ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครู สู่ความเป็นเลิศ
ที่
1

รหัสโครงการ

ตัวชีว้ ัดระดับ

รหัสงาน/

ระดับ

มรพส./สกอ./

โครงการ

57-1-25

สกอ.5.2 ,7.2

ชือ่ งาน/โครงการ

สวจ.28 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านประชาคมอาเซียน

แผนระยะเวลา

งบประมาณ

ต.1 ต.2 ต.3 ต.4
x x x

ทัง้ สิน้ (บาท)

รายละเอียดตัวชีว้ ัด

เชิงปริมาณ
100,000 จานวนฐานข้อมูลองค์ความรู้เรื่อง
ประชาคมอาเซียน

100,000

ชือ่ -สกุล

เชิงคุณภาพ
ความรู้ทเี่ พิม่ ขึน้ หลังจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม

จานวน website ของนักเรียน
นักศึกษา ทีส่ ่งเข้าร่วมโครงการ

20 website

ความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

จานวน website ทีผ่ ่านการคัดเลือก

5 website

จานวนผู้เข้าชม website องค์
ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน

จานวนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
ของสถาบันวิจัยเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100
รวมทัง้ สิน้ 1 โครงการ

ค่าเป้าหมาย
1 ฐาน

ค่าเป้าหมาย
สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม

ผูร้ ับผิดชอบ
ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ

ร้อยละ 80
มีผู้เข้าชมทุกๆ 7 วัน

10 คน

รวมตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ 4 ตัวชีว้ ัด

รวมตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ 3 ตัวชีว้ ัด

รวมทัง้ สิน้ 7 ตัวชีว้ ัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
ที่
1

รหัสโครงการ

ตัวชีว้ ัดระดับ

รหัสงาน/

ระดับ

มรพส./สกอ./

โครงการ

มหาวิทยาลัย

สมศ.

หลัก

57-2-01

สกอ. 4.1

แผนระยะเวลา
ชือ่ งาน/โครงการ

ต.1 ต.2 ต.3 ต.4

57-2-14

3

57-2-15

4

5

57-2-15

57-2-03

สมศ.๕,๘
สกอ. 4.1,
มรพส.2.1
สกอ. 4.1,
สกอ. 4.3,
มรพส.2.3

สกอ. 4.1,
สกอ. 4.3,
มรพส.2.1

สกอ. 4.1,
มรพส.2.1

ทัง้ สิน้ (บาท)

เชิงปริมาณ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

X

X

X

X

300,000 จานวนนักวิจัยทีม่ ีองค์ความรู้
จานวนชุดโครงการ

สวจ.02

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
(Research Learning Center) พิบูลปัญญา

X

X

X

X

100,000 จานวนแหล่งเรียนรู้ และบริการ
ด้านวิชาการและวิจัย

1 แหล่ง

สวจ.03

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย

X

X

X

X

300,000 จานวนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
ได้รับการพัฒนาในระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย

3 เรื่อง

สวจ.04

สวจ.05

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย

สนับสนุนทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ของชาติและ
มหาวิทยาลัย

X

X

X

X

X

X

X

X

5 โครงการ

จานวนเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รับพัฒนา
ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย

3 คน

57,100 ฐานข้อมูลทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และฐานข้อมูล
ทางการวิจัยเฉพาะเรื่อง/เฉพาะ
สาขา ตลอดจนให้บริการ และ
เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลงานวิจัยอื่นทัง้
ภายในและภายนอกประเทศด้วย
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
และสร้างศูนย์บริการข้อมูลใน
รูปแบบของโฮมเพจ ซึ่งบุคคลและ
หน่วยงานทีอ่ ยู่ในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สามารถเรียกสืบค้น
ข้อมูลได้เพียงแต่เรียกเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
4,228,800 1. จานวนงานวิจัยทีผ่ ่านการ
ประเมินจาก วช.ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัย

57-2-03

สกอ. 4.1,
มรพส.2.1

สวจ.06

สนับสนุนกองทุนส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

X

X

X

X

2,000,000 จานวนโครงการวิจัยทีไ่ ด้รับ
สนับสนุนงบประมาณ

ชือ่ -สกุล
เชิงคุณภาพ

1 ฐานข้อมูล

อย่างน้อย 20 โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ

ร้อยละ 80

ดร.มลนิภา ศิลาอาสน์

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
จากศูนย์เรียนรู้

ร้อยละ 80

ดร.มลนิภา ศิลาอาสน์

ระดับความพึงพอใจต่อระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย

ร้อยละ 80

ดร.มลนิภา ศิลาอาสน์

ระดับความพึงพอใจต่อระบบ
สารสนเทศการวิจัย ด้าน
ฐานข้อมูลทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 70

. ระดับความพึงพอใจต่อการ
เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลงานวิจัย
ภายในและภายนอกประเทศ

ร้อยละ 70

ระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของ
โฮมเพจ

ร้อยละ 70

ระดับความพึงพอใจต่อ
กระบวนการสนับสนุนทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 70

ดร.มลนิภา ศิลาอาสน์

ระดับความสาเร็จของการ
สนับสนุนงานวิจัยกองทุนฯ

ร้อยละ 70

ดร.มลนิภา ศิลาอาสน์

อย่างน้อย 30 คน
ความพึงพอใจต่อผู้เข้าร่วม
อย่างน้อย 1 ชุดโครงการ

จานวนโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จ
ตามเกณฑ์ในสัญญารับทุน

จานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเอกสาร
เผยแพร่ผลงานวิจัย
6

ค่าเป้าหมาย

สวจ.01

มรพส.2.1

2

รายละเอียดตัวชีว้ ัด

งบประมาณ

ดร.มลนิภา ศิลาอาสน์

อย่างน้อย 3 เรื่อง

อย่างน้อย 5 โครงการ

ที่

7

รหัสโครงการ

ตัวชีว้ ัดระดับ

รหัสงาน/

ระดับ

มรพส./สกอ./

โครงการ

มหาวิทยาลัย

สมศ.

หลัก

57-2-04

สกอ. 4.2,
สมศ. 4.5
มรพส. 2.1

แผนระยะเวลา
ชือ่ งาน/โครงการ

สวจ.07 จัดทาวารสาร Journol of Science, Humanities &
Social Science

ดาเนินการ
ต.1 ต.2 ต.3 ต.4

X

X

X

8

57-2-02

สกอ.4.2 , 5.2
มรพส.2.1
สมศ.4.7

สวจ.08

ยกย่องเชิดชูบุคลากรทีม่ ีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ

X

X

X

9

57-2-04

สกอ.4.2
สมศ. 4.5
มรพส.2.1

สวจ.09

สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเพือ่ เผยแพร่สู่ผู้ใช้
ประโยชน์

X

X

X

สกอ. 4.1,4.2
สมศ. 4.6
มรพส.2.1

สวจ.10

10

11

57-2-04

57-2-04

สกอ. 4.1,4.2
มรพส.2.1

สวจ.11

จัดทารายการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ

สนับสนุนส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง
ปัญญา

X

X

X

X

X

X

X

X

X

รายละเอียดตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
ทัง้ สิน้ (บาท)

300,000

เชิงปริมาณ

ค่าเป้าหมาย

จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
ทีไ่ ด้รับเงินรางวัลเผยแพร่
ผลงานวิจัย

อย่างน้อย 3 เรื่อง

จานวนครั้งในการประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ เพือ่
พิจารณาทุนวิจัย เงินรางวัล
เผยแพร่ และการวางแผนกิจกรรม
การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย

