
ตัวบ่งช้ีที ่97.3.2  :   ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้น การส่งเสริมและสืบสานโครงการมาจากพระราชดาํริ  

                               ภายนอกสถาบนั (สมศ.18.2) 

 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 

เกณฑ์�การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 

4 - 5 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 

ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการดาํเนินงาน) 

   1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการดําเนินงานด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการ                        

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริโดยมีแผนการดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริท่ีไดส้นองพระราชดาํริตามโครงการ

อนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในแผนปฎิบติัราชการ

ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (กศว.97.3.2-1-01 เล่มแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๕) และมีการจดัทาํแผนแม่บท

ระยะห้าปีท่ีห้าในโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช มทร.พระนคร ซ่ึงจดัทาํโดยคณะทาํงานโครงการ อพ.สธ. – มทร.พระนคร 

ประชุมหารือร่วมกนั (กศว.97.3.2-1-02 แผนแม่บทอพ.สธ. – มทร.พระนคร) และมีการประชุมคณะกรรมการการดาํเนิน

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.พระนคร                      

เพ่ือการดาํเนินงานและการกาํกับติดตามการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดในแต่ละโครงการ(กศว.97.3.2-1-03  

รายงานการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.มีการประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินให้กับผู ้เข้าร่วมโครงการ                 

(กศว.97.3.2-1-04 รายงานผลโครงการ อพ.สธ.- มทร.พระนคร) มีการนําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงโครงการ        

โดยการประชุมคณะทาํงานโครงการ อพ.สธ.เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขให้ดีข้ึน (กศว.97.3.2-1-05 รายงานการประชุมคณะทาํงาน 

อพ.สธ.- มทร.พระนคร)  

    2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 

โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงานและบรรลุตาม

เป้าหมาย ของโครงการไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ในรายงานผลโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

กองศิลปวฒันธรรม(กศว.97.3.2-2-01 รายงานผลโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ กอง

ศิลปวฒันธรรม) และมีตารางเปรียบเทียบผลการการบรรลุเป้าหมายในแต่ละโครงการไม่ตาํกวา่ร้อยละ 80 (กศว.97.3.2-2-02 

ตารางเทียบผลการบรรลุเป้าหมายโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช) 

    3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซ่ึงเป็นคณะท่ีเปิดการ

เรียนการสอนด้านคหกรรมศาสตร์โดยตรง มีหน้าท่ีสนบัสนุนการซ่ึงการวิจยัและการบริการวิชาการ ท่ีสนองพระราชดาํริ

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอีกผลงาน

หน่ึงท่ีทางคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ไดร่้วมสนอง ส่งผลให้คนในชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บประโยชน์ ยกตวัอยา่ง

เช่น โครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทยเพ่ือการอนุรักษภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นการใหข้อ้มูลทางวชิาการแก่คนใน

ชุมชนในดา้นอาหาร (กศว.97.3.2-3-01 โครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทยเพ่ือการอนุรักษ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)         

และโครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ซ่ึงกองศิลปวฒันธรรมไดด้าํเนินงานต่อเน่ืองทุกปีทาํให้คนใน
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ชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากผืนท่ีป่า เช่น เก็บของป่ามาขายสร้างรายได(้กศว.97.3.2-3-02 รายงานผลโครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี) 

    4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสงัคม 

โดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชฯ อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ              

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเน่ืองซ่ึงการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมมีผลกระทบท่ีเกิด

ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม/ชุมชน  ได้แก่โครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทยเพ่ือการอนุรักษ์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีต่อยอดใหค้นในชุมชนสร้างรายไดส่้งผลใหค้วามเป็นอยูใ่นสงัคมดีข้ึน (กศว.97.3.2-4-01 โครงการตาม

รอยอารยธรรมอาหารไทยเพ่ือการอนุรักษภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ) และโครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหา

ราชินี ก่อใหเ้กิดพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมจาํนวนตน้ไมเ้ป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธารแก่ชุมชนและเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนได(้กศว.

97.3.2-4-02โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ) 

 5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากพนัธุกรรมพืช ในด้านการ

แกะสลกัผกัและผลไม ้การร้อยมาลยัดอกไมส้ด และงานประดิษฐต์่างๆการยกยอ่งในระดบัชาติ โดยไดรั้บรางวลัในการเขา้ร่วม

ผลงานดงักล่าว (97.3.2-5-01 ภาพผลงานนกัศึกษาไดรั้บรางวลัระดบัชาติ) 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 

(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 

(1 มิย. 55-31 มค. 56) 

12 เดือน 

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

12 เดือน  งปม. 55 

(1 ตค.54-30 กย. 55) 

6 เดือน งปม. 56 

(1 ตค.55-31 มีค. 56) 

8 เดือน งปม. 56 

(1 ตค.55-31 พค. 56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

 2   5 5 5 5 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

(กศว.97.3.2-1-01) เล่มแผนปฏิบัติราชการประจาํปีงบประมาณ 2555/2556/แผนงานวิจยั/บริการวิชาการ/การประชุมสภา 

มทร.พระนคร การเห็นชอบประเด็นการช้ีนาํ หรือแกไ้ขปัญหาสงัคม 

(กศว.97.3.2-1-02) แผนแม่บทอพ.สธ. – มทร.พระนคร 

(กศว.97.3.2-1-03  ) รายงานการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ./เอกสารประกอบการประชุม 

(กศว.97.3.2-1-04) รายงานผลโครงการ อพ.สธ.- มทร.พระนคร 

(กศว.97.3.2-1-05) รายงานการประชุมคณะทาํงาน อพ.สธ. – มทร.พระนคร/เอกสารประกอบการประชุม/รายงานการประชุม

บุคลากรกองศิลปวฒันธรรม 

(กศว.97.3.2-2-01) รายงานผลโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ กองศิลปวฒันธรรม 

(กศว.97.3.2-2-02) ตารางเทียบผลการบรรลุเป้าหมายโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 

  (กศว.97.3.2-3-01)          โครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทยเพ่ือการอนุรักษภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(กศว.97.3.2-3-02) รายงานผลโครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 

(กศว.97.3.2-4-01) โครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทยเพ่ือการอนุรักษภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(กศว.97.3.2-4-02) โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 

(97.3.2-5-01) ภาพผลงานนักศึกษาได้รับรางวลัระดบัชาติ 
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จุดแข็ง 

1.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรมงานวิจัย

และบริการวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์สนองพระราชดาํริในโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช และมี

ผลงานอย่างต่อเน่ือง 

2. หน่วยงาน อพ.สธ. ให้คาํปรึกษาและสนับสนุนการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นครอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 

1. .สนับสนุนและถ่ายทอดการดาํเนินงานให้กบั

ผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมทีเก่ียวขอ้ง

กับโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความเขา้ใจในการ

ดาํเนินงาน 

 

- คณะกรรมการบริหาร  

(CEO) 

-รองอธิการบดีดา้นกิจการ

นกัศึกษาฯ 

- กองศิลปวฒันธรรม 

 

ปีการศึกษา 2556 

แผนพฒันา 

 

ปีการศึกษา 2556 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตอืนใจ   หลมิตระกูล โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 

     (รองอธิการบดด้ีานกจิการนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา     กจิเกดิแสง โทร  0-2281-0659 

         (ผู้อาํนวยการกองศิลปวฒันธรรม) 
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