับวารสารวิชาการและวิจัย  
มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . 
KPI :  
วัตถุประสงค์ 1 วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิจัย 

 

 

 

 

กลุ่มวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

ปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

ปรั บ ป รุ ง รู ป แ บ บ ก า ร เ ขี ย น บ ทค วา ม ส า ห รั บ
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปรับการอ้างอิงโดยใช้
การอ้างอิงแบบ IEEE 
หลักฐาน 
Template บทความวิจัย  (รูปแบบภาษาไทย) 
Template บทความวิจัย  (รูปแบบภาษาอังกฤษ) 
Template บทความวิชาการ  (รปูแบบภาษาไทย) 
Template บทความวิชาการ  (รปูแบบภาษาอังกฤษ) 
ผลการด าเนินงาน 

ปรับปรุงวัตถุประสงค์ส าหรับวารสารวิชาการและวิจัย  
มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จาก  บทความที่รับตีพิมพ์ เป็นบทความในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เป็น บทความที่ รับตีพิมพ์ เป็นบทความในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
และ วิศวกรรมศาสตร์ 
หลักฐาน 
วัตถุประสงค์การเปดิรับบทความของวารสาร 
 
 
 
 
 

http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/03/Template-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.docx
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/03/Template-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-ENGLISH.docx
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/03/Template-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.docx
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9. ส าหรับวารสารวิชาการและ
วิ จั ย  ม ท ร .  พ ร ะ น ค ร  ส า ข า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ควรศึกษาเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของวารสารวิชาการจาก 
TCI และเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน
ก่ อนส่ ง รั บ ก า รพิ จ า รณา เ มื่ อ
วารสารมีอายุครบ 3 ปี 
 
10 .  ควรพิ จ า รณาการจั ดท า
วารสารเฉพาะด้ านอื่นๆ โดย
พิจารณาจากพันธกิจของอาจารย์
และนักวิจัย เช่น วารสารที่ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยการเรียนการสอน 
วา รส า รที่ ตี พิ มพ์ ผ ล ง านวิ จั ย
สถาบัน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม เป็นต้น และ
น าเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ต่อไป 
 
11. การพิจารณาประเมินการให้
โล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติ
บัตรแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดี เ ด่ น  ค ว ร เ ชิญผู้ ท ร งคุณ วุฒิ
ภายนอกมาร่วมด้วย 

แผนด าเนินการ:  
แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีความเช่ียวชาญตรง
ตามการเปิดรับบทความของวารสาร 
KPI :  
ค าสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการ 1 ค าสั่ง 
 
 
 
แผนด าเนินการ: .. 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................ 
 
KPI :  
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................ 
 
แผนด าเนินการ: .. 
ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากติดระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
 
KPI :  
............................................................................................
............................................................................................ 

กลุ่มวิจัย 

 

 

 

 

กลุ่มวิจัย 

ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2559 

ผลการด าเนินงาน 

แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามการเปิดรับบทความของวารสาร ทั้ง
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
หลักฐาน 
ค าสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจยั 
มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
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องค์ประกอบท่ี 2 การบริการ
วิชาการ 
 1.ควรมีรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริการวิชาการและ
การมีส่วนร่วมของแต่ละคณะให้
คณบดีแต่ละคณะรับทราบ และ
ควรมีความท้าทายในการบริการ
วิชาการโดยมีส่วนร่วมทุกสาขา 
หรืออย่างน้อย ร้อยละ 50 ของทุก
สาขาในแต่ละคณะ เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือการประกันคณุภาพใน
ระดับหลักสตูรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนด าเนินการ:  
1.1 จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการ

วิชาการตามเป้าหมายคุณภาพ ส าหรับการติดตามผล
การด าเนินงาน  

1.2 จัดท าชุดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้สาขาในคณะได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