อย่างน้อย 3 ครั้ง

จานวนบทความ

7 เรื่อง/ฉบับ

ชือ่ -สกุล
เชิงคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย

วารสารอยู่ใน ฐานTCI

กลุ่ม 2

วารสารมีค่า Thai-Journal Impact
Factors เพิม่ ขึน้

0.087

ผูร้ ับผิดชอบ

ดร.ธีระพงษ์ แสนทวีสุข

100,000

ประเภทบุคลากรทีไ่ ด้รับการยกย่อง

5 ประเภท

ระดับความพึงพอใจต่อขัน้ ตอน
การคัดสรร

ร้อยละ 80

ดร.มลนิภา ศิลาอาสน์
ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ

60,000

จานวนความรู้จากงานวิจัย

12 เรื่อง/ปี

ความพึงพอใจของการนาไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 80

ดร.ธีระพงษ์ แสนทวีสุข

จานวนจุลสาร

3 ฉบับ/ปี

ผลิตรายการเผยแพร่ผลงานวิจัย

10 เรื่อง/ปี

ความพึงพอใจต่อผู้เข้ารับชม
รายการ (ผ่านแบบสารวจออนไลน์)

3.5 ขึน้ ไป

ดร.บัญชา สารวยรื่น

ช่องทางในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

1 ช่องทาง

ความพึงพอใจของเจ้าของ
ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

3.5 ขึน้ ไป

จานวนผู้เข้ารับชมรายการ (ยอด
วิวในการเข้าชมผ่านทาง YouTube)

200 คน

80,000

40,000 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรร
ผลประโยชน์ทเี่ กิดจากทรัพย์สิน
ทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

1 ฉบับ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

ร้อยละ 80

คณาจารย์หรือบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม
ฝึกอบรม

15 คน

ความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

ร้อยละ 80

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา ทีย่ ื่นขอจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

1 เรื่อง

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนาความรู้ทไี่ ด้ไป
ใช้ประโยชน์

ร้อยละ 75

ผศ.ดร.น้าทิพย์ วงษ์ประทีป

ที่

12

13

แผนระยะเวลา

รหัสโครงการ

ตัวชีว้ ัดระดับ

รหัสงาน/

ระดับ

มรพส./สกอ./

โครงการ

มหาวิทยาลัย

สมศ.

หลัก

ต.1 ต.2 ต.3 ต.4

สกอ.4.1
สมศ.5.8, 5.9
มรพส.2.1

สวจ.12 ส่งเสริมการทาวิจัยร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์

X

สกอ.4.1,4.24.3,
สมศ.4.6
มรพส.2.1

สวจ.13 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการ
วิชาการเพือ่ พัฒนาสังคม

57-2-13

57-2-13

X

X

รายละเอียดตัวชีว้ ัด

งบประมาณ

ดาเนินการ

ชือ่ งาน/โครงการ

X

ทัง้ สิน้ (บาท)

เชิงปริมาณ

40,000 จานวนชุดโครงการวิจัยร่วมกับผู้ใช้
ประโยชน์
จานวนเครือข่ายทีเ่ ข้าร่วมกับ
นักวิจัยในโครงการ

X

X

X

X

160,000 จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการวิจัยและการให้บริการ
วิชาการกับหน่วยงานต่างๆ จานวน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่
เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย

14

57-2-15

สกอ.5.1, 5.2
สมศ.5.8,5.9
มรพส. 2.2,2.3

สวจ.14 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและ
สืบสานงานตามแนวพระราชดาริ

X

X

X

X

218,300 แผนบริการวิชาการและแผน
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริประจาปี 2557

16

57-2-15

57-2-15

สกอ.5.1, 5.2
สมศ.5.8,5.9
มรพส. 2.2,2.3

สมศ. 7.12

สวจ.15 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการวิชาการ

สวจ.24 งานบริหารสานักงานผู้อานวยการ

X

X

X

X

X

X

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

ดร.มลนิภา ศิลาอาสน์

จานวน 3 เครือข่าย

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเครือข่าย

ร้อยละ 80

ผศ.ดร.น้าทิพย์ วงษ์ประทีป
ดร.บัญชา
สารวยรื่น

จานวน 30 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายมี
ความรู้ความเข้าใจ

