
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



คํานํา 

คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับนี้ จัดทําขึ ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื ่อให

หนวยงานในสังกัดใชประกอบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553  เพื่อความถกูตองและเปนไปในแนวทางเดียวกนั  

เนือ้หาคูมือประกอบดวย   รายละเอียดของผลผลิต/ตัวชี ้วัด/เปาหมาย ของแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แนวทางการรายงานผลการดําเนินงาน แบบฟอรมที่ใช    

การสงรายงาน และแบบรายงานและคําชี้แจง 

การจัดทําคูมือฉบับนี้หากมีขอบกพรองหรือความไมสมบูรณใดๆ ผูจัดทําตองขออภัยมา   

ณ ที่นี้ พรอมยินดีรับคําแนะนํา ขอเสนอแนะ เพือ่นํามาปรับปรุงคูมือใหดียิ ่งขึน้ในปตอไป และ  

หวังวาผู ใช คู มือนี ้จะได รับประโยชนในการปฏิบั ติงาน และสงผลใหการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยฯ บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

กองนโยบายและแผน 

ธันวาคม 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

คํานํา  

1. ผลผลิต/ตัวชี้วัด/เปาหมาย 1 

2. แนวทางการรายงานผลการดําเนินงาน 4 

ผลผลิตที่ 1  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 4 

ผลผลิตที่ 2  :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 10 

ผลผลิตที่ 3  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 16 

ผลผลิตที่ 4  :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 23 

ผลผลิตที่ 5  :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 28 

ผลผลิตที่ 6  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 33 

3. แบบฟอรมที่ใช 38 

4. การสงรายงาน 38 

5. แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการและคําชี้แจง 38 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 1 กองนโยบายและแผน 

คูมือการรายงานผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2553 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 เพื่อใหการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ

หนวยงานในสงักดั มคีวามถกูตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน กองนโยบายและแผน ไดจัดทําคูมือการรายงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขึ้นเพื่อใหหนวยงานใชประกอบการ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย  1) ผลผลิต/ตัวชี้วัด/เปาหมาย 2) แนวทางการ

รายงานผลการดําเนินงาน 3) แบบฟอรมที่ใช 4) การสงรายงาน 5) แบบรายงานและคําชี้แจง 

1. ผลผลิต/ตัวชี้วัด/เปาหมาย  

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลผลิตท่ี 1  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา  :  รอยละ 70 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา  :  รอยละ 77 

ตัวชี้วัดเชงิเวลา :  ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  :  

รอยละ 70 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  :  1,470 คน 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  :  รอยละ 95 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด  :  รอยละ 95 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :  คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  :  54,959,160 บาท 

ผลผลิตท่ี 2  :  ผลงานการใหบริการวิชาการ  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน:  รอยละ 82 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ : รอยละ 76 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  โครงการบริการวิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยในเวลา 1 ป  :  

รอยละ 5 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 2 กองนโยบายและแผน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม  :  67 โครงการ 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ  :  รอยละ 82 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  :  รอยละ 90 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :  ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  :  6,196,400 บาท 

ผลผลิตท่ี 3  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา  :  รอยละ 70 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา  :  รอยละ 77 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  :  

รอยละ 75 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  :  1,906 คน 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  :  รอยละ 95 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด  :  รอยละ 95 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :  คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  :  312,715,720 บาท 

ผลผลิตท่ี 4  :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ  :               

6 โครงการ 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยตอสังคม ชุมชน  :           

6 โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป  :  3 โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จํานวนโครงการวิจัย  :  14 โครงการ 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  :  14 โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  :  รอยละ 50 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :  คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  :  4,040,100 บาท 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 3 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 5  :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ  :              

6 โครงการ 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยตอสังคม ชุมชน  :           

6 โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป  :  3 โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จํานวนโครงการวิจัย  :  45 โครงการ 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  :  45 โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  :  รอยละ 50 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :  คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  :  4,399,500 บาท 

ผลผลิตท่ี 6  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  :  39 โครงการ 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  :  

รอยละ 82 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา  

1 ป  :  30 โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  :  48 โครงการ 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ  :  รอยละ 82 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  โครงการ/กิจกรรม ที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  :  รอยละ 90 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :  คาใชจายของการทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรมตามงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร : 4,642,100 บาท 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 4 กองนโยบายและแผน 

2. แนวทางการรายงานผลการดาํเนินงาน 

ผลผลิตท่ี 1  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา 

เปาหมาย (เกณฑ) รอยละ  70 

คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู ปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะศิลป

ศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชายกเวนสาขาวิชาระบบ

สารสนเทศทางคอมพิวเตอร   

 หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบในระดับ  

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (รวมนักศึกษาตกคางที่สําเร็จการศึกษา) 

ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระที่มีรายไดประจํา (ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือประกอบ

อาชพีอิสระกอนเขาศึกษา) 

การไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรง

ตามวิชาชีพหรือไดนําความรูจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบ

อาชีพไมนอยกวารอยละ 75  

รายการขอมูล - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ  

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

จําแนกตามระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

สตูรการคํานวณ* จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา   x  100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําทั้งหมด 
 

หนวยงานรับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา 

การสงรายงาน ภายใน 15 วัน นับจากวันพระราชทานปริญญาบัตรแลวเสร็จ 

หมายเหต ุ   *  สามารถดรูายละเอียดคาํอธิบายการคาํนวณเพ่ิมเติมไดที่ คูมือการประเมินผลการปฏบิตัิราชการตามคํารับรองการ

ปฏบิตัริาชการของสถาบนัอุดมศกึษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 5 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 1  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 

เปาหมาย (เกณฑ)   รอยละ  77 

คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะศิลป

ศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชายกเวนสาขาวิชาระบบ

สารสนเทศทางคอมพิวเตอร   

 หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบในระดับ  

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (รวมนักศึกษาตกคางที่สําเร็จการศึกษา) 

ความพึงพอใจของนายจาง

- ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน 

 หมายถึง คาเฉลี่ยของความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา/     

ผูจางงานที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลัก 3 ดาน 

ไดแก 

- ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน 

- ดานการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

รายการขอมูล รอยละของความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา  

จําแนกตามระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

หนวยงานรับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา 

การสงรายงาน ภายใน 15 วัน นับจากวันพระราชทานปริญญาบัตรแลวเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 6 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 1  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดท่ี 3  ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

เปาหมาย (เกณฑ)   รอยละ  70 

คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะศิลปศาสตร 

และคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชายกเวนสาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร   

 หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบในระดับ  

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (รวมนักศึกษาตกคางที่สําเร็จการศึกษา) 

ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษา    

ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระที่มีรายไดประจํา (ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอน

เขาศึกษาหรือประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา) 

ระยะเวลา 1 ป หมายถึง  ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระที่มี

รายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

รายการขอมูล - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ 

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระ 

จําแนกตามระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

สูตรการคํานวณ * จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  x  100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 

หนวยงานรับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา 

การสงรายงาน ภายใน 15 วัน นับจากวันพระราชทานปริญญาบัตรแลวเสร็จ 

หมายเหตุ    *  สามารถดูรายละเอียดคําอธิบายการคํานวณเพ่ิมเติมไดที่ คูมือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏบิตัริาชการของสถาบนัอุดมศกึษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 7 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 1  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดท่ี 4  จาํนวนผูสําเร็จการศึกษา 

เปาหมาย (เกณฑ)   รวม 1,470 คน 

คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะศิลปศาสตร 

และคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชายกเวนสาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร   

 หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบในระดับ  

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (รวมนักศึกษาตกคางที่สําเร็จการศึกษา) 

รายการขอมูล - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ ประจําปการศึกษา 2552  

จําแนกตามระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การสงรายงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 (ใชขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 8 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 1  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดท่ี 5  ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

เปาหมาย (เกณฑ)   รอยละ 95 

คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะ           

ศิลปศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชายกเวนสาขาวิชาระบบ

สารสนเทศทางคอมพิวเตอร   

 หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบในระดับ  

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (รวมนักศึกษาตกคางที่สําเร็จการศึกษา) 

มาตรฐานหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่ผานการพิจารณาตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

รายการขอมูล - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสตูรภาคปกติ และภาคสมทบ 

ประจําปการศึกษา 2552  

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ ประจําปการศึกษา 2552 

ทั้งหมด  

จําแนกตามระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

สูตรการคํานวณ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสตูร   x  100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การสงรายงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 9 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 1  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เปาหมาย (เกณฑ)   รอยละ 95 

คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะ          

ศิลปศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชายกเวนสาขาวิชา              

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร   

 หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบในระดับ  

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (รวมนักศึกษาตกคางที่สําเร็จการศึกษา) 

นักศึกษาชั้นปสุดทาย

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะ            

ศิลปศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชายกเวนสาขาวิชา               

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร   

 หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบที่ศึกษาอยูชั้น     

ปสุดทายของหลักสูตรในระดับ 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

ในปการศึกษา 2552 (รวมนักศึกษาตกคาง) 

ระยะเวลาท่ีกําหนด หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาอยูชั้นปสุดทาย สําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลกัสตูรกาํหนด ภายในปการศึกษา 2552 

รายการขอมูล 1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ ประจําปการศึกษา 2552 

- ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาํหนด 

- เกินระยะเวลาทีห่ลักสูตรกาํหนด(ตกคาง) 

2) จํานวนนักศกึษาชั้นปสุดทายภาคปกติ และภาคสมทบ ประจําปการศึกษา 2552 

- ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาํหนด 

- เกินระยะเวลาที่หลักสูตรกาํหนด(ตกคาง) 

จําแนกตามระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

สูตรการคํานวณ   จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด     x  100 

จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การสงรายงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 10 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 2  :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดท่ี 1  ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน 

เปาหมาย (เกณฑ) รอยละ  82 

คําอธิบาย การใหบริการวิชาการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

ราชมงคลพระนคร จัดขึ้นในปงบประมาณ 2553โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน 

งบประมาณรายได และงบประมาณจากหนวยงานภายนอก เพือ่ใหบริการวิชาการ

แกสังคมและชุมชน หรือเพื อ่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 

ผู รับบริการ หมายถึง นักศึกษา ประชาชน เจาหนาที ่ของรัฐหรือหนวยงาน           

ทั ้งภาครัฐและเอกชน ที ่เขารวมโครงการ /กิจกรรม การใหบริการวิชาการ               

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดขึ้นในปงบประมาณ 2553 

การนําความรูไปใชประโยชน หมายถึง การมีหลักฐานที ่แสดงวาผู รับบริการ        

นําความรูทีไ่ดรับจากการเขารวมโครงการ/กิจกรรมไปใชประโยชน หลังจาก

โครงการ/กจิกรรมดําเนินการแลวเสร็จ 

ระยะเวลาในการติดตามผล ใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม กําหนด 

