
องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถุประสงค์  และแผนการดําเนนิการ 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  6 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สถาบันไปสู่ทุกกลุ่มงานภายในสถาบัน 
   3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 2 พันธกิจ คือ การวิจัย  
และการบริการทางวิชาการ  
   4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
   5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 2 พันธกิจ 
   6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
   7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8  ข้อ 

 
 
ผลการดําเนนิการ  

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (สวพ. 1.1-1-01-10)  

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สถาบันไปสู่ทุกกลุ่มงานภายในสถาบัน                     
โดยการนําเข้าที่ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 1.1-2-01-03)  

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 2 
พันธกิจ คือ การวิจัย และการบริการทางวิชาการ (สวพ. 1.1-3-01-08) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี  (สวพ. 1.1-4-01-08)  

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 2 พันธกิจ (สวพ.
1.1-5-01-02)  



6. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (สวพ. 1.1-6-01) - (สวพ. 1.1-6-05)         

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยปีละ  1 ครั้ง (สวพ. 1.1-7-01)                        

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุง                     
(สวพ. 1.1-8-01) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปา้หมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 4 - - - - 8 5 
 

รายการหลักฐาน 
สวพ. 1.1-1-01 ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 1.1-1-02 แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 1.1-1-03 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์หน่วยงานกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                

ราชมงคลพระนคร 
สวพ. 1.1-1-04 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 876/2553 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ 

กํากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูล รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีการศึกษา 2553 

สวพ. 1.1-1-05 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 877/2553 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ 
กํากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูล รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตามเกณฑ์ สมศ. รอบสาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีการศึกษา 2553 

สวพ. 1.1-1-06 นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ. 1.1-1-07 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ กํากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูล รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ 

เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สวพ. 1.1-1-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 3/2553 
สวพ. 1.1-1-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 2/2554 
สวพ. 1.1-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 3/2554 
สวพ. 1.1-2-01 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 1/2554 
สวพ. 1.1-2-02 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2552-2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ. 1.1-2-03 แผนพัฒนาหน่วยงานระยะสั้น ประจําปีงบประมาณ 2553-2555 
สวพ. 1.1-3-01 ผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 1.1-3-02 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ. 1.1-3-03 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ. 1.1-3-04 ปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ. 1.1-3-05 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 1.1-3-06 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 1.1-3-07 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-1-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-1-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/kamsang%20yuttasat%20ird53.pdf
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http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/Strategy%20ird53.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/downloads/kamsang_yuttasat53.doc
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-1-05(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-2-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-2-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-2-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/Strategy%20ird53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-3-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-3-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-3-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-3-05(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-3-06(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-3-07(53).pdf
http://qa.rmutp.ac.th/downloads/paomai_2553.pdf


สวพ. 1.1-3-08 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 
สวพ. 1.1-4-01 แผนพัฒนาหน่วยงานระยะสั้น ประจําปีงบประมาณ 2553-2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 1.1-4-02 แผนพัฒนาหน่วยงานระยะปานกลาง ประจําปีงบประมาณ 25563-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 1.1-4-03 แผนพัฒนาหน่วยงานระยะยาว ประจําปีงบประมาณ 2561-2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 1.1-4-04 แผนงบประมาณ 5 ปี (2552-2556) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 1.1-4-05 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 1.1-4-06 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 1.1-4-07 นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 1.1-4-08 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 2/2553 
สวพ. 1.1-5-01 ตารางแผนและผลปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 1.1-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 6/2552 
สวพ. 1.1-6-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 919/2552 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
สวพ. 1.1-6-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 811/2554 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
สวพ. 1.1-6-03 การรายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีได้งบประมาณประจําปี พ.ศ.2553 
สวพ. 1.1-6-04 การรายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีได้งบประมาณประจําปี พ.ศ.2553 ผ่านระบบ BPM 
สวพ. 1.1-6-05 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 2/2553 
สวพ. 1.1-7-01 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.  2553  
สวพ. 1.1-8-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 5/2553 
 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความสําคัญในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
 
จุดที่ควรพฒันา 

- 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1.  

- ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัย 

กันยายน  2554 

แผนพัฒนา 
- 

 

 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
     (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6098 
     (รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
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