
ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 เชงิปรมิาณ ค่าเป้าหมาย เชงิคุณภาพ ค่าเป้าหมาย

1 57-1-25  สกอ.5.2 ,7.2 สวจ.28 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านประชาคมอาเซียน x x x 100,000          จ านวนฐานขอ้มูลองคค์วามรู้เร่ือง

ประชาคมอาเซียน

 1 ฐาน  ความรู้ทีเ่พิม่ขึ้นหลังจากการเขา้

ร่วมกิจกรรม

 สูงกวา่ก่อนเขา้ร่วม

กิจกรรม

ดร.อนุ    เจริญวงศ์ระยับ

 จ านวน website ของนักเรียน 

นักศึกษา ทีส่่งเขา้ร่วมโครงการ

 20 website  ความพงึพอใจของนักเรียน 

นักศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

 ร้อยละ  80

 จ านวน website ทีผ่่านการคัดเลือก 5 website  จ านวนผู้เขา้ชม website องค์

ความรู้เร่ืองประชาคมอาเซียน

มผู้ีเขา้ชมทุกๆ 7 วนั

 จ านวนบุคลากรหรือเจา้หน้าที่

ของสถาบันวจิัยเขา้ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 100

10 คน

100,000        รวมท้ังสิน้ 7 ตัวชีวั้ด

ชือ่งาน/โครงการ
แผนระยะเวลา งบประมาณ

ท้ังสิน้(บาท)

รายละเอยีดตัวชีวั้ด ชือ่-สกุล

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดับการผลติบณัฑิตให้มีคุณธรรม  คุณภาพ และพฒันาการผลติครู สู่ความเปน็เลศิ

ท่ี
รหัสโครงการ

ระดับ

ตัวชีวั้ดระดับ

มรพส./สกอ./

รหัสงาน/

โครงการ

รวมท้ังสิน้ 1 โครงการ รวมตัวชีวั้ดเชงิปรมิาณ  4 ตัวชีวั้ด รวมตัวชีวั้ดเชงิคุณภาพ 3 ตัวชีวั้ด



ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 เชงิปรมิาณ ค่าเป้าหมาย เชงิคุณภาพ ค่าเป้าหมาย

1 57-2-01 สกอ. 4.1 สวจ.01 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย X X X X 300,000        จ านวนนักวจิัยทีม่อีงคค์วามรู้ อย่างน้อย 30 คน ความพงึพอใจต่อผู้เขา้ร่วม ร้อยละ 80

มรพส.2.1  จ านวนชุดโครงการ  อย่างน้อย 1 ชุดโครงการ

สมศ.๕,๘  

2 57-2-14 สกอ. 4.1,  

มรพส.2.1

สวจ.02 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการวจิัย 

(Research Learning Center) พบิูลปัญญา

X X X X 100,000         จ านวนแหล่งเรียนรู้ และบริการ

ด้านวชิาการและวจิัย

1 แหล่ง ความพงึพอใจของผู้เขา้รับบริการ

จากศูนย์เรียนรู้

ร้อยละ 80 ดร.มลนิภา    ศิลาอาสน์

จ านวนระเบยีบและกฎเกณฑท์ี่

ได้รับการพัฒนาในระบบบริหาร

จัดการงานวจิัย

3 เร่ือง ระดับความพงึพอใจต่อระบบ

บริหารจัดการงานวจิัย

ร้อยละ 80

จ านวนโครงการวจิัยทีแ่ล้วเสร็จ

ตามเกณฑใ์นสัญญารับทุน

5 โครงการ

 

 