รายการขอมูล - จํานวนผูรับบริการ  

- จํานวนผูรับบริการที่นําความรูจากการเขารับบริการวิชาการ ไปใชประโยชน  

สูตรการคํานวณ จํานวนผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน      x  100 

จํานวนผูรับบริการทั้งหมด 
 

หนวยงานรับผิดชอบ คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง/ศูนย ท่ีจัดทําโครงการ/กิจกรรม 

การสงรายงาน ตามที่หนวยงานรับผิดชอบโครงการกาํหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 11 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 2  :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการ 

เปาหมาย (เกณฑ) รอยละ  76 

คําอธิบาย งานบริการวิชาการและวิชาชีพ  หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดขึ้น เพื่อใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม

และชุมชน หรือเพือ่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ

นานาชาติ โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได และงบประมาณจาก

หนวยงานภายนอก ในปงบประมาณ 2553 

ผูรับบริการ หมายถึง นักศึกษา ประชาชน เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ที่เขารวมโครงการ/กจิกรรม การใหบริการวิชาการและวิชาชีพ              

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดขึ้นในปงบประมาณ 2553 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูรับบริการ 

ที่มตีอประโยชน

- ตอบสนองความตองการ 

ของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ เชน 

- ความรูความเขาใจ 

- การนําไปใชประโยชน 

- ทักษะ 

- ประสบการณ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- เพิ่มรายได 

- ฯลฯ 

รายการขอมูล รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอประโยชนจากการบริการ 

หนวยงานรับผิดชอบ คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง/ศูนย ท่ีจัดทําโครงการ/กิจกรรม 

การสงรายงาน - ภายในวันที่ 10 ของเดือน (ยกเวนเดือนกนัยายน สงภายในวันที ่5 ตุลาคม)  

- ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 12 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 2  :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดท่ี 3 โครงการบริการวิชาการท่ีสงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวลา 1 ป 

เปาหมาย (เกณฑ) รอยละ  5 

คําอธิบาย โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการเพื่อใหบริการวิชาการและวิชาชีพแก

สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

หรือนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ไดรับงบประมาณ

แผนดิน งบประมาณรายได และงบประมาณจากหนวยงานภายนอก ประจําป

งบประมาณ 2553 

โครงการบริการวิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคการผลิต  

  หมายถึง 

โครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

- เพิ่มขีดความสามารถ ทักษะใหกับผูประกอบการ 

- การถายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมสูชุมชน 

- สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน 

- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

- ฯลฯ 

ในเวลา 1 ป หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของ

ประเทศ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นภายในปงบประมาณ 

2553 

รายการขอมูล - จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ไดรับงบประมาณเพื่อดําเนินงานใน

ปงบประมาณ 2553 ทั้งหมด 

- จํานวนโครงการบริการวิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

ที่จัดขึ้นในปงบประมาณ 2553 

สูตรการคํานวณ จํานวนโครงการบริการวิชาการที่สงเสริมศักยภาพ 

ในการแขงขันของประเทศ                             x  100 

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
 

หนวยงานรับผิดชอบ กองนโยบายและแผน  

การสงรายงาน ทุกสิ้นไตรมาส 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 13 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 2  :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 

เปาหมาย (เกณฑ) รวม 67 โครงการ 

คําอธิบาย โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น

เพื่อใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความ

ตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร และไดรับงบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได และ

งบประมาณจากหนวยงานภายนอก ใหดําเนินการในปงบประมาณ 2553 

รายการขอมูล จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการแกสังคมที่ไดรับงบประมาณใหดําเนินการ

ในปงบประมาณ 2553 

หนวยงานรับผิดชอบ กองนโยบายและแผน  

การสงรายงาน สิ้นไตรมาสที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 14 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 2  :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดท่ี 5  ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการในกระบวนการใหบริการ 

เปาหมาย (เกณฑ) รอยละ  82 

ผลการดําเนินงาน  

คําอธิบาย กระบวนการใหบริการ

- การประชาสัมพันธ 

 หมายถึง การดําเนินการโครงการ/กจิกรรมเพื่อใหบริการ

วิชาการและวิชาชีพแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ที่ไดรับงบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได และงบประมาณจาก

หนวยงานภายนอก ประจําปงบประมาณ 2553 เชน  

- การตอนรับ/การใหบริการของเจาหนาที่ 

- สถานที่ใหบริการ 

- สื่อ/โสตทัศนูปกรณที่ใช 

- ความเหมาะสมของระยะเวลา 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ  หมายถึง คาเฉลี่ยของความคดิเห็นของผูรับบริการ  

ที่มีตอกระบวนการใหบริการ 

ผูรับบริการ หมายถึง นักศึกษา ประชาชน เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานทัง้

ภาครัฐและเอกชน ที่เขารวมโครงการ/กจิกรรม การใหบริการวิชาการและวิชาชีพ              

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นในปงบประมาณ 2553 

รายการขอมูล รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการในกระบวนการใหบริการ 

หนวยงานรับผิดชอบ คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง/ศูนย ท่ีจัดทําโครงการ/กิจกรรม 

การสงรายงาน - ภายในวันที่ 10 ของเดือน (ยกเวนเดือนกนัยายน สงภายในวันท ี5 ตุลาคม) 

- ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 15 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 2  :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดท่ี 6 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

เปาหมาย (เกณฑ) รอยละ 90 

คําอธิบาย งานบริการวิชาการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อใหบริการวิชาการและ

วิชาชีพแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ

ไดรับงบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได และงบประมาณจากหนวยงาน

ภายนอก ใหดําเนินการในปงบประมาณ 2553 

ระยะเวลาท่ีกําหนด หมายถึง โครงการ/กจิกรรม ดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน

ปงบประมาณ 2553 

รายการขอมูล - จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการที่ไดรับงบประมาณเพื่อดําเนินการใน

ปงบประมาณ 2553 ทั้งหมด 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการที่ดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน

ปงบประมาณ 2553 

สูตรการคํานวณ จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ     x  100 

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
 

หนวยงานรับผิดชอบ กองนโยบายและแผน  

การสงรายงาน ทุกสิ้นไตรมาส 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 16 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 3  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา 

เปาหมาย (เกณฑ) รอยละ  70 

คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ทุกสาขาวิชา  

 หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบในระดับ  

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา(ยกเวนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)  

ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (รวมนักศึกษาตกคางที่สําเร็จการศึกษา)  

ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระที่มีรายไดประจํา (ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือประกอบ

อาชพีอิสระกอนเขาศึกษา) 

การไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรง

ตามวิชาชีพหรือไดนําความรูจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบ

อาชีพไมนอยกวารอยละ 75  

รายการขอมูล - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ  

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

จําแนกตามระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

สูตรการคํานวณ* จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา   x  100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําทั้งหมด 
 

หนวยงานรับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา 

การสงรายงาน ภายใน 15 วัน นับจากวันพระราชทานปริญญาบัตรแลวเสร็จ 

หมายเหต ุ   *  สามารถดูรายละเอียดคําอธิบายการคํานวณเพ่ิมเติมไดที่ คูมือการประเมินผลการปฏบิตัิราชการตามคํารับรองการ

ปฏบิตัริาชการของสถาบนัอุดมศกึษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 17 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 3  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 

เปาหมาย (เกณฑ)   รอยละ  77 

คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ทุกสาขาวิชา  

 หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบในระดับ  

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา(ยกเวนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)  

ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (รวมนักศึกษาตกคางที่สําเร็จการศึกษา)  

ความพึงพอใจของนายจาง

- ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน 

 หมายถึง คาเฉลี่ยของความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา/     

ผูจางงานที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลัก 3 ดาน 

ไดแก 

- ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน 

- ดานการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

รายการขอมูล รอยละของความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา  

จําแนกตามระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

หนวยงานรับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา 

การสงรายงาน ภายใน 15 วัน นับจากวันพระราชทานปริญญาบัตรแลวเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 18 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 3  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดท่ี 3  ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

เปาหมาย (เกณฑ)   รอยละ  70 

คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ทุกสาขาวิชา  

 หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบในระดับ  

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา(ยกเวนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)  

ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (รวมนักศึกษาตกคางที่สําเร็จการศึกษา)  

ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษา    

ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระที่มีรายไดประจํา (ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอน

เขาศึกษาหรือประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา) 

ระยะเวลา 1 ป หมายถึง  ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระที่มี

รายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

รายการขอมูล - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ 

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระ 

จําแนกตามระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

สูตรการคํานวณ * จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  x  100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 

หนวยงานรับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา 

การสงรายงาน ภายใน 15 วัน นับจากวันพระราชทานปริญญาบัตรแลวเสร็จ 

หมายเหตุ    *  สามารถดูรายละเอียดคําอธิบายการคํานวณเพ่ิมเติมไดที่ คูมือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏบิตัริาชการของสถาบนัอุดมศกึษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 19 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 3  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดท่ี 4  จาํนวนผูสําเร็จการศึกษา 

เปาหมาย (เกณฑ)   รวม 1,906 คน 

คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ทุกสาขาวิชา  

 หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบในระดับ  

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา(ยกเวนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)  

ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (รวมนักศึกษาตกคางที่สําเร็จการศึกษา)  

รายการขอมูล - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ ประจําปการศึกษา 2552  

จําแนกตามระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การสงรายงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 (ใชขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 20 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 3  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดท่ี 5  ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

เปาหมาย (เกณฑ)   รอยละ 95 

คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ของ                  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน               

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรม  

สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ               

ทุกสาขาวิชา  

 หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบในระดับ  

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา(ยกเวนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพครู)  

ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (รวมนักศึกษาตกคางที่สําเร็จการศึกษา)  

มาตรฐานหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่ผานการพิจารณาตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

รายการขอมูล - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภาคปกติ และภาคสมทบ 

ประจําปการศึกษา 2552  

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ ประจําปการศึกษา 2552 

ทั้งหมด  

จําแนกตามระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

สูตรการคํานวณ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร   x  100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การสงรายงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 21 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 3  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เปาหมาย (เกณฑ)   รอยละ 95 

คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ของ                  

คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน              

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรม   

สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ     

ทุกสาขาวิชา  

 หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบในระดับ  

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา(ยกเวนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพครู)  

ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (รวมนักศึกษาตกคางที่สําเร็จการศึกษา)  

นักศึกษาชั้นปสุดทาย

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ของ                  

คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน              

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรม  

สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ      

ทุกสาขาวิชา  

 หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบที่ศึกษาอยูชั้นป

สุดทายของหลักสูตรในระดับ 

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา(ยกเวนระดับประกาศนียบัตร     

วิชาชพีครู)  

ในปการศึกษา 2552 (รวมนักศึกษาตกคาง) 

ระยะเวลาท่ีกําหนด หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาอยูชั้นปสุดทาย สําเร็จการศึกษา    

