
องค์ประกอบที่ 4  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 : ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  4 
เกณฑ์์มาตรฐาน :  

  1. คณะกรรมการประจําสถาบัน ทําหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วน 
  2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถา่ยทอดไปยังบุคลากร 

ทุกระดับ   
  3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
  4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ 

ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ   

วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 
  7. คณะกรรมการประจาํสถาบัน  เสนอแนะการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์์การประเมิน  
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 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 
ผลการดําเนนิการ  

1. มีคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาทําหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วน เช่น มีคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.4.1-1-01 และ สวพ. 4.1-1-02) ปฎิบัติหน้าที่
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการประจําส่วนราชการ             
(สวพ.4.1-1-03 และ สวพ.4.1-1-04)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน  ครั้งที่  3/54  
(สวพ.4.1-1-05) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ โดยแจ้งวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ผังยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.4.1-2-01) 



3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายรวม ทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน โดยมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ของ สวพ. ในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 4.1-3-01) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคคลตามความเหมาะสม โดยมีการแนะนําการปฎิบัติงาน / ผู้รับผิดชอบในการประชุม
บุคลากรสวพ.ครั้งที่ 1/53 (สวพ.4.1-4-01) และในการประชุมคณะกรรมการประจําสวพ. (สวพ.4.1-4-02) 

5. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีคู่มือขั้นตอนการ
ปฎิบัติงานสวพ.มทร.พระนคร (สวพ.4.1-5-01) และมีการจัดการความรู้ (สวพ.4.1-5-02) 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีรายงานผลการประเมินผู้บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (สวพ.4.1-6-01) และมีการประเมินการ
ปฎิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับ (สวพ.4.1-6-02) 

7. คณะกรรมการประจําสวพ. เสนอแนะการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างมีรูปธรรม ในการประชุมคณะกรรมการประจําสวพ. ครั้งที่  2/54 (สวพ.4.1-7-01)    
มีรายงานประจําปี 2553 ของสวพ.มทร.พระนคร (4.1-7-02) และหนังสือสํานักงานการศึกษาทางไกล                     
มทร.รัตนโกสินทร์ที่ ศธ.0582.36/0172 ล. 9 พ.ค. 54 (4.1-7-03) 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

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 - - - - 7 5 
 
รายการหลักฐาน  
สวพ.  4.1-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 137/2554 ลงวันท่ี 14 ก.พ.54 
สวพ. 4.1-1-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 907/2553 ลงวันท่ี 26 พ.ย.54 
สวพ. 4.1-1-03 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการประจําส่วนราชการ (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ.2553 ลงวันท่ี 4 ต.ค. 54 
สวพ. 4.1-1-04 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการประจําส่วนราชการ พ.ศ.2550  

ลงวันท่ี 18 มิ.ย.50 
สวพ. 4.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ.คร้ังท่ี 3/54 
สวพ. 4.1-2-01 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 2/53 เม่ือวันจันทร์ท่ี 21 มิ.ย.53 
สวพ. 4.1-3-01 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 3/53 เม่ือวันอังคารท่ี 12 ต.ค.54 
สวพ. 4.1-4-01 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 1/53 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 6 ม.ค.54 
สวพ. 4.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ.คร้ังท่ี 2/54 
สวพ. 4.1-5-01 คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 
สวพ. 4.1-5-02 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  www.ird.rmutp.ac.th 
สวพ. 4.1-6-01 การประเมินผู้บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (คอยเอกสาร) 

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/order%20ird%20137-54.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/order%20ird%20907-53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/minutes%20ird3-54.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.1-2-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.1-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.1-4-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/minutes%20ird2-54.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/process%20of%20implementation.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/news.php
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.1-6-01(53).pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/pdf/council_job/reg/reg_50_017.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/pdf/council_job/reg/reg_50_010.pdf


สวพ. 4.1-6-02 ผลการประเมินผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกระดับ 
สวพ. 4.1-7-01 รายงานการประชุมกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 2/54 เม่ือวันท่ี  2  มีนาคม  2554 
สวพ. 4.1-7-02 หนังสือสํานักงานการศึกษาทางไกล มทร.รัตนโกสินทร์ ท่ี ศธ 0582.36/0172 ล. 9 พ.ค.54  
 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารสถาบันทุกระดับ มีภาวะผู้นําสามารถบริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถคัดสรรบุคลากรได้ตรงกับความสามารถเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก 

2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม       
 
จุดที่ควรพฒันา 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสวพ. จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. เชิญบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการ
ประจําสวพ. 

- ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

1. เม่ือคณะกรรมการประจําสวพ.ชดุ
เดิมหมดวาระในวันท่ี 25 พ.ย. 55 

แผนพัฒนา 
- 

 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
     (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสุจินดา  รังสิกรรพุม   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
     (สํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.1-6-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.1-7-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/minutes%20ird2-54.pdf


ตัวบ่งชี้ที ่4.2  : ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย 
          และพัฒนาสู่การปฏิบัติ  

ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  4 
เกณฑ์์มาตรฐาน :  

  1.  สถาบัน มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือให้คณะกรรมการประจําสถาบันพิจารณากรอบการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  2. มีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง  แนวทางการดําเนินงาน รวมถึง
แผนพัฒนาใหกั้บบุคลากรในระดับต่าง ๆ 

  3. มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยกําหนดเป้าประสงค์ แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้
เช่ือมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