ร้อยละ 80

บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มี
ความพึงพอใจต่อระบบบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการและงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ

ร้อยละ 80

ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

ร้อยละ 80

ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ

ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

ร้อยละ 90

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้ทไี่ ด้
ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 75

อย่างน้อย 1 เครือข่าย

1 เล่ม

โครงการจัดตั้งศูนย์จัดหารายได้

1 ศูนย์

400,000 สนับสนุนการดาเนินงานของ
สถาบันครบตามพันธกิจ

เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม

1 เล่ม

30,000 จานวนบุคลากรผู้ให้บริการ
วิชาการทีเ่ ข้าร่วมการฝึกอบรม
หรือผู้ทสี่ นใจ

X

อย่างน้อย 1 ชุด

รายงานผลการบรรลุความสาเร็จ
ของโครงการบริการวิชาการและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงานโครงการบริการ
วิชาการและโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริของ
มหาวิทยาลัย
15

ค่าเป้าหมาย

ชือ่ -สกุล
ผูร้ ับผิดชอบ

58 โครงการ

จานวน 50 คน

3 ด้าน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ 80

ดร.บัญชา สารวยรื่น

ที่

17

18

19

รหัสโครงการ

ตัวชีว้ ัดระดับ

รหัสงาน/

ระดับ

มรพส./สกอ./

โครงการ

มหาวิทยาลัย

สมศ.

หลัก

57-2-07

สกอ.5.1,
สกอ.5.2
สมศ.5.8,สมศ.5.9
มรพส. 2.2,
มรพส 2.3

57-2-12

57-2-12

สกอ.5.1,
สกอ.5.2
สมศ.5.8,สมศ.5.9
มรพส. 2.2,
มรพส 2.3

สกอ.5.1 ,5.2
สมศ.5.9
มรพส.2.2 ,2.3

แผนระยะเวลา

X

X

ผูร้ ับผิดชอบ
เชิงปริมาณ

200,000 บูธจัดนิทรรศการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จานวนผู้เข้าร่วมชมงานหรือ
นิทรรศการการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม

สวจ.26 โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน

X

X

X

X

150,000 นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน

ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ดูแลเด็ก
ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน

สวจ.27

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รวมทัง้ สิน้ 17 โครงการ กับ 1 งาน

X

X

X

ชือ่ -สกุล

ทัง้ สิน้ (บาท)

ต.1 ต.2 ต.3 ต.4

สวจ.25 โครงการจัดนิทรรศการนเรศวรมหาราชกาชาด
พิษณุโลก

รายละเอียดตัวชีว้ ัด

งบประมาณ

ดาเนินการ

ชือ่ งาน/โครงการ

X

100,000 บุคลากรของมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รับ
การฝึกอบรม
โรงเรียน ตชด. ทีเ่ ป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการ
อพ.สธ.

8,864,200

ค่าเป้าหมาย
1 บูธ

เชิงคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมชม
งานหรือกิจกรรม

ร้อยละ 80

ผู้เข้าร่วมชมงานหรือกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ

ร้อยละ 80

ผู้เข้าร่วมชมงานหรือกิจกรรมนา
ความรู้ทไี่ ด้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 75

18 คน

ความพึงพอใจของผู้บริหาร
ครูผู้สอน และผู้ดูแลเด็กใน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

34 คน

ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร
ครูผู้สอน และผู้ดูแลเด็กใน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 90

ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ดูแลเด็ก
ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมสามารถนา
ความรู้ทไี่ ด้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 75

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
แหล่งเรียนรู้

ร้อยละ 80

ผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้มี
ความรู้ความเข้าใจ

ร้อยละ 90

ผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้นา
ความรู้ทไี่ ด้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 75