ตามระยะเวลาที่หลกัสตูรกาํหนด ภายในปการศึกษา 2552 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 22 กองนโยบายและแผน 

รายการขอมูล 1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ ประจําปการศึกษา 2552 

- ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาํหนด 

- เกินระยะเวลาทีห่ลักสูตรกาํหนด(ตกคาง) 

2) จํานวนนักศกึษาชั้นปสุดทายภาคปกติ และภาคสมทบ ประจําปการศึกษา 2552 

- ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาํหนด 

- เกินระยะเวลาที่หลักสูตรกาํหนด(ตกคาง) 

จําแนกตามระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

สูตรการคํานวณ   จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด     x  100 

จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

การสงรายงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 23 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 4  :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดท่ี 1  จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เปาหมาย (เกณฑ) รวม 6 โครงการ 

คําอธิบาย งานวจิยัหรืองานสรางสรรค หมายถึง โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินการไดเสร็จสมบูรณ

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ(ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา 

คนควาหรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและ

ระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการ

เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปน

ตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานใน

สาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและ

จิตรกรรม 

แลว  

 การตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาต ิหมายถึง โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดําเนินการเสร็จสมบูณแลว ไดรับการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือพิชยพิจารณ         

(Peer Review) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในหนวยงานของ   

ผูสงบทความทําหนาที่พิจารณาตีพิมพ ประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ ภายใน

ปงบประมาณ 2553 

การเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง โครงการวิจยัหรืองานสรางสรรค

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดําเนินการเสร็จสมบูณแลว ไดรับการ

เผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมทั้งบทความงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ

หรืนานาชาติ โดยตองเปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) ที่เปนการตีพมิพบทความฉบับเต็ม(Full text) 

ภายในปงบประมาณ 2553 

วารสารวิชาการระดับชาต ิไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่

เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งน้ีวารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติ

จะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ วารสารน้ันมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพจิารย

(Peer Review) คณะบรรณาธิการฉบับน้ันเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

กับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอ่ืนๆ ไมนอยกวารอยละ 25 

 
 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 24 กองนโยบายและแผน 

 วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล

วารสารวิชาการระดับสากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งน้ีวารสารระดับ

นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อวารสาร

นั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัยจาก

ตางประเทศลงตีพิมพ อยางนอย 1 เร่ือง หรือ 1 บทความ ในแตละฉบับที่ตีพิมพ ใน

ปงบประมาณ 2553 

รายการขอมูล จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติ ภายในปงบประมาณ 2553  

หนวยงานรับผิดชอบ คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนยท่ีจัดทําโครงการวิจัย 

การสงรายงาน ตามแบบ ป-1 เมื่อสิ้นสุดโครงการ/ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพร 

 

ผลผลิตท่ี 4  :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดท่ี 2 จาํนวนผลงานวจิยั/นวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชนตอ

สังคม ชุมชน 

เปาหมาย (เกณฑ) รวม 6 โครงการ 

คําอธิบาย งานวจิยัหรือนวัตกรรม หมายถึง โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินการไดเสร็จสมบูรณแลว 

นวตักรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ยังไมเคยมีใชมา

กอนหรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใช

ไดผลดียิ่งขึ้น 

การนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนํา

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใชในการพัฒนาตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะ ซึ่ง

กอใหเกิดรายไดตามมา  

การนําไปใชประโยชนตอสังคม ชุมชน หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนํา

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปถายทอดองคความรูใหแกสังคม ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัย/นวัตกรรม ไป

ใช เปนสิ่งที่สะทอนถึงการนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใชใหเกดิประโยชน 

รายการขอมูล จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่มีการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชน

ตอสังคม ชุมชน ภายในปงบประมาณ 2553  

หนวยงานรับผิดชอบ คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนยท่ีจัดทําโครงการวิจัย 

การสงรายงาน ตามแบบ ป- 1 เมื่อสิ้นสุดโครงการ/มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 25 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 4  :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดท่ี 3 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป 

เปาหมาย (เกณฑ) รวม 3 โครงการ 

คําอธิบาย งานวิจัยหรือนวัตกรรม หมายถึง โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินการไดเสร็จสมบูรณแลว 

นวตักรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ยังไมเคยมีใชมา

กอนหรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใช

ไดผลดียิ่งขึ้น 

การนําไปใชประโยชน หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัย/

นวัตกรรม ไปใชในการพัฒนาตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะของการทําวิจัย/

นวัตกรรมชิ้นน้ันๆ ประเภทของการใชประโยชนจากผลงานวิจัย/นวัตกรรม มีดังน้ี 

- การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ

(สอน/บรรยาย/ฝกอบรม) การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอน การเขยีนตําราแบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ 

หรือเปนงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน 

- การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัย/นวัตกรรม ที่สรางองคความรู

แกสาธารณชนในเร่ืองตางๆ เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม 

สาธารณสุข การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการ

วิจัยไปใช เปนสิ่งที่สะทอนถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 

- การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัย/นวัตกรรม เพื่อพัฒนา

สิ่งประดิษฐหรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายไดตามมา 

ภายในระยะเวลา 1 ป หมายถงึ โครงการวิจยัหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2552, 2553 

และมีการนําผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนภายในปงบประมาณ 2553 

รายการขอมูล จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน ภายในปงบประมาณ 2553  

หนวยงานรับผิดชอบ คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนยท่ีจัดทําโครงการวิจัย 

การสงรายงาน ตามแบบ ป-1 เมื่อสิ้นสุดโครงการ/มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 26 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 4  :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดท่ี 4 จาํนวนโครงการวจิยั 

เปาหมาย (เกณฑ) รวม 14 โครงการ 

คําอธิบาย โครงการวจิยั หมายถึง โครงการวิจยั ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ไดรับงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ใหดําเนินการในปงบประมาณ 

2553 

รายการขอมูล จํานวนโครงการวิจยั ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับ

งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ 2553  

หนวยงานรับผิดชอบ กองนโยบายและแผน 

การสงรายงาน สิ้นไตรมาสที่ 1 

 

ผลผลิตท่ี 4  :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดท่ี 5  จาํนวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

เปาหมาย (เกณฑ) รวม 14 โครงการ 

คําอธิบาย โครงการวจิยั หมายถึง โครงการวิจยั ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ไดรับงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ใหดําเนินการในปงบประมาณ 

2553 

มาตรฐานท่ีกําหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่มีการดําเนินการ คนควาหาความรูอยาง

เปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยอันเปนที่ยอมรับในแตละ

ศาสตรที่เกี่ยวของซึ่งครอบคลุมทั้ง แนวคิด มโนทัศน วิธีการที่ใชในการรวบรวม 

วิเคราะหขอมูล และผานกระบวนการพจิารณาโครงการวิจัยจากคณะกรรมการ/

คณะทํางานที่ทําหนาที่พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

รายการขอมูล จํานวนโครงการวิจัยที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

หนวยงานรับผิดชอบ กองนโยบายและแผน 

การสงรายงาน สิ้นไตรมาสที่ 1 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 27 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 4  :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดท่ี 6 โครงการวจิยัท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เปาหมาย (เกณฑ) รอยละ 50 

คําอธิบาย โครงการวจิยั หมายถึง โครงการวิจยั ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ไดรับงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ใหดําเนินการในปงบประมาณ 

2553 

ระยะเวลาท่ีกําหนด หมายถึง ดําเนินการโครงการวิจัยไดแลวเสร็จภายใน

ปงบประมาณ 2553 

รายการขอมูล - จํานวนโครงการวิจยั ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับ

งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ 2553  

- จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการไดแลวเสร็จในปงบประมาณ 2553 

สูตรการคํานวณ จํานวนโครงการวิจยัที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ    x   100 

จํานวนจํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด 
 

หนวยงานรับผิดชอบ คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนยท่ีจัดทําโครงการวิจัย 

การสงรายงาน ตามแบบ ป-1 เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 28 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 5  :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

ตัวชี้วัดท่ี 1  จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เปาหมาย (เกณฑ) รวม 6 โครงการ 

คําอธิบาย งานวจิยัหรืองานสรางสรรค หมายถึง โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินการไดเสร็จสมบูรณ

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ(ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา 

คนควาหรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและ

ระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการ

เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปน

ตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานใน

สาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและ

จิตรกรรม 

แลว  

 การตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาต ิหมายถึง โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดําเนินการเสร็จสมบูณแลว ไดรับการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือพิชยพิจารณ         

(Peer Review) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในหนวยงานของ   

ผูสงบทความทําหนาที่พิจารณาตีพิมพ ประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ ภายใน

ปงบประมาณ 2553 

การเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง โครงการวิจยัหรืองานสรางสรรค

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดําเนินการเสร็จสมบูณแลว ไดรับการ

เผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมทั้งบทความงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ

หรืนานาชาติ โดยตองเปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) ที่เปนการตีพมิพบทความฉบับเต็ม(Full text) 

ภายในปงบประมาณ 2553 

วารสารวิชาการระดับชาต ิไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่

เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งน้ีวารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติ

จะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ วารสารน้ันมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพจิารย

(Peer Review) คณะบรรณาธิการฉบับน้ันเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

กับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอ่ืนๆ ไมนอยกวารอยละ 25 

 
 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 29 กองนโยบายและแผน 

 วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล

วารสารวิชาการระดับสากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งน้ีวารสารระดับ

นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อวารสาร

นั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัยจาก

ตางประเทศลงตีพิมพ อยางนอย 1 เร่ือง หรือ 1 บทความ ในแตละฉบับที่ตีพิมพ ใน

ปงบประมาณ 2553 

รายการขอมูล จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติ ภายในปงบประมาณ 2553  

หนวยงานรับผิดชอบ คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนยท่ีจัดทําโครงการวิจัย 

การสงรายงาน ตามแบบ ป-1 เมือสิ้นสุดโครงการ/ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพร 

 

ผลผลิตท่ี 5  :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

ตัวชี้วัดท่ี 2 จาํนวนผลงานวจิยั/นวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชนตอ

สังคม ชุมชน 

เปาหมาย (เกณฑ) รวม 6 โครงการ 

คําอธิบาย งานวจิยัหรือนวัตกรรม หมายถึง โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินการไดเสร็จสมบูรณแลว 

นวตักรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ยังไมเคยมีใชมา

กอนหรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใช

ไดผลดียิ่งขึ้น 

การนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนํา

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใชในการพัฒนาตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะ ซึ่ง

กอใหเกิดรายไดตามมา  

การนําไปใชประโยชนตอสังคม ชุมชน หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนํา

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปถายทอดองคความรูใหแกสังคม ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัย/นวัตกรรม ไป

ใช เปนสิ่งที่สะทอนถึงการนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใชใหเกดิประโยชน 

รายการขอมูล จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่มีการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชน

ตอสังคม ชุมชน ภายในปงบประมาณ 2553  

หนวยงานรับผิดชอบ คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนยท่ีจัดทําโครงการวิจัย 

การสงรายงาน ตามแบบ ป-1 เมื่อสิ้นสุดโครงการ/มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 30 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 5  :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

ตัวชี้วัดท่ี 3 จํานวนผลงานวิจัย/นวตักรรม ท่ีนําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป 

เปาหมาย (เกณฑ) รวม 3 โครงการ 

คําอธิบาย งานวิจัยหรือนวัตกรรม หมายถึง โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินการไดเสร็จสมบูรณแลว 

นวตักรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ยังไมเคยมีใชมา

กอนหรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใช

ไดผลดียิ่งขึ้น 

การนําไปใชประโยชน หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัย/

นวัตกรรม ไปใชในการพัฒนาตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะของการทําวิจัย/

นวัตกรรมชิ้นน้ันๆ ประเภทของการใชประโยชนจากผลงานวิจัย/นวัตกรรม มีดังน้ี 

- การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ

(สอน/บรรยาย/ฝกอบรม) การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอน การเขยีนตําราแบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ 

หรือเปนงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน 

- การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัย/นวัตกรรม ที่สรางองคความรู

แกสาธารณชนในเร่ืองตางๆ เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม 

สาธารณสุข การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการ

วิจัยไปใช เปนสิ่งที่สะทอนถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 

- การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัย/นวัตกรรม เพื่อพัฒนา

สิ่งประดิษฐหรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายไดตามมา 

ภายในระยะเวลา 1 ป หมายถงึ โครงการวิจยัหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2552, 2553 

และมีการนําผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนภายในปงบประมาณ 2553 

รายการขอมูล จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน ภายในปงบประมาณ 2553  

หนวยงานรับผิดชอบ คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนยท่ีจัดทําโครงการวิจัย 

การสงรายงาน ตามแบบ ป-1 เมื่อสิ้นสุดโครงการ/มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 31 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 5  :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

ตัวชี้วัดท่ี 4 จาํนวนโครงการวจิยั 

เปาหมาย (เกณฑ) รวม 45 โครงการ 

คําอธิบาย โครงการวจิยั หมายถึง โครงการวิจยั ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ไดรับงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ใหดําเนินการในปงบประมาณ 

2553 

รายการขอมูล จํานวนโครงการวิจยั ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับ

งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ 2553  

หนวยงานรับผิดชอบ กองนโยบายและแผน 

การสงรายงาน สิ้นไตรมาสที่ 1 

 

ผลผลิตท่ี 5  :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

ตัวชี้วัดท่ี 5  จาํนวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

เปาหมาย (เกณฑ) รวม 45 โครงการ 

คําอธิบาย โครงการวจิยั หมายถึง โครงการวิจยั ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ไดรับงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ใหดําเนินการในปงบประมาณ 

2553 

มาตรฐานท่ีกําหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่มีการดําเนินการ คนควาหาความรูอยาง

เปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยอันเปนที่ยอมรับในแตละ

ศาสตรที่เกี่ยวของซึ่งครอบคลุมทั้ง แนวคิด มโนทัศน วิธีการที่ใชในการรวบรวม 

วิเคราะหขอมูล และผานกระบวนการพจิารณาโครงการวิจัยจากคณะกรรมการ/

คณะทํางานที่ทําหนาที่พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

รายการขอมูล จํานวนโครงการวิจัยที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

หนวยงานรับผิดชอบ กองนโยบายและแผน 

การสงรายงาน สิ้นไตรมาสที่ 1 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 32 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 5  :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

ตัวชี้วัดท่ี 6 โครงการวจิยัท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เปาหมาย (เกณฑ) รอยละ 50 

คําอธิบาย โครงการวจิยั หมายถึง โครงการวิจยั ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ไดรับงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ใหดําเนินการในปงบประมาณ 

2553 

ระยะเวลาท่ีกําหนด หมายถึง ดําเนินการโครงการวิจัยไดแลวเสร็จภายใน

ปงบประมาณ 2553 

รายการขอมูล - จํานวนโครงการวิจยั ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับ

งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ 2553  

- จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการไดแลวเสร็จในปงบประมาณ 2553 

สูตรการคํานวณ จํานวนโครงการวิจยัที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ    x   100 

จํานวนจํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด 
 

หนวยงานรับผิดชอบ คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนยท่ีจัดทําโครงการวิจัย 

การสงรายงาน ตามแบบ ป-1 เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 33 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 6  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดท่ี 1 จาํนวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมาย (เกณฑ) รวม  39  โครงการ 

นิยาม โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการ/กจิกรรม ที่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี           

ราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ สืบทอดและเผยแพรประเพณ ีวัฒนธรรม  

อันดีงามรวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

การเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การเผยแพรองคความรูผาน

ชองทางหรือรูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง เชน การตีพิมพ การจัดนิทรรศการ การ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการอนุรักษ 

สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามรวมถึงการอนุรักษสิง่แวดลอม  

รายการขอมูล จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใน

ปงบประมาณ 2553 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนยท่ีจัดทําโครงการ/กิจกรรม 

การสงรายงาน - ภายในวันที่ 10 ของเดือน (ยกเวนเดือนกนัยายน สงภายในวันที ่5 ตุลาคม) 

- ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 34 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 6  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมาย (เกณฑ) รอยละ  82 

นิยาม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ สืบทอดและเผยแพรประเพณี 

วัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

- สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย 

 หมายถึง คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของ

ผูเขารวม ที่มีตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน 

- สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

- สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา  

- กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม

ในยุคปจจุบัน 

รายการขอมูล ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนยท่ีจัดทําโครงการ/กิจกรรม 

การสงรายงาน - ภายในวันที่ 10 ของเดือน (ยกเวนเดือนกนัยายน สงภายในวันที ่5 ตุลาคม) 

- ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 35 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 6  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดท่ี 3 จาํนวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน

ระยะเวลา 1 ป 

เปาหมาย (เกณฑ) รวม 30 โครงการ 

นิยาม โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการ/กจิกรรม ที่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี           

ราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ สืบทอดและเผยแพรประเพณ ีวัฒนธรรม  

อันดีงามรวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

การเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การเผยแพรองคความรูผาน

ชองทางหรือรูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง เชน การตีพิมพ การจัดนิทรรศการ การ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการอนุรักษ 

สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามรวมถึงการอนุรักษสิง่แวดลอม 

ภายในระยะเวลา 1 ป หมายถงึ โครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่จัดขึ้นภายในปงบประมาณ 2553 

รายการขอมูล จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใน

ปงบประมาณ 2553 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนยท่ีจัดทําโครงการ/กิจกรรม 

การสงรายงาน - ภายในวันที่ 10 ของเดือน (ยกเวนเดือนกนัยายน สงภายในวันที ่5 ตุลาคม) 

- ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 
ผลผลิตท่ี 6  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดท่ี 4 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมาย (เกณฑ) รวม 48 โครงการ 

นิยาม โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม หมายถึง โครงการ/กจิกรรม ที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับงบประมาณแผนดิน งบประมาณราย ประจําป

งบประมาณ 2553ใหดําเนินการเพื่ออนุรักษ สืบทอดและเผยแพรประเพณี 

วัฒนธรรม อันดีงามรวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

รายการขอมูล จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองนโยบายและแผน 

การสงรายงาน สิ้นไตรมาสที่ 1 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 36 กองนโยบายและแผน 

ผลผลิตท่ี 6  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดท่ี 5 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 

เปาหมาย (เกณฑ) รอยละ 82 

นิยาม โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม หมายถึง โครงการ/กจิกรรม ที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับงบประมาณแผนดิน งบประมาณราย ประจําป

งบประมาณ 2553ใหดําเนินการเพื่ออนุรักษ สืบทอดและเผยแพรประเพณี 

วัฒนธรรม อันดีงามรวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

วัตถุประสงคของโครงการ

- ความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย 

 หมายถึง ความตองการของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม เชน 

- ความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

- เขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา  

- กอใหเกิดคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม 

รายการขอมูล รอละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการศิลปวัฒนธรรม 

สูตรการคํานวณ จํานวนโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค  x  100 

จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนยท่ีจัดทําโครงการ/กิจกรรม 

การสงรายงาน - ภายในวันที่ 10 ของเดือน (ยกเวนเดือนกนัยายน สงภายในวันที ่5 ตุลาคม) 

- ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
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ผลผลิตท่ี 6  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดท่ี 6 โครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

เปาหมาย (เกณฑ) รอยละ 90 

นิยาม โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการ/กจิกรรม ที่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี          

ราชมงคลพระนคร ไดรับงบประมาณแผนดิน งบประมาณราย ประจําป

งบประมาณ 2553ใหดําเนินการเพื่ออนุรักษ สืบทอดและเผยแพรประเพณี 

วัฒนธรรม อันดีงามรวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ระยะเวลาท่ีกําหนด หมายถึง โครงการ/กจิกรรมศลิปวัฒนธรรมดําเนินการไดแลว

เสร็จภายในปงบประมาณ 2553 

รายการขอมูล รอละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการศิลปวัฒนธรรม 

สูตรการคํานวณ จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ          x  100 

จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนยท่ีจัดทําโครงการ/กิจกรรม 

การสงรายงาน - ภายในวันที่ 10 ของเดือน (ยกเวนเดือนกนัยายน สงภายในวันที ่5 ตุลาคม) 

- ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
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3. แบบฟอรมท่ีใช 

แบบฟอรมทีใ่ชในการรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

2553 แบงเปน 2 แบบฟอรม ดังน้ี 

ผลผลิต แบบฟอรมที่ใช 

ผลผลิตที่ 1  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร(โครงการ)   

แบบรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

ผลผลิตที่ 2  :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 

ผลผลิตที่ 3  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ) 

ผลผลิตที่ 6  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิตที่ 4  :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี แบบ ต-1ช/ด และ      

แบบ ป-1 ผลผลิตที่ 5  :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

 

4. การสงรายงาน 

4.1 ใหหนวยงานจัดทําและสงรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายในวันที่ 10 ของเดือน (ยกเวนเดือนกันยายน สงภายในวันที่ 5 ตุลาคม) โดยตัดยอดการ

รายงานทุกวันที ่30 ของเดือน สงกองนโยบายและแผน และจัดสงรายงานผลการดําเนินโครงการฉบับสมบูรณ

ภายใน  30 วันนับจากวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ  

4.2 ใหหนวยงานที่รับผิดชอบในสวนของนักศึกษา รวบรวมขอมูลและสงรายงานผลการดําเนินงาน

ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแนวทางการรายงานผลการดําเนินงาน 

4.3 ใหหวัหนาโครงการวิจัย 

- สาํเนารายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแบบรายงานความกาวหนา(แบบ ต-1ช/ด) 

ที่จัดสงสถาบันวิจัยพัฒนา สงใหกองนโยบายและแผน ทุกสิ้นไตรมาส 

- จัดทําแบบประเมินผลหลังสิ้นการวิจัยรายโครงการ(แบบ ป-1) สงกองนโยบายและแผน เมื่อ

สิ้นสุดโครงการ/ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพร/มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

5. แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการและคําชี้แจง 

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553             

ของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะใชแบบฟอรม  3 แบบ โดยมีคําชี ้แจง

ประกอบการกรอกรายงาน ดังน้ี 
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แบบรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2553 

ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ผลผลิต  :  ………………………………………………………………………………………  

ชื่อโครงการ  ................................................................................................................................  