จ านวนเจา้หน้าทีท่ีไ่ด้รับพัฒนา

ด้านองคค์วามรู้เกี่ยวกับระบบ

บริหารจัดการงานวจิัย

3 คน

สวจ.04 57,100           ระดับความพงึพอใจต่อระบบ

สารสนเทศการวจิัย ด้าน

ฐานขอ้มูลทางการวจิัยของ

มหาวทิยาลัย

ร้อยละ 70

. ระดับความพงึพอใจต่อการ

เชื่อมโยงแหล่งขอ้มูลงานวจิัย

ภายในและภายนอกประเทศ

ร้อยละ 70

ระดับความพงึพอใจต่อการ

ใหบ้ริการขอ้มูลในรูปแบบของ

โฮมเพจ

ร้อยละ 70

5 57-2-03 สกอ. 4.1,

มรพส.2.1 

สวจ.05 สนับสนุนทุนวจิัยตามยุทธศาสตร์ของชาติและ

มหาวทิยาลัย

X X X X 4,228,800       1. จ านวนงานวจิัยทีผ่่านการ

ประเมนิจาก วช.ได้รับการ

สนับสนุนทุนวจิัย

อย่างน้อย 20 โครงการ  ระดับความพงึพอใจต่อ

กระบวนการสนับสนุนทุนวจิัยของ

มหาวทิยาลัย

ร้อยละ 70 ดร.มลนิภา    ศิลาอาสน์

 จ านวนผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการ

ตีพมิพเ์ผยแพร่  หรือเอกสาร

เผยแพร่ผลงานวจิัย

อย่างน้อย 3 เร่ือง

6 57-2-03 สกอ. 4.1,

มรพส.2.1 

สวจ.06 สนับสนุนกองทุนส่งเสริมการวจิัย มหาวทิยาลัยราช

ภัฏพบิูลสงคราม

X X X X 2,000,000      จ านวนโครงการวจิัยทีไ่ด้รับ

สนับสนุนงบประมาณ

อย่างน้อย 5 โครงการ  ระดับความส าเร็จของการ

สนับสนุนงานวจิัยกองทุนฯ

ร้อยละ 70 ดร.มลนิภา    ศิลาอาสน์       

รายละเอยีดตัวชีวั้ด
ชือ่-สกุล

ผู้รับผิดชอบ
ท่ี

รหัสโครงการ

ระดับ

มหาวิทยาลัย

ตัวชีวั้ดระดับ

มรพส./สกอ./

สมศ.

รหัสงาน/

โครงการ

หลัก

ชือ่งาน/โครงการ

แผนระยะเวลา
งบประมาณ

ท้ังสิน้(บาท)

X X X  ฐานขอ้มูลทางการวจิัยของ

มหาวทิยาลัย และฐานขอ้มูล

ทางการวจิัยเฉพาะเร่ือง/เฉพาะ

สาขา ตลอดจนใหบ้ริการ และ

เชื่อมโยงแหล่งขอ้มูลงานวจิัยอื่นทัง้

ภายในและภายนอกประเทศด้วย

ระบบเครือขา่ยของมหาวทิยาลัย 

และสร้างศูนย์บริการขอ้มูลใน

รูปแบบของโฮมเพจ ซึ่งบุคคลและ

หน่วยงานทีอ่ยู่ในเครือขา่ย

อนิเทอร์เน็ต สามารถเรียกสืบคน้

ขอ้มูลได้เพยีงแต่เรียกเวบ็ไซต์ของ 

สถาบันวจิัยและพัฒนา

 1 ฐานขอ้มูล ดร.มลนิภา    ศิลาอาสน์

X X X 300,000        ดร.มลนิภา    ศิลาอาสน์

4 57-2-15 สกอ. 4.1,

สกอ. 4.3,

มรพส.2.1 

พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศด้านการวจิัย X

ดร.มลนิภา    ศิลาอาสน์ 

3 57-2-15 สกอ. 4.1,    

สกอ. 4.3,

มรพส.2.3

สวจ.03 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวจิัย X

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาการวิจัย และสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ บรูณาการไปสู่การเรยีนการสอนและบรกิารวิชาการเพือ่การพฒันาท้องถิ่น



ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 เชงิปรมิาณ ค่าเป้าหมาย เชงิคุณภาพ ค่าเป้าหมาย

 จ านวนผลงานวจิัยตีพมิพเ์ผยแพร่

ทีไ่ด้รับเงนิรางวลัเผยแพร่

ผลงานวจิัย

อย่างน้อย 3 เร่ือง

 จ านวนคร้ังในการประชุม

คณะกรรมการกองทุนฯ เพือ่

พจิารณาทุนวจิัย เงนิรางวลั

เผยแพร่ และการวางแผนกิจกรรม

การสนับสนุนและส่งเสริมการวจิัย

อย่างน้อย 3 คร้ัง

7 57-2-04 X X X X 300,000        จ านวนบทความ 7 เร่ือง/ฉบับ  วารสารอยู่ใน ฐานTCI กลุม่ 2 ดร.ธรีะพงษ ์  แสนทวสีุข 