 
KPI :  
1.1 ติดตามผลการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน 
1.2 โครงการบูรณาการฯ ไม่ต่ ากว่า 7 โครงการ ต่อป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลุ่มบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการด าเนินงาน 
1.1 ในปีการศึกษา 2559 กลุ่มบริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตามเป้าหมาย
คุณภาพ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ที่ เกิดขึ้นจากหน่วยงานระดับคณะ โดย
แบบฟอร์มจะสามารถตอบตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ 
และสามารถตอบตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิ ทย าลั ย เ ทค โน โ ลยี ร า ชม งคล พระนค ร                    
ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา จะท าหนังสือถึงคณะเพื่อ
แจ้งให้คณะจัดท ารายงานดังกล่าว 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน 
ของการด าเนินงาน เพื่อน าผลดังกล่าวสรุปและ
รายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
1.2 ในปีการศึกษา 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ได้จัดท าชุดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้คณะได้จัดท าข้อเสนอโครงการที่
บูรณาการระหว่างสาขาและชุมชน 
 
หลักฐาน 
1.1 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการตามเปา้หมาย 
1.2 สรุปค าเสนอขอตั้งงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ/หลักฐาน 

2. ควรมีการท าแผนการพัฒนา
ตนเองของชุมชนฐานทรัพย์
ร่วมกับสถาบันวิจยัและพัฒนา 
เพื่อท าแผนระยะกลางร่วมกัน โดย
มีตัวช้ีวัดที่ประเมินได้เป็นตัวเลข 
(ระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จ านวนโครงการ ปี 2558 ได้
เป็น 1 โครงการ ซึ่งน้อยลงกว่าปี 
2548 – 2557 ซึ่งในแต่ละปีจะรบั
งบประมาณภายนอกสนับสนุนไม่
ต่ ากว่า 3 โครงการขึ้นไป ควรมี
แนวทางในการได้รับโครงการ
มากกว่า 1 โครงการ 

แผนด าเนินการ:  
จัดท าแผนการด าเนินงานในลักษณะโครงการระหว่าง
สถาบันวิจัยและพัฒนากับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
KPI :  
แผนการพัฒนาตนเอง 1 ชุมชน ไม่ต่ ากว่า 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนด าเนินการ:  
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการเสนอขอรับ
งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี จากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
 
KPI :  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการเสนอขอรับ
งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี จ านวน 2 ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไมม่ีการ
จัดท าแผนและด าเนินการในกลุ่มชุมชนฐานทรัพย์ 
จังหวัดกาญจนบรุี เนื่องจากชุมชนไม่สะดวกในการ
ด าเนินโครงการต่อได้ในปีน้ี แตส่ถาบันวิจัยและพัฒนา           
ได้จัดท าแผนการด าเนินโครงการที่ตอบสนองการ
พัฒนาชุมชนให้ต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2559           
ได้ระบุชุมชนท่ีจะพัฒนา ได้แก่ ชุมชนหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี จึงได้ส ารวจความต้องการของชุมชน
เพื่อท าข้อมูลในการจัดท าข้อเสนอโครงการ           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
หลักฐาน 
ข้อมูลสรุปผลการส ารวจความต้องการของชุมชนหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบรุ ี
 
ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรปูเรื่องแนวทางการ
เสนอขอรับงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
หลักฐาน 
บันทึกเรื่องเล่าเรื่องแนวทางการเสนอขอรับ
งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
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ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 
1. แผนพัฒนาการปรับปรุง 
(Improvement plan) การ
ก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
2. ก าหนดนโยบายการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประกันคุณภาพ
ระหว่างหน่วยงานระดับ
คณะให้มากขึ้น 
 
 

 
 
แผนด าเนินการ:  
น าข้อเสนอแนะดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันครั้งท่ี 4/2559 เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
KPI :  
- รายงานประจ าปี 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
 
แผนด าเนินการ:  
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย  
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการ 
KPI :  
- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย 
- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการ 
 
 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

 

ปีการศึกษา 2559 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน
ครั้งที่ 4/2559 วาระที่ 4.1 รายงานผลการประเมิน
ตนเอง SAR สวพ. ประจ าปีการศึกษา 2558 
หลักฐาน 
- เล่มรายงานประจ าป ี
- เล่มรายงานผลการด าเนินโครงการที่อยู่หน้าเว็บไซต์
สถาบันวิจัย 
 
ผลการด าเนินงาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยโดยมีผู้แทนจาก 
9 คณะ และด าเนินการประชุมเพือ่หาแนวทางการ
ท างานวิจัย 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการโดยมี
ผู้แทนจาก 9 คณะ และด าเนินการประชุมเพื่อหาแนว
ทางการท างานบริการวิชาการ 
หลักฐาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานบริการ
วิชาการ 



 

 