หนวยงาน  ...................................................................................................................................  

ไดรบัจดัสรรงบประมาณ   ...................................................................  จาํนวน  ..............................................  บาท 

มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 ยังไมเร่ิมดําเนินการ เน่ืองจาก  ......................................................................................................................................................  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 อยูระหวางดําเนินการ  โดยไดดําเนินงานตางๆ แลว ดังน้ี  ..............................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………  

 ดําเนินโครงการแลวเสร็จ  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. วัน/สถานทีด่าํเนินการ  ...........................................................................................................................................................  

2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมโครงการ  ..................................................................................................................................  

3. การเบิกจายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค รวม 

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

4. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

4.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จระดับผลลัพธ 

เชิงปริมาณ

เปาหมาย  …………………………………………………………..…………………………………………..  

  : 

ผลการดําเนินงาน  …………………………………………………………………………………………..  

เชิงคุณภาพ

เปาหมาย  …………………………………………………………..…………………………………………..  

  : 

ผลการดําเนินงาน  …………………………………………………………………………………………..  

เชงิเวลา

เปาหมาย  …………………………………………………………..…………………………………………..  

  : 

ผลการดําเนินงาน  …………………………………………………………………………………………..  
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4.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จระดับผลผลิต 

เชิงปริมาณ

เปาหมาย  …………………………………………………………..…………………………………………..  

  : 

ผลการดําเนินงาน  …………………………………………………………………………………………..  

เชิงคุณภาพ

เปาหมาย  …………………………………………………………..…………………………………………..  

  : 

ผลการดําเนินงาน  …………………………………………………………………………………………..  

เชงิเวลา

เปาหมาย  …………………………………………………………..…………………………………………..  

  : 

ผลการดําเนินงาน  …………………………………………………………………………………………..  

5. การติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน  

(เฉพาะโครงการในผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ) 

4.1 กาํหนดระยะเวลาในการติดตามภายใน  ......  เดือน นับจากวันที่โครงการดําเนินการแลวเสร็จ 

4.2 สงรายงานผลการนําความรูไปใชประโยชน  ภายในวันที่  .........  เดือน  .....................  พ.ศ.  ........ 

6. ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ภาพกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ  .......................................................  ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูรายงาน 

 (  ...................................................  ) 

วันที่  .............................................. 

โทรศัพท  ....................................... 

ลงชื่อ  .......................................................  หัวหนาหนวยงาน 

 (  ...................................................  ) 

ตําแหนง  ...................................................... 

หมายเหตุ  รูปแบบการนําเสนอรายงานสามารถปรับเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมกับเปาหมายผลสําเร็จของโครงการ

ในแตละผลผลิต และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี  http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/news.php 

http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/news.php�
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คําชี้แจงแบบรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

----------------------------------------------------- 

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนเคร่ืองมือที่กําหนดใหหนวยงานในสังกัดใชในการรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการทีไ่ดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนรายโครงการ                        

โดยผูรับผิดชอบโครงการผูใหขอมูล และหัวหนาหนวยงานนั้นๆ เปนผูรับรองรายงาน ประกอบดวย

รายการดังน้ี 

ชื่อผลผลิต 

ระบชุื่อผลผลติของโครงการ 

ชือ่โครงการ 

ระบชุื่อโครงการ 

หนวยงาน 

ระบุชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

ไดรบัจดัสรรงบประมาณ 

 ระบุแหลงงบประมาณที่ไดรับ ไดแก งบประมาณแผนดิน  งบประมาณเงนิรายได งบประมาณจาก

หนวยงานภายนอกคือระบชุื่อ 

ระบจุํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร 

มผีลการดาํเนินงาน 

เลือกตอบวาสถานภาพโครงการตรงตามขอใดเพียง 1 ขอ  พรอมระบุรายละเอียดตามแบบรายงาน 

หากยังไมเร่ิมดําเนินการโครงการใหยุติการตอบขอมูล 

หากดําเนินงานโครงการแลวเสร็จ ใหตอบขอมลูผลการดําเนินงานตามแบบรายงานดังตอไปน้ี 

1. วันและสถานทีด่าํเนินการ 

ระบุวัน เดือน ป และสถานที่ที่จัดโครงการ  

2. ผูเขารวมกิจกรรมโครงการ 

ระบุจํานวนผูเขารวมกจิกรรมโครงการ 

3. การเบกิจายงบประมาณ 

ระบุจํานวนงบประมาณที่เบิกจายจริง จําแนกตามประเภทงบรายจาย  

(ยอดเบกิจายจริงที่รายงานกองคลัง)  
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4. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   

4.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จระดับผลลัพธ 

เปาหมาย  :  ระบุตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จระดับผลลัพธของโครงการที่กําหนดไว

ในแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เชงิปริมาณ   

ผลการดําเนินงาน  :  ระบุรายละเอียดของผลการดําเนินงานโครงการวา มผีลเปนอยางไร 

สูง/ตํ่า/เทากับ เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

เปาหมาย  :  ระบุตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จระดับผลลัพธของโครงการที่กําหนดไว

ในแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เชงิคุณภาพ   

ผลการดําเนินงาน  :  ระบุรายละเอียดของผลการดําเนินงานโครงการวา มผีลเปนอยางไร 

สูง/ตํ่า/เทากับ เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

เปาหมาย  :  ระบุตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จระดับผลลัพธของโครงการที่กําหนดไว

ในแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เชงิเวลา   

ผลการดําเนินงาน  :  ระบุรายละเอียดของผลการดําเนินงานโครงการวา มผีลเปนอยางไร 

แลวเสร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

4.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จระดับผลผลิต 

เปาหมาย  :  ระบุตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จระดับผลลัพธของโครงการที่กําหนดไว

ในแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เชงิปริมาณ   

ผลการดําเนินงาน  :  ระบุรายละเอียดของผลการดําเนินงานโครงการวา มผีลเปนอยางไร 

สูง/ตํ่า/เทากับ เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

เปาหมาย  :  ระบุตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จระดับผลลัพธของโครงการที่กําหนดไว

ในแผนปฏบิตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เชงิคุณภาพ   

ผลการดําเนินงาน  :  ระบุรายละเอียดของผลการดําเนินงานโครงการวา มผีลเปนอยางไร 

สูง/ตํ่า/เทากับ เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
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เปาหมาย  :  ระบุตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จระดับผลลัพธของโครงการที่กําหนดไว

ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เชงิเวลา   

ผลการดําเนินงาน  :  ระบุรายละเอียดของผลการดําเนินงานโครงการวา มผีลเปนอยางไร 

แลวเสร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

5. การติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน  

ตอบเฉพาะโครงการในผลผลติผลงานการใหบริการวิชาการ ทีใ่หมกีารติดตามผลการ      

นําความรูไปใชประโยชนของผูเขารวมโครงการ โดย 

5.1 กาํหนดระยะเวลาในการติดตามผล 

ระบุระยะเวลาทีจ่ะมกีารติดตามผลวามีผูเขารวมโครงการนําความรูที่ไดรับไปใช

ประโยชนบางหรือไม  อยางไร และเปนจํานวนเทาไร 

5.2 สงรายงานผลการนําความรูไปใชประโยชน 

ระบุวัน เดือน ปที่คาดวาจะสงรายงานผลการติดตามการนําความรูไปใชประโยชน   

6. ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข 

ในกรณีที่มีปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ ใหระบปุญหาอุปสรรคโดยสรุป โดย

อาจใหนอเสนอแนะ แนวทางในการแกไขปญหา 

7. ภาพกิจกรรม 

นําเสนอภาพกิจกรรมในระหวางการดําเนินงานโครงการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูรายงาน 

ใหผูจัดทาํรายงานลงนามในแบบรายงาน วัน/เดือน/ป ที่รายงาน พรอมทัง้ระบุหมายเลขโทรศพัทที่

สามารถติดตอไดสะดวก 

หัวหนาหนวยงาน 

ใหหัวหนาหนวยงานลงนามรับรองขอความในแบบรายงาน 
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)                                                                                                    แบบ ป-1 

 

แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการ 

ของหนวยงานภาครัฐระดบักรมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ตามมตคิณะรัฐมนตรี 

 
--------------------------------------- 

สวน ก  ขอมูลทั่วไป 

 

1.  ชื่อโครงการวิจัย      ชื่อแผนงานวิจัย      ชื่อแผนงานวิจัยบูรณาการ  

 

 

 

  

 สาขาวิชาที่ทําการวิจัย     

 ประเภทของการวิจัย 

 1.   การวิจยัพื้นฐาน 

 2.   การวิจยัประยุกต 

 3.   การพัฒนาทดลอง 

 ความสอดคลองกับประเด็นยทุธศาสตรหลกัของแผนการบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2549 – 2552          

(เลือกตอบทีส่อดคลองมากที่สดุเพยีง 1 ขอ) 

  1.  การขจัดความยากจน 
   2.  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   3.  การปรับโครงสรางเศรษฐกจิใหสมดุลและแขงขนัได 
   4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     5.    การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 6.  การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 7.  การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 8.  การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 9.  การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
   10.  อ่ืนๆ.......(ระบ)ุ........................................... 
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2. ระยะเวลาดาํเนินการวิจัย 

 2.1 ตามขอเสนอการวิจัย     ป       เดือน 

        (เร่ิมตนเดือน    พ.ศ.     ถงึเดือน    พ.ศ.   ) 

 2.2 ดําเนินการวิจัยจริง    ป       เดือน 

        (เร่ิมตนเดือน    พ.ศ.     ถงึเดือน    พ.ศ.   ) 

 

3.  งบประมาณการวิจัย 

เสนอขอ     บาท 

ไดรับการจัดสรร  บาท 

งบประมาณที่ใชจริง บาท 

ไดรับงบประมาณเมื่อเดือน    พ.ศ.   