 วารสารมคีา่ Thai-Journal Impact

 Factors เพิม่ขึ้น

0.087

8 57-2-02 สกอ.4.2 , 5.2

มรพส.2.1        

สมศ.4.7

สวจ.08 ยกย่องเชดิชูบุคลากรทีม่ผีลงานดีเด่นด้านการวจิัย 

และบริการวชิาการ

X X X 100,000         ประเภทบุคลากรทีไ่ด้รับการยกย่อง 5 ประเภท  ระดับความพงึพอใจต่อขัน้ตอน

การคัดสรร

ร้อยละ 80 ดร.มลนิภา    ศิลาอาสน์          

ดร.อนุ    เจริญวงศ์ระยับ

จ านวนความรู้จากงานวจิัย 12 เร่ือง/ปี ร้อยละ 80 ดร.ธรีะพงษ ์  แสนทวสีุข 

จ านวนจุลสาร 3 ฉบับ/ปี

10 57-2-04 สกอ. 4.1,4.2

สมศ. 4.6

มรพส.2.1

สวจ.10 จัดท ารายการเผยแพร่ผลงานวจิัยและบริการวชิาการ X X X X 80,000           ผลิตรายการเผยแพร่ผลงานวจิัย 10 เร่ือง/ปี  ความพงึพอใจต่อผู้เขา้รับชม

รายการ  (ผ่านแบบส ารวจออนไลน)์

3.5  ขึ้นไป ดร.บัญชา   ส ารวยร่ืน

 ชอ่งทางในการเผยแพร่

ผลงานวจิัยและงานบริการวชิาการ

1  ชอ่งทาง ความพงึพอใจของเจา้ของ

ผลงานวจิัยและงานบริการวชิาการ

3.5  ขึ้นไป

 จ านวนผู้เขา้รับชมรายการ  (ยอด

ววิในการเขา้ชมผ่านทาง YouTube)

200  คน

11 57-2-04 สกอ. 4.1,4.2

มรพส.2.1

สวจ.11 สนับสนุนส่งเสริมการจดสิทธบิัตรและทรัพย์สินทาง

ปัญญา

X X X 40,000           ประกาศหลักเกณฑก์ารจัดสรร

ผลประโยชน์ทีเ่กิดจากทรัพย์สิน

ทางปัญญา มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พบิูลสงคราม

1 ฉบับ ความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมการ

ฝึกอบรม

ร้อยละ 80 ผศ.ดร.น้ าทพิย์    วงษป์ระทปี

คณาจารย์หรือบุคลากรทีเ่ขา้ร่วม

ฝึกอบรม

15 คน ความรู้ความเขา้ใจผู้เขา้ร่วมการ

ฝึกอบรม

ร้อยละ 80

สิทธบิัตร อนุสิทธบิัตร หรือ

ทรัพย์สินทางปัญญา ทีย่ื่นขอจด

ทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา

1 เร่ือง ผู้เขา้ร่วมฝึกอบรมน าความรู้ทีไ่ด้ไป

ใชป้ระโยชน์

ร้อยละ 75

ชือ่-สกุล

ผู้รับผิดชอบ
ท่ี

รหัสโครงการ

ระดับ

มหาวิทยาลัย

ตัวชีวั้ดระดับ

มรพส./สกอ./

สมศ.

รหัสงาน/

โครงการ

หลัก

ชือ่งาน/โครงการ

แผนระยะเวลา

ด าเนนิการ
งบประมาณ

ท้ังสิน้(บาท)

รายละเอยีดตัวชีวั้ด

X X X 60,000           ความพงึพอใจของการน าไปใช้

ประโยชน์

9 57-2-04 สกอ.4.2

สมศ. 4.5

มรพส.2.1 

สวจ.09 สังเคราะหค์วามรู้จากงานวจิัยเพือ่เผยแพร่สูผู้่ใช้

ประโยชน์

X

สกอ. 4.2,

สมศ. 4.5 

มรพส.  2.1

สวจ.07 จัดท าวารสาร Journol of Science, Humanities & 

Social Science



ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 เชงิปรมิาณ ค่าเป้าหมาย เชงิคุณภาพ ค่าเป้าหมาย