จานวน 500 คน

5 คน
จานวน 1 แห่ง

รวมตัวชี้วดั เชิงปริมาณ 36 ตัวชี้วดั

รวมตัวชี้วดั เชิงปริมาณ 31 ตัวชี้วดั

ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ

ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ

ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ

รวมทัง้ สิ้น 67 ตัวชี้วดั

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ที่
1

รหัสโครงการ

ตัวชีว้ ัดระดับ

รหัสงาน/

ระดับ

มรพส./สกอ./

โครงการ

57-4-20

สกอ. 7.1,7.3,9.1
สมศ.9.15

สวจ.16 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศงานวิจัย
บริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชดาริ

ชือ่ งาน/โครงการ

แผนระยะเวลา

งบประมาณ

ต.1 ต.2 ต.3 ต.4
X X X X

ทัง้ สิน้ (บาท)

รายละเอียดตัวชีว้ ัด

เชิงปริมาณ
60,000 จานวนระบบฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

ประเมินการใช้งานตามของเขตของ
ระบบ

ร้อยละ 70

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์และ
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 80

ดร.บัญชา สารวยรื่น

ความสาเร็จของแผน

ร้อยละ 80

ดร.บัญชา สารวยรื่น

บุคลากรทีร่ ่วมโครงการมีความ
พึงพอใจ

ร้อยละ 80

ดร.บัญชา สารวยรื่น

1 เรื่อง

ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ 80

ดร.บัญชา สารวยรื่น

50,000 บุคลากรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ 80

ดร.บัญชา สารวยรื่น

15,000 บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 100

บุคลากรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

ดร.บัญชา สารวยรื่น

ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความ
สะดวกและการจัดพืน้ ทีท่ าง
วัฒนธรรม

ร้อยละ 80

57-4-21

สกอ. 7.1,7.3,9.1
สมศ.9.15
มรพส.4.1

สวจ.17 พัฒนาเว็บไซต์ และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

X

X

X

X

20,000 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

3

57-4-24

สกอ. 1.1,7.1,9.1
สมศ. 9.15
มร.พส.4.1
สกอ.7.1,7.2,9.1,

สวจ.18 จัดทาแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา

X

X

X

X

20,000 จานวนแผนพัฒนาของสถาบัน

4

57-4-25

เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
การมีส่วนร่วมของบุคลากร
สวจ.19 พัฒนาบุคลากร

X

X

X

X

100,000 บุคลากรได้รับการพัฒนา

สมศ. 9.15

งานวิจัยสถาบันหรือคูม่ ือปฏิบัติงาน

5

57-4-26

สกอ. 7.1,
สกอ. 9.1,
สมศ. 9.15
มร.พส.4.1
มร.พส.4.3

สวจ.20 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

X

6

57-4-26

สกอ. 7.1,
สกอ. 9.1,
สมศ. 9.15
มร.พส.4.1
มร.พส.4.3

สวจ.21 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

X

7

57-4-22

สกอ. 7.1,
สกอ. 7.2,
สกอ. 9.1,
สมศ. 9.15

สวจ.22 จัดการความรู้ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

X

สกอ. 7.1,
สกอ. 9.1,
สมศ. 9.15
มร.พส.4.4

สวจ.23 พัฒนาปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพือ่ การ
ทางานด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ

8

57-4-32

X

X

X

X

X

X

10,000 แนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมภิบาล

แนวปฏิบัติทเี่ กิดจากการจัดการ
ความรู้

รวมทัง้ สิน้ 8 โครงการ

X

X

X

X

ชือ่ -สกุล
ผูร้ ับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล

2

40,000 จานวนสิ่งอานวยความสะดวกและ
การจัดพืน้ ทีท่ าง
วัฒนธรรมทีไ่ ด้รับการปรับปรุง

315,000

ค่าเป้าหมาย
3 ระบบ

อย่างน้อย 3 รายการ

ดร.บัญชา สารวยรื่น

1 เว็บไซต์
3 แผน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
5 เรื่อง

3 เรื่อง
3 รายการ

รวมตัวชี้วดั เชิงปริมาณ 12 ตัวชี้วดั

รวมตัวชี้วดั เชิงปริมาณ 9 ตัวชี้วดั

รวมทัง้ สิ้น 21 ตัวชี้วดั