 

4. ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/แผนงานวจิัยบูรณาการ 

 4.1   หัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัยบูรณาการ 

 ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ยศ                   นามสกุล  

 ตําแหนง     

 ตําแหนงทางวิชาการ     

 ตําแหนงทางการบริหาร   

 หนวยงาน    

   

 เลขที่    ถนน               ตําบล  

 อําเภอ            จังหวัด                                        รหัสไปรษณีย  

 โทรศัพท    โทรสาร   

 E-mail        

 4.2  จํานวนผูรวมดําเนินการวิจัย  คน 

 4.3  หนวยงานรวมดําเนินการวิจัย  จํานวน                                 หนวยงาน  

                 (กรุณาแนบรายละเอียดชื่อหนวยงาน  และลักษณะของการรวมดําเนินการวิจัย)  
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สวน ข    ผลการดําเนินการวิจัย 
 

1. สถานภาพการวิจยั 

1.1  ดําเนินการเสร็จแลว 

 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ 
    มี 

       ไมมี  สาเหตุ 

      

     

 1.2  ดําเนินการแตยังไมแลวเสร็จ  

   สาเหตุ    
      

     
   คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน   ป    

 รายงานความกาวหนาของการวิจัย 

    มี 

         ไมมี  สาเหตุ 

     

        

1.3    ไมไดดําเนินการ / ดําเนินการแลวตองยุติ   เพราะ 

       

      

(หากไมไดดําเนินการหรือดําเนินการแลวตองยติุ  ใหยุติการตอบขอมูล) 

 

2.   วัตถุประสงคของการวิจัย 

   บรรลุ 

   บรรลุบางสวน  สาเหตุ 

  

  

   ไมบรรลุ    สาเหตุ  
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3.   ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย 

   3.1   มีปญหาและอุปสรรค      (ตอบไดมากกวา  1 ขอ)  

 ดานปจจัยการวิจัย (ผูวิจัย, งบประมาณการวิจยั, วัสดุอุปกรณ, เทคนิคการวิจัย) 

 (ระบุ)   

 

  

 ดานการบริหารจัดการโครงการวิจยั/แผนงานวิจัย/แผนงานวิจัยบูรณาการ  

 (ระบุ)     

 

  

 ดานวิชาการที่เกี่ยวของ 

 (ระบุ)     

 

  

 ดานอ่ืนๆ  

 (ระบุ)     

  

    

3.2  ไมมีปญหาและอุปสรรค        
 

4.   ผลการวิจัยและการนําไปใชประโยชน 

4.1 ผลผลิต/สิ่งท่ีไดจากการวิจัย (Outputs)   

   
 

4.2 จุดเดนของผลการวิจัย   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 แกปญหาและพัฒนาประเทศตามประเด็นยุทธศาสตรหลกัของแผนการบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ. 2548 – 2551 

(ระบ)ุ   

    

   สรางความรวมมือทางการวิจัยใหเปนระบบเครือขายระหวางภาครัฐและเอกชน 

        (ระบ)ุ   
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                 สรางองคความรูใหม/นวัตกรรมที่ทันสมัย 

(ระบ)ุ   

   

    พฒันาภูมิปญญาทองถิ่น 

 (ระบ)ุ   

    

    สรางนักวิจัยหนาใหม  (พัฒนานักวิจัย) 

 (ระบ)ุ   

    

 มีการนําไปใชประโยชนอยางแพรหลาย 

 (ระบ)ุ   

   

 กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณคาเพิ่มทางสังคมและวัฒนธรรม 

(ระบ)ุ   

    

 อ่ืนๆ (ระบ)ุ     

   

 

 4.3 การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน (Outcomes)    

 4.3.1   นําผลการวิจัยไปใชประโยชนแลว       (ตอบที่นําไปใชประโยชนมากที่สุดเพียง 1. ขอ) 

                       การขจัดความยากจน  (ระบุ)   
  

  

   

 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (ระบุ)    

   

   

  

   การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได (ระบุ)    
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 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม (ระบุ)   

  

  

  

 การตางประเทศและเศรษฐกจิระหวางประเทศ (ระบุ)   

  

  

  

 การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ระบุ)   

  

  

  

 การสงเสริมประชาธปิไตยและกระบวนการประชาสงัคม (ระบุ)   

  

  

  

 การรักษาความมัน่คงของรัฐ (ระบุ)   

  

  

  

 การรองรับการเปลีย่นแปลงและพลวัตโลก (ระบุ)   

  

  

  

 อ่ืนๆ (ระบ)ุ    

    

    

  

 4.3.2  ยังไมไดนําผลการวิจัยไปใชประโยชน   สาเหตุ      
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4.4 รูปแบบของการเผยแพรและถายทอดผลการวิจัย   

(กรุณาแนบรายละเอียด  เชน  ชื่อเร่ือง, วัน/เดือน/ป, สถานที,่ วารสาร  หรือรายการที่เผยแพร) 

    เสนอตอที่ประชุม/สมัมนา   ในประเทศ    จํานวน       คร้ัง 

    ตางประเทศ  จํานวน       คร้ัง 

          ระบุชื่อการประชุม/สัมมนา  

  

    เสนอในสิ่งตีพิมพ/วารสาร   ในประเทศ    จํานวน        คร้ัง 

    ตางประเทศ  จํานวน        คร้ัง 

   ระบุชื่อสิ่งตีพิมพ  

  

        เสนอทางวิทยุ/โทรทัศน/web site    ในประเทศ    จํานวน         คร้ัง 

      ตางประเทศ  จํานวน         คร้ัง 

ระบุชื่อและรายการสถานีวิทยุ/โทรทศัน/ web site          

                  จัดฝกอบรมกลุมเปาหมาย      ในประเทศ    จํานวน     คร้ัง 

      ตางประเทศ   จํานวน     คร้ัง 

   ระบุชื่อการฝกอบรม/กลุมเปาหมาย  

  

   นําไปใชในการเรียนการสอน  ในระดับการศึกษา                                                        
. 

(ระบ)ุ  

      

4.5 การไดรับรางวัลตางๆ การย่ืนขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือเคร่ืองหมายการคา 

   ไดรับ     ชื่อรางวัล      

 สถาบันที่ใหรางวัล    

 เมื่อวันที่ เดือน ป  

  ยื่นขอจด    สิทธิบัตร         อนุสิทธิบัตร        เคร่ืองหมายการคา 

   เมื่อ เดือน ป  

    ไมไดรับ            

ลงชื่อหัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ 

ผูอํานวยการแผนงานวิจัยบูรณาการ                                                                                                     . 

                      (                                                                                     )                 

                                                              ตําแหนง                                                                                    .                           
.                                                                                                            

                                                     /                        /                          
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สวน ค  การประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย 

 

หัวขอ 

ไมสามารถ

ประเมินผล

ได* 

ความเห็นในการประเมินผล  (P) 

(ระดับคะแนน A=1.0,  B=0.8,  

C=0.6, D=0.4,  E=0.2,  F=0.0) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

(X) 

คะแนน

รวม 

(PX) 

1. การบรรลุวัตถุประสงคหลักของการวิจัย   20  

2. ความมีคุณคาของผลการวิจัย   20  

3. ความคุมคาของผลการวิจัย   20  

4. ผลลัพธของการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน   15  

5. การเผยแพรผลการวิจัยและทรัพยสินทาง

ปญญาที่เกิดจากการวิจัย 

  15  

6. ผลกระทบ (Impacts) ที่เกิดจากการนําผลการ 

วิจัยไปใช 

   

10 

 

รวม 100  

 

หมายเหต ุ: * โปรดระบุสาเหตุที่ไมสามารถประเมินได   

     

     

 

ผลสรุปคณุภาพโดยรวมของผลการวิจยั 

 Σ PX = 88 – 100  ดีมาก 

   75 – 87  ดี 

   62 - 74  ใชได 

   49 - 61  พอใช 

     < 49  ควรปรับปรุง 
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ขอเสนอแนะของผูประเมินผลเพื่อการพัฒนางานวิจัยตอไป   

  (ระบปุระเด็น/เร่ืองที่จะพัฒนางานวิจัยตอไป และแนวทางการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน) 

  

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         ลงชื่อผูประเมินผล                         .  

     (                                                               ) 

ตําแหนง    . 

 / /           

 

 

 

เห็นชอบกับการประเมินผลการวิจัยน้ี 

 

       ลงชื่อผูบริหารหนวยงาน                         .  

               (                                                                 ) 

ตําแหนง                                                                             .  

 / /  
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คําชี้แจงแบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการ 

ของหนวยงานภาครัฐระดับกรมท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ตามมติคณะรัฐมนตรี 

-----------------------------------------------------  

แบบประเมินผลการวิจัยรายโครงการของหนวยงานภาครัฐระดับกรมที ่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ตามมติคณะรัฐมนตรี  (แบบ ป-1 ) เปนเครือ่งมือทีห่นวยงาน

ภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเทาใชสําหรับการประเมินผลโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/แผนงานวิจัยบูรณาการ

ทีไ่ดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จากสํานักงบประมาณ เปนรายโครงการ     

โดยหัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัยบูรณาการ เปนผูใหขอมูล    

และผูเชี่ยวชาญภายในหนวยงานภาครัฐน้ัน ๆ  เปนผูประเมินผลการวิจัย ประกอบดวย  3 สวน ดังน้ี 

สวน ก

(หัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัยบูรณาการเปนผูใหขอมูล)       

   ขอมูลทั่วไป    

1. ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อแผนงานวิจัย/ชื่อแผนงานวิจัยบูรณาการ 

• เลอืกวาเปนโครงการวิจยั  หรือแผนงานวิจัย  หรือแผนงานวิจยับูรณาการ  พรอมระบุชื่อ 

 โครงการวิจัย  หมายถึง  แผนและการแสดงหัวขอรายละเอียดในการศึกษาคนควา  

วิเคราะห  หรือทดลองอยางมีระบบที่แนนอน  ซึ่งหนวยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหนวยงานจะ

รวมกนัดําเนินการใหเสร็จสิน้ภายในชวงระยะเวลาหน่ึง 

 แผนงานวิจัย  หมายถึง  แผนที ่ถูกกํ าหนดขึ ้นเพื ่อดําเนินการวิจัยประกอบดวย

โครงการวิจัยหลาย ๆ โครงการ  หรืออาจเรียกวาชุดโครงการวิจัย โดยมีความสัมพันธหรือ

สนับสนุนซึง่กันและกัน  มีลักษณะบูรณาการทําใหเกิดองครวม  เปนการวิจัยที่เปนสหสาขาวิชาการ

และครบวงจร  โดยมเีปาหมายที่จะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางชัดเจน  

 แผนงานวิจัยบูรณาการ  หมายถึง  แผนงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงยุทธศาสตรที่รัฐบาล

กําหนดขึ้น  สะทอนภารกิจและการจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของภารกิจในแตละเรื่องของ

รัฐบาล    เปนการวิจัยที่ผนวกสาขาวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกัน มีการรายงานผลงานวิจัยแบบ

ปฏิสัมพันธ (Interactive)  กับหนวยงานบริหารนโยบายระดับชาติ เพื่อนําไปสูการดําเนินนโยบาย

ทีเ่หมาะสมและทันตอการเปลีย่นแปลงทั ้งภายในและภายนอกประเทศ ชวยลดปญหาความ

ซ้าํซอนของงานวิจัย  เนื่องจากมีการเชื่อมโยงหนวยงานดานการวิจัย หนวยงานระดับนโยบาย  

ระดับกระทรวงและภาคเอกชน  เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  มีการ

กําหนดภารกิจตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  กอใหเกิดการใช

ประโยชนจากผลงานวิจัยที่ทันตอปญหาตาง ๆ ของประเทศ    
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• สาขาวิชาท่ีทําการวิจัย 

ระบุสาขาวิชาที่ทําการวิจัยตาม  12  สาขาวิชาการของสภาวิจัยแหงชาติ  ดังน้ี 

 1.  สาขาวทิยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตรและสถติิ   ฟสิกส   

ดาราศาสตร   วิทยาศาสตรเกีย่วกับโลกและอวกาศ   ธรณีวิทยา  อุทกวิทยา  สมุทรศาสตร   

อุตุนิยมวิทยา   ฟสิกสของสิ่งแวดลอม   และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 2.  สาขาวิทยาศาสตรการแพทย   ประกอบดวยกลุมวิชา  วิทยาศาสตรการแพทย  แพทยศาสตร  

สาธารณสุข  เทคนิคการแพทย   พยาบาลศาสตร   ทันตแพทยศาสตร    สังคมศาสตร

การแพทย    และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ 

 3.  สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี  อินทรียเคมี  ชีวเคมี   

เคมีอุตสาหกรรม  อาหารเคมี   เคมีโพลิเมอร   เคมีวิเคราะห   ปโตรเลียม   เคมีสิ่งแวดลอม    

เคมีเทคนิค   นิวเคลียรเคมี   เคมีเชิงฟสิกส   เคมีชีวภาพ   เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห   

เภสัชอุตสาหกรรม   เภสัชกรรม   เภสัชวิทยาและพิษวิทยา   เครื่องสําอาง    เภสัชเวช    

เภสัชชีวภาพ    และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 4.  สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา  ประกอบดวยกลุมวิชา  ทรัพยากรพืช การปองกันกําจัดศัตรูพืช   

ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม   ทรัพยากรน้าํเพือ่การเกษตร อุตสาหกรรม

เกษตร  ระบบเกษตร  ทรัพยากรดิน  ธุรกิจการเกษตร  วิศวกรรมและเคร่ืองจักรกลการเกษตร    

สิ่งแวดลอมทางการเกษตร    วิทยาศาสตรชีวภาพ   และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 5.  สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร   วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจยั   และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 6.  สาขาปรัชญา   ประกอบดวยกลุมวิชา  ปรัชญา  ประวัติศาสตร  โบราณคดี  วรรณคดี     

ศิลปกรรม    ภาษา    สถาปตยกรรม   ศาสนา   และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 7.  สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา  กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา   

กฎหมายเศรษฐกิจ  กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายระหวางประเทศ  กฎหมายวิธีพิจารณาความ    

และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 8.  สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุ มวิชา ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ   นโยบายศาสตร   อุดมการณทางการเมือง  สถาบันทางการเมือง  ชีวิตทางการเมือง  

สังคมวิทยาทางการเมือง  ระบบการเมือง  ทฤษฎีการเมือง  รัฐประศาสนศาสตร  มติ

สาธารณะ   ยุทธศาสตรเพื่อความมั่นคง     เศรษฐศาสตรการเมือง    และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ 

 9.  สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา  เศรษฐศาสตร  พาณิชยศาสตร  บริหารธุรกิจ   

การบัญชี    และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ 
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 10.  สาขาสงัคมวทิยา   ประกอบดวยกลุมวิชา  สงัคมวิทยา  ประชากรศาสตร   มานุษยวิทยา  จิตวิทยา

สังคม   ปญหาสังคมและสังคมศาสตร   อาชญาวิทยา   กระบวนการยุติธรรม  มนุษย

นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม  พัฒนาสังคม   ภูมิปญญาทองถิ่น   ภูมิศาสตรสังคม   

การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ   คติชนวิทยา   และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ 

 11.  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร  

โทรคมนาคม  การสือ่สารดวยดาวเทียม  การสื ่อสารเครือขาย  การสํารวจและรับรูจาก

ระยะไกล  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  สารสนเทศศาสตร  นิเทศศาสตร  บรรณารักษ

ศาสตร   เทคนิคพิพิธภัณฑและภัณฑาคาร  และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ 

 12.  สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา   พืน้ฐานการศึกษา  หลักสูตรและการสอน   การวัด

และประเมินผลการศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษา  บริหารการศึกษา  จิตวิทยาและการแนะแนว

การศกึษา   การศกึษานอกโรงเรียน   การศกึษาพเิศษ   พลศกึษา   และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ 

• เลือกประเภทของการวิจัย 

1. การวิจัยพื ้นฐาน  จะเนนนวัตกรรม   บทความตีพิมพ   และความเปนเลิศดานวิชาการที ่

ประเทศไทยมีความไดเปรียบ   เพื่อเปนฐานขององคความรูสําหรับการขยายผลประโยชนที่

เกิดจากชุดโครงการวิจัยแหงชาติและการวิจัยประยุกต   ตลอดจนการสรางนักวิจัยรุนใหมให

เปนทุนปญญาของชาติในระยะยาว 

2. การวิจัยประยุกต  จะเนนการวิจัยตอยอดความรู  เพือ่แกไขปญหาของประเทศตามความ

ตองการของคณะรัฐมนตรีและหนวยภาครัฐ  ในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ  ฉบับที ่  9  โดยมุ งการสรางนักวิจัยและผลงานวิจัยในรูปของสิทธิบัตร  

สิ่งประดิษฐ คูมือการปฏิบัติการและผลงานวิจัยอ่ืนที่เปนรูปธรรม    

3. การพัฒนาทดลอง  จะเปนงานที่ทําอยางเปนระบบ โดยใชความรูที่ไดรับจากการวิจัยและ

ประสบการณที่มีอยู เพือ่สรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพื่อการติดตั้งกระบวนการ 

ระบบและบริการใหม หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งตางๆเหลาน้ันใหดีขึ้น 

• ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรหลักของแผนการบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2549 – 2552  

เลือกประเด็นยุทธศาสตรหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2549 – 2552  ที่สอดคลอง

กับการวิจัยมากที่สุดเพียง  1  ขอ 

2. ระยะเวลาทําการวิจัย 

2.1 ระบุระยะเวลาทําการวิจัยต้ังแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดตามที่เสนอไวในขอเสนอการวิจัย    พรอมทั้ง ระบุ

เดือน   ปที่เร่ิมตน  ถึงเดือน  ปที่สิ้นสุด 

2.2 ระบุระยะเวลาทําการวิจัยตัง้แตเริม่ตนจนสิน้สุดตามทีไ่ดทําการวิจัยจริง    พรอมทัง้ ระบุเดือน   ป

ที่เร่ิมตน  ถึงเดือน  ปที่สิ้นสุด 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

56 กองนโยบายและแผน 

3. งบประมาณการวิจัย 

ระบุจํานวนงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอ   จํานวนงบประมาณการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรจากสํานัก

งบประมาณ    และจํานวนงบประมาณการวิจัยที่ใชจริง    พรอมทั้งระบุเดือน  ปที่ไดรับงบประมาณ     

4.   ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย/แผนงานวจิยั/แผนงานวิจัยบูรณาการ 

 4.1  ระบุชื่อ - นามสกุล   ตําแหนง   หนวยงาน  และที่อยูทีส่ามารถติดตอไดของหัวหนา

โครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัยบูรณาการ 

4.2 ระบุจํานวนผูรวมดําเนินการวิจัย 

4.3 ระบุจํานวนหนวยงานวิจัยอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีสวนรวมในการดําเนินการวิจัย (ถามี)  

พรอมทั้งแนบรายละเอียดชื่อหนวยงาน และลกัษณะของการรวมดําเนินการวิจัย 

 

สวน ข

(หัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัยบูรณาการ  เปนผูใหขอมูล) 

   ผลการดําเนินการวิจัย 

1. สถานภาพการวิจัย 

 เลือกตอบวาสถานภาพการวิจัยตรงตามขอใดเพียง 1 ขอ  พรอมแสดงสาเหตุ    หากไมไดดําเนินการวิจัย

หรือดําเนินการแลวตองยุติ  ใหยุติการตอบขอมูล 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่งวาวัตถุประสงคของการวิจัยบรรลุ  หรือบรรลุบางสวน  หรือไมบรรลุ   

พรอมทั้งระบุสาเหตุ 

3. ปจจัยการวิจัย  (Inputs) 

 เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่งวาปจจัยการวิจัยเหมาะสม  หรือไมเหมาะสม  พรอมทั้งแสดงเหตุผล  โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสม และความเพียงพอของทรัพยากรตาง ๆ  อาทิ คณะนักวิจัย  งบประมาณ  สถานที่

และวัสดุ/อุปกรณ  ฯลฯ  ที่ใชในการวิจัยนับต้ังแตเร่ิมตนจนสิ้นสุด   

4. กระบวนการวิจัย  (Process) 

เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่งวากระบวนการวิจัยเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ   หรือไมเหมาะสม     

ควรปรับปรุง   พรอมทั้งแสดงเหตุผลและแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการวิจัยในลักษณะนี้  

โดยพิจารณาถึงแผนการดําเนินงานตลอดโครงการและระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการดําเนินงานวา

กอใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคซึง่กําหนดไวหรือไม 
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5. ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการวิจัย 

 เลือกตอบเพียงขอใดขอหน่ึงวาในการดําเนินการวิจัยมีปญหาและอุปสรรค  หรือไมมีปญหาและอุปสรรค      

หากมปีญหาและอุปสรรคใหเลอืกตอบไดมากกวา  1  ขอวามปีญหาและอุปสรรคตรงตามขอใด    พรอมทัง้

ระบุวา เปนอยางไรในแตละกรณี    

6. ผลการวิจัยและการนําไปใชประโยชน 

6.1  ผลผลิต/สิ่งที่ไดจากการวิจัย (Outputs) 

  ระบุวาไดอะไรจากการวิจัย 

6.2 จุดเดนของผลการวิจัย 

 เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอวาผลการวิจัยมีจุดเดนตรงตามขอใด   พรอมทั้งระบุวาเปนอยางไรใน

แตละกรณี หากมีกรณีอืน่นอกเหนือจากที่กาํหนดไวควรระบุใหชัดเจน 

6.3 การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน (Outcomes) 

เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึง่วานําผลการวิจัยไปใชประโยชนแลว    หรือยังไมไดนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชน หากนําผลการวิจัยไปใชประโยชนแลวใหเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอวา

นําไปใชประโยชนตรงตามขอใด พรอมทั้งระบุวาเปนอยางไรในแตละกรณี  หากยังไมไดนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชน ใหระบุสาเหตุ 

6.4 รูปแบบของการเผยแพรและถายทอดผลการวิจัย 

เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอวารูปแบบของการเผยแพรและถายทอดผลการวิจัยตรงตามขอใด   