จ านวนชุดโครงการวจิัยร่วมกับผู้ใช้

ประโยชน์

อย่างน้อย 1 ชุด ความพงึพอใจต่อการเขา้ร่วม

กิจกรรม

ร้อยละ 80

จ านวนเครือขา่ยทีเ่ขา้ร่วมกับ

นักวจิัยในโครงการ

อย่างน้อย 1 เครือขา่ย

จ านวนเครือขา่ยความร่วมมอื

ทางการวจิัยและการใหบ้ริการ

วชิาการกับหน่วยงานต่างๆ จ านวน

บุคลากรของมหาวทิยาลัยฯ

จ านวน  3 เครือขา่ย  ความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมเครือขา่ย

ร้อยละ  80

จ านวนบุคลากรของมหาวทิยาลัยที่

เขา้ร่วมกิจกรรมเครือขา่ย

จ านวน  30 คน  ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมเครือขา่ยมี

ความรู้ความเขา้ใจ

ร้อยละ  80

แผนบริการวชิาการและแผน

โครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริประจ าป ี2557

1  เล่ม  ร้อยละ  80

รายงานผลการบรรลุความส าเร็จ

ของโครงการบริการวชิาการและ

โครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริของมหาวทิยาลัย

1  เล่ม

โครงการจัดตัง้ศูนย์จัดหารายได้ 1  ศูนย์

ผลการด าเนินงานโครงการบริการ

วชิาการและโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริของ

มหาวทิยาลัย

58 โครงการ  

ความพงึพอใจของผู้เขา้รับการ

ฝึกอบรม

ร้อยละ 80

ความรู้ความเขา้ใจของผู้เขา้รับการ

ฝึกอบรม

ร้อยละ  90

ผู้เขา้รับการฝึกอบรมน าความรู้ทีไ่ด้

ไปใชป้ระโยชน์

ร้อยละ 75

16 57-2-15 สมศ. 7.12 สวจ.24 งานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ X X X X 400,000         สนับสนุนการด าเนินงานของ

สถาบันครบตามพันธกิจ

3 ด้าน ความพงึพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 ดร.บัญชา   ส ารวยร่ืน

ท่ี

รหัสโครงการ

ระดับ

มหาวิทยาลัย

ตัวชีวั้ดระดับ

มรพส./สกอ./

สมศ.

รหัสงาน/

โครงการ

หลัก

ชือ่งาน/โครงการ

แผนระยะเวลา

ด าเนนิการ งบประมาณ

ท้ังสิน้(บาท)

รายละเอยีดตัวชีวั้ด
ชือ่-สกุล

ผู้รับผิดชอบ

30,000          จ านวนบุคลากรผู้ใหบ้ริการ

วชิาการทีเ่ขา้ร่วมการฝึกอบรม 

หรือผู้ทีส่นใจ

จ านวน  50 คน ดร.อนุ   เจริญวงศ์ระยับ

ดร.อนุ   เจริญวงศ์ระยับ

15 57-2-15 สกอ.5.1, 5.2  

สมศ.5.8,5.9

มรพส. 2.2,2.3

สวจ.15 พัฒนาศักยภาพผู้ใหบ้ริการวชิาการ X X X  

X X X X 218,300          บุคลากรของมหาวทิยาลัยฯ มี

ความพงึพอใจต่อระบบบริหาร

จัดการงานบริการวชิาการและงาน

ส่งเสริมสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ

X X X 160,000         ผศ.ดร.น้ าทพิย์  วงษป์ระทปี      

ดร.บัญชา       ส ารวยร่ืน

14 57-2-15 สกอ.5.1, 5.2  

สมศ.5.8,5.9

มรพส. 2.2,2.3

สวจ.14 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวชิาการและ

สืบสานงานตามแนวพระราชด าริ

13 57-2-13 สกอ.4.1,4.24.3, 

สมศ.4.6

มรพส.2.1

สวจ.13 พัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืการวจิัยและบริการ

วชิาการเพือ่พัฒนาสังคม

X

X X X X 40,000          ดร.มลนิภา   ศิลาอาสน์ 12 57-2-13 สกอ.4.1 

สมศ.5.8,  5.9

มรพส.2.1

สวจ.12 ส่งเสริมการท าวจิัยร่วมกับผู้ใชป้ระโยชน์



ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 เชงิปรมิาณ ค่าเป้าหมาย เชงิคุณภาพ ค่าเป้าหมาย

 บูธจัดนิทรรศการของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม

1 บูธ ความพงึพอใจของผู้เขา้รับร่วมชม

งานหรือกิจกรรม

ร้อยละ 80

จ านวน  500 คน ผู้เขา้ร่วมชมงานหรือกิจกรรมมี

ความรู้ความเขา้ใจ

ร้อยละ 80

ผู้เขา้ร่วมชมงานหรือกิจกรรมน า

ความรู้ทีไ่ด้ไปใชป้ระโยชน์

ร้อยละ 75

นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน

 18  คน ความพงึพอใจของผู้บริหาร 

ครูผู้สอน  และผู้ดูแลเด็กใน

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่

เขา้ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  และผู้ดูแลเด็ก

ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

34  คน ความรู้ความเขา้ใจของผู้บริหาร 

ครูผู้สอน  และผู้ดูแลเด็กใน

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่

เขา้ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 90

ผู้บริหาร ครูผู้สอน  และผู้ดูแลเด็ก

ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

ทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถน า

ความรู้ทีไ่ด้ไปใชป้ระโยชน์

ร้อยละ 75

X X X X 100,000         บุคลากรของมหาวทิยาลัยทีไ่ด้รับ

การฝึกอบรม

5  คน ความพงึพอใจของผู้เขา้รับบริการ

แหล่งเรียนรู้

ร้อยละ  80 ดร.อนุ   เจริญวงศ์ระยับ

โรงเรียน ตชด. ทีเ่ป็นสมาชกิสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการ

 อพ.สธ.

จ านวน  1  แหง่ ผู้เขา้รับบริการแหล่งเรียนรู้มี

ความรู้ความเขา้ใจ

ร้อยละ  90

ผู้เขา้รับบริการแหล่งเรียนรู้น า

ความรู้ทีไ่ด้ไปใชป้ระโยชน์

ร้อยละ  75

8,864,200      รวมทัง้สิ้น  67  ตัวชี้วดั

งบประมาณ

ท้ังสิน้(บาท)

รายละเอยีดตัวชีวั้ด ชือ่-สกุล

ผู้รับผิดชอบ
ท่ี

รหัสโครงการ

ระดับ

มหาวิทยาลัย

ตัวชีวั้ดระดับ

มรพส./สกอ./

สมศ.

รหัสงาน/

โครงการ

หลัก

ชือ่งาน/โครงการ

แผนระยะเวลา

ด าเนนิการ

รวมท้ังสิน้ 17 โครงการ กับ 1 งาน    รวมตัวชี้วดัเชงิปริมาณ  36  ตัวชี้วดั    รวมตัวชี้วดัเชงิปริมาณ  31  ตัวชี้วดั

X X X 150,000         ดร.อนุ   เจริญวงศ์ระยับ

19 57-2-12  สกอ.5.1 ,5.2   

สมศ.5.9        

มรพส.2.2 ,2.3

สวจ.27 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในโครงการ

อนุรักษพ์ันธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

18 57-2-12 สกอ.5.1, 

สกอ.5.2

สมศ.5.8,สมศ.5.9

มรพส. 2.2,

มรพส 2.3

สวจ.26 โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน

X

X   200,000        ดร.อนุ   เจริญวงศ์ระยับ

จ านวนผู้เขา้ร่วมชมงานหรือ

นิทรรศการการของมหาวทิยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม

17 57-2-07 สกอ.5.1, 

สกอ.5.2

สมศ.5.8,สมศ.5.9

มรพส. 2.2,

มรพส 2.3

สวจ.25 โครงการจัดนิทรรศการนเรศวรมหาราชกาชาด

พษิณุโลก

X



ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 เชงิปรมิาณ ค่าเป้าหมาย เชงิคุณภาพ ค่าเป้าหมาย

60,000           จ านวนระบบฐานขอ้มูล  3 ระบบ ความพงึพอใจต่อระบบฐานขอ้มูล ร้อยละ 80 ดร.บัญชา   ส ารวยร่ืน

ประเมนิการใชง้านตามของเขตของ

ระบบ

ร้อยละ 70

20,000          เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 รายการ ความพงึพอใจต่อเวบ็ไซต์และ

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 80 ดร.บัญชา   ส ารวยร่ืน

เวบ็ไซต์สถาบันวจิัยและพัฒนา 1 เวบ็ไซต์

จ านวนแผนพัฒนาของสถาบัน 3 แผน

การมสี่วนร่วมของบุคลากร ร้อยละ 100

บุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100

งานวจิัยสถาบันหรือคูม่อืปฏบิัติงาน 5 เร่ือง

5 57-4-26 สกอ. 7.1,

สกอ. 9.1,

สมศ. 9.15

มร.พส.4.1

มร.พส.4.3

สวจ.20 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานตามหลัก         

ธรรมาภบิาล

X X X X 10,000          แนวปฏบิัติด้านการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมภบิาล

1 เร่ือง ความพงึพอใจต่อการเขา้ร่วม

กิจกรรม

ร้อยละ 80 ดร.บัญชา   ส ารวยร่ืน

6 57-4-26 สกอ. 7.1,

สกอ. 9.1,

สมศ. 9.15

มร.พส.4.1

มร.พส.4.3

สวจ.21 เสริมสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บริหารและ

บุคลากรสถาบันวจิัยและพัฒนา

X    50,000          บุคลากรทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ความพงึพอใจต่อการเขา้ร่วม

กิจกรรม

ร้อยละ 80 ดร.บัญชา   ส ารวยร่ืน

บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  บุคลากรทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 80

แนวปฏบิัติทีเ่กิดจากการจัดการ

ความรู้

3 เร่ือง

8 57-4-32 สกอ. 7.1,

สกอ. 9.1,

สมศ. 9.15

มร.พส.4.4

สวจ.23 พัฒนาปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่การ

ท างานด้วยวฒันธรรมคุณภาพ

X X X X 40,000          จ านวนสิ่งอ านวยความสะดวกและ

การจัดพื้นทีท่าง

วฒันธรรมทีไ่ด้รับการปรับปรุง

3 รายการ ความพงึพอใจต่อสิ่งอ านวยความ

สะดวกและการจัดพื้นทีท่าง

วฒันธรรม

ร้อยละ 80

315,000         รวมทัง้สิ้น  21  ตัวชี้วดั

15,000          ดร.บัญชา   ส ารวยร่ืน

รวมท้ังสิน้ 8 โครงการ    รวมตัวชี้วดัเชงิปริมาณ  12  ตัวชี้วดั    รวมตัวชี้วดัเชงิปริมาณ  9  ตัวชี้วดั

ดร.บัญชา   ส ารวยร่ืน

7 57-4-22 สกอ. 7.1,

สกอ. 7.2,

สกอ. 9.1,

สมศ. 9.15

สวจ.22 จัดการความรู้ของบุคลากรสถาบันวจิัยและพัฒนา X X X X

X X X 100,000          บุคลากรทีร่่วมโครงการมคีวาม

พงึพอใจ

ร้อยละ 80

20,000          ความส าเร็จของแผน ร้อยละ 80 ดร.บัญชา   ส ารวยร่ืน

4 57-4-25 สกอ.7.1,7.2,9.1,

 สมศ. 9.15

สวจ.19 พัฒนาบุคลากร X

X

3 57-4-24 สกอ. 1.1,7.1,9.1

สมศ. 9.15

มร.พส.4.1

สวจ.18 จัดท าแผนพัฒนาสถาบันวจิัยและพัฒนา X X X X

X X

2 57-4-21 สกอ. 7.1,7.3,9.1

 สมศ.9.15 

มรพส.4.1

สวจ.17 พัฒนาเวบ็ไซต์ และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลงานสถาบันวจิัยและพัฒนา

X X X

งบประมาณ

ท้ังสิน้(บาท)

รายละเอยีดตัวชีวั้ด ชือ่-สกุล

ผู้รับผิดชอบ

1  57-4-20 สกอ. 7.1,7.3,9.1

 สมศ.9.15

สวจ.16 พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศงานวจิัย 

บริการวชิาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริ

X X

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันามหาวิทยาลัยให้เปน็องค์การแห่งการเรยีนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีด ีบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ท่ี
รหัสโครงการ

ระดับ

ตัวชีวั้ดระดับ

มรพส./สกอ./

รหัสงาน/

โครงการ
ชือ่งาน/โครงการ

แผนระยะเวลา