พรอมทั้งแสดงรายละเอียด  และแนบเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   เชน  ชื่อเรื่อง,  วัน/เดือน/ป,  

สถานที่,  วารสาร  หรือรายการที่ไดเผยแพร  

6.5 ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการวิจัย 

เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอวาทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการวิจัยตรงตามขอใด   พรอมทั้ง

ระบุเดือน  ปที่ยื ่นขอ  และเดือน  ปทีไ่ดรับ  

6.6  การมีผู นําผลการวิจัยไปอางอิง 

เลือกตอบเพียงขอใดขอหน่ึงวามีผู นําผลการวิจัยไปอางอิง   หรือไมมี   หรือไมทราบ  หากมีผูนํา

ผลการวิจัยไปอางอิงใหระบุชื ่อ - นามสกุลของผูนําผลการวิจัยไปอางอิง     เดือน ปที่นํา

ผลการวิจัยไปอางอิง  พรอมทัง้ระบุวานําไปอางอิงอยางไร 

6.7 การไดรับรางวัล 

เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึง่วาผลงานวิจัยเคยไดรับรางวัล   หรือไมเคยไดรับรางวัล  หากเคย

ไดรับรางวัล  ใหระบุชื่อรางวัล  สถาบันทีใ่หรางวัล  และเดือน ปที่ไดรับรางวัล 

 

 

 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

58 กองนโยบายและแผน 

 

7. ผลกระทบ (Impacts) จากการเผยแพรและถายทอดผลการวิจัย 

เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่งวาผลการวิจัยที ่ไดเผยแพรและถายทอดไปแลวมีผลกระทบ   หรือไมมี   

หรือไมทราบ   หากมีผลกระทบจากการเผยแพรและถายทอดผลการวิจัยใหเลือกตอบไดมากกวา  1  ขอวา

มผีลกระทบตรงตามขอใด   พรอมทั้งระบุวาเปนอยางไรในแตละกรณี    ถาไมมีผลกระทบใหระบุสาเหตุ 

 

ลงชือ่หัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานายการแผนงานวิจัยบูรณาการผูใหขอมูล 

ตําแหนง  และวัน/เดือน/ป ที่ใหขอมูล 

 

สวน ค

(ผูเชีย่วชาญของหนวยงานเปนผูประเมินผล  เฉพาะโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/แผนงานวิจัยบูรณาการ

ที่ดําเนินการเสร็จแลว) 

  การประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย 

 

การประเมินผลหลงัสิ้นสดุการวิจัยของโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/แผนงานวิจยับูรณาการ ได

กําหนดหัวขอที่ใชในการประเมินผลไว ดังน้ี 

 

1. การบรรลุวัตถุประสงคหลักของการวิจัย   (20 คะแนน) 

พิจารณาวาผลการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไมมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลมาก

นอยเพยีงไร 

 

2. ความมีคุณคาของผลการวิจัย  (20 คะแนน) 

ประเมินคุณภาพของผลการวิจัย  องคความรูหรือภูมิปญญาทีไ่ดรับจากการวิจัย    โดยพิจารณาจากผล

ของการวิจัยทีส่ามารถนําไปใชประโยชน  และ/หรือการนําผลการวิจัยไปใชในการแกไขปญหาและ

พัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรและวาระแหงชาติไดอยางเปนรูปธรรม    

ตลอดจนพิจารณาถึงคุณคาทางออมของผลการวิจัยในแงของการทบทวนองคความรู  สุนทรียศาสตร  

การรักษามรดกทางวัฒนธรรม  และคุณภาพชีวิต  ฯลฯ 

 

3. ความคุมคาของผลการวิจัย  (20 คะแนน) 

พิจารณาวาผลการวิจัยมีความคุ มคาเพียงใดเมื ่อเปรียบเทียบกับปจจัยที ่ใชในการวิจัย (Inputs)              

ทั้งจํานวนและมูลคา   เชน  แรงงาน  เวลา  วัสดุอุปกรณ   งบประมาณที่ใชไปในการวิจัย  เปนตน 
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4.  ผลลัพธของการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  (15 คะแนน) 

 พิจารณาถึงผลลัพธทีเ่กิดจากการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  หรือนําไปแกไขปญหาและพัฒนา

ประเทศวาเปนไปในทิศทางบวกหรือไม  สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพสิ่งที่เกี่ยวของกับ

ผลการวิจัยของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงไร   อาทิ    สนับสนุน  เกือ้

ประโยชน  ปรับปรุงใหดีขึ้น  เปนที่ยอมรับ   ฯลฯ 

 

5. การเผยแพรผลการวิจัยและทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการวิจัย  (15 คะแนน) 

พิจารณาถึงการเผยแพรผลการวิจัยวาไดมีการเผยแพรหรือไม   อยางไร   เชน การเสนอตอที่ประชุม/

สัมมนา   การเสนอในสิ่งพิมพ/วารสาร   การเสนอทางวิทยุ/โทรทัศน  การนําไปใชในการเรียน

การสอน   เปนตน    ตลอดจนระดับความสําคัญของการเผยแพรและถายทอดผลการวิจัย  เชน การ

เผยแพรผลการวิจัยในประเทศ  การเผยแพรผลการวิจัยในระดับนานาชาติ    และพิจารณาวาผลการวิจัย

กอใหเกิดทรัพยสินทางปญญาหรือไม  เชน  ไดรับสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์  และ/หรือ

เคร่ืองหมายทางการคา 

 

6. ผลกระทบ (Impacts) ที่เกิดจากการนําผลการวิจัยไปใช  (10 คะแนน) 

 พิจารณาวาการนําผลการวิจัยไปใชกอใหเกิดผลกระทบในดานตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออมอยางไร  

เชน  กระตุนการมีสวนรวมในสังคม  สรางจิตสํานึกในสังคม  ยกระดับขีดความสามารถทาง

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  แกไขปญหาการผลิต   พัฒนากําลังคน   เสริมสรางความ

เขมแข็งทางการศึกษา  เปนตน 

 

ความเห็นในการประเมินผลคุณภาพของการวิจัย (P) ในแตละหัวขอ  แบงเปน  6  ระดับ  ให

คะแนนลดหลั่นตามลาํดับ ดังน้ี 

1.0 = มากที่สุด (A) 

0.8 = มาก  (B) 

0.6 = ปานกลาง (C) 

0.4 = นอย (D) 

0.2 = นอยที่สุด (E) 

0.0 = ไมมี (F) 
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 นํ้าหนักคะแนน (X)  มี  3 ระดับ  คือ  20  คะแนน   15  คะแนน  และ  10  คะแนน  แตกตางกันใน

แตละหัวขอ  รวมคะแนนทุกหัวขอเปน  100  คะแนน   ดังนั้น  จึงมีเกณฑการประเมินผลคุณภาพของการ

วิจัยในแตละหัวขอแบงตามนํ้าหนักคะแนน  (PX)   ดังน้ี  

 

นํ้าหนัก

คะแนน 

คะแนนทีไ่ดรับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ไมมี 

20 คะแนน 

15 คะแนน 

10 คะแนน 

20 

15 

10 

16 

12 

8 

12 

9 

6 

8 

6 

4 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

 

การสรุปคุณภาพโดยรวมของผลการวิจัย 

• รวมคะแนนทั้งหมด  แลวเลือกผลสรุป ตามคาของ ∑ PX  วาคุณภาพโดยรวมของผลการวิจัย

อยูในระดับใด  ดังน้ี 

Σ PX = 88 – 100 = ดีมาก 

75 – 87 = ดี 

62 – 74 = ใชได 

49 – 61 = พอใช 

< 49 = ควรปรับปรุง 

 

• ขอเสนอแนะของผูประเมินผลเพื่อการพัฒนางานวิจัยตอไป 

ใหขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยใหครบถวนและสมบูรณยิ่งขึ้น  

ตลอดจนแนวทางการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

ลงชื่อผูประเมินผล  ตําแหนง  และวัน/เดือน/ป ที่ทําการประเมินผล 

 

ลงชื่อเพื่อรับรองผลการประเมินผลการวิจัยน้ีโดยผูบริหารของหนวยงาน 

 ตําแหนง และวัน/เดือน/ป ที่รับรองผลการประเมินผลการวิจัย 

-----------------------------------------------------  
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แบบรายงานความกาวหนา 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิยั / โครงการวิจัย  
 ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย) ..................................................................................................................................... 
              ..................................................................................................................................... 
    (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................... 

               ..................................................................................................................................... 
 ชื่อผูวิจัย (นาย  นาง  นางสาว  ยศ) ............................................................................................................... 

 หนวยงานทีส่งักดั ........................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท .............................. โทรสาร .............................. e-mail ................................................ 

 ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ........................................ 

 งบประมาณที่ไดรับ ......................................................... บาท ระยะเวลาทําการวิจัย ............................... ป 

 เร่ิมทําการวิจัยเมื่อ (เดือน  ป) .............................................. ถึง (เดือน  ป) ................................................... 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความกาวหนาของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงคของแผนงานวิจัย / โครงการวิจยั (โดยสรุป) ..................................................................... 

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

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

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

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยทีไ่ดเสนอไวกับงานวิจัยทีไ่ด

  ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจยั / โครงการวิจยั วามีกิจกรรม / ขั้นตอน

  ปฏิบัติตามลําดับอยางไร ........................................................................................................................ 

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

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

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

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พรอมสรุปและวิเคราะหผลทีไ่ดดําเนินการไปแลว [ทั้งน้ี ให

  แนบบทความ ผลงานความกาวหนาทางวิชาการของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย ระหวางทีท่าํการวิจัย

  ที่เคยพิมพในวารสารทางวิชาการแลวหรือบทความที่จะนําไปเผยแพรทางสื่อมวลชนได (ถามี)] 

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

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

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

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

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ แบบ ต-1ช/ด 



คูมือการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชกการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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 2.4 ระบุรายละเอียดที่ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูประเมิน (ถามี) .......................................... 

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

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

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

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

 2.5 งบประมาณที่ไดใชจายไปแลวนับต้ังแตเร่ิมทําการวิจัยเปนเงินทั้งสิ้น ........................................... บาท 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย / โครงการวิจัยที่จะทําตอไป ................................................................................ 

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

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

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

 2.7 คําชี้แจงเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค และวิธกีารแกไข (ถามี) ..................................................................... 

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

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

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

                (ลงชื่อ) .............................................................. 

                (............................................................) 

                     ผูอํานวยการแผนงานวิจัย / หัวหนาโครงการวิจัย 

          วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............ 
 

ผลการประเมินรายงานความกาวหนาของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย  

  สนับสนุนใหดําเนินการตอไป 

สรุปความเห็นของการประเมิน 

  ไมสนับสนุนใหดําเนินการตอไป ระบุเหตุผล ....................................................................................... 

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

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

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

               (ลายเซ็น)  

                  (............................................................) 

                               หัวหนาสวนราชการ 

             วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............ 
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