  4. มีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของสถาบันลงสู่ทุกกลุม่งานภายในสถาบัน 
  5. ดําเนินการถ่ายทอดตัวช้ีวัด  และเป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ 
 

เกณฑ์์การประเมิน  
1 2 3 4 5 

ดําเนินการได้ 
1 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
3 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
4 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 
ผลการดําเนนิการ  

1. มีการนําวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือทบทวนและพิจารณากรอบการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(สวพ. 4.2-1-01) 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดําเนินงาน 
รวมถึงแผนพัฒนาให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยการนําเข้าที่ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(สวพ. 4.2-2-01) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยกําหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้เช่ือมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (สวพ. 4.2-3-01) -     
(สวพ. 4.2-3-03) 

4. มีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของสถาบันลงสู่ทุกกลุ่มงานภายในสถาบัน (สวพ. 4.2-4-01) 
5. ดําเนินการถ่ายทอดตัวช้ีวัด  และเป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ         

(สวพ. 4.2-5-01) โดยการนําเข้าที่ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 4.2-5-02) 
 
 

 
 
 



ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

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 2 - - - - 5 5 
 
รายการหลักฐาน  
สวพ. 4.2-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 3/2553 
สวพ. 4.2-2-01 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 2/2553 
สวพ. 4.2-3-01 ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 4.2-3-02 แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 4.2-3-03 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์หน่วยงานกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลพระนคร 
สวพ. 4.2-4-01 นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 4.2-5-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์  กํากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรายงานตาม

เป้าหมายคุณภาพ  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีการศึกษา  2553 

สวพ. 4.2-5-02 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมสู่ผู้ปฏิบัติ 
จุดแข็ง 

1. มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

2.    สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกําหนดประชุมบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้สามารถถ่ายทอด
นโยบาย ตัวช้ีวัด และเป้าหมายให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างรวดเร็ว 
 
จุดที่ควรพฒันา 

1. บุคลกรบางระดับลาออก ทําให้ขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. การจัดทําคําบรรยายลักษณะงานรายตําแหน่ง 
 

- ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

ปีการศึกษา  2554 

แผนพัฒนา 
- 

 

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

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/minutes%20ird3-53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.2-2-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-1-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-1-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%201.1-1-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/KPI%20IRD%2053.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/kamsang%20yuttasat%20ird53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.2-5-02(53).pdf


ตัวบ่งชี้ที ่4.3 : ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา 
         แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  4 
เกณฑ์์มาตรฐาน :  

  1. สถาบัน เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบัน  ประกอบด้วยผู้บริหารสถาบันและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตามกฎหมายกําหนด 

   2. สถาบัน จัดใหม้ีช่องทางหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจํา
สถาบัน 

  3. สถาบัน และคณะกรรมการประจําสถาบันร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงานและจัดทํารายงานการดําเนินงานเสนอมหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

  4. สถาบัน เผยแพร่รายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกล่าวแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้สว่น
เสียรับทราบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

  5. สถาบัน เปิดโอกาสให้ผูท้รงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน เสนอแนะแนวทางการพัฒนางาน
ของสถาบันที่จะดําเนินการในปีงบประมาณถัดไปเสนอต่อมหาวิทยาลัย   

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา          
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา  สังกัดหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  และบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์์การประเมิน  

1 2 3 4 5 
 ดําเนินการได้ 

1 ประเด็น 
 ดําเนินการได้ 

2 ประเด็น 
 ดําเนินการได้ 

3 ประเด็น 
 ดําเนินการได้ 

4 ประเด็น 
ดําเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 
ผลการดําเนนิการ  

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันประกอบด้วยผู้บริหาร
สถาบันและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
คณะกรรมการประจําส่วนราชการ (สวพ. 4.3-1-01-04)  

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
ประจําสถาบันในการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน (สวพ. 4.1-2-01) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการประจําสถาบันร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของ
การดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน และเสนอรายงานการประชุมให้อธิการบดีผ่าน
รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการทราบอย่างสมํ่าเสมอ (สวพ. 4.3-3-01) มีการสื่อสารให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบทาง Website ชองสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. 4.3-3-02) 



4. สถาบันวิจัยและพัฒนา เผยแพร่รายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกล่าวแก่ประชาชน หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยจัดทําเป็นรายงานประจําปีของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มทร.พระนคร (สวพ. 4.3-4-01) และมีการจัดส่งรายงานประจําปีให้หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก (สวพ. 4.3-4-02) 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอแนะ
แนวทางพัฒนางานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่จะดําเนินการในปีงบประมาณถัดไป ในการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันและเสนอรายงานการประชุมให้อธิการบดีผ่านรองอธิการบดีด้านวิจัยและ
บริการวิชาการทราบ (สวพ. 4.3-5-01) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

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 3 - - - - 5 5 
 
รายการหลักฐาน  
สวพ. 4.3-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 907/53 ล.26 พ.ย. 53 
สวพ. 4.3-1-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 137/53 ล.14 ก.พ. 54 
สวพ. 4.3-1-03 ข้อบังคับมทร.พระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการประจําส่วนราชการ พ.ศ.2550 
สวพ. 4.3-1-04 ข้อบังคับมทร.พระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการประจําส่วนราชการ พ.ศ.2553 
สวพ. 4.3-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวพ. เม่ือวันท่ี 22 ธ.ค. 53 
สวพ. 4.3-3-01
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวพ. เม่ือวันท่ี 13 ต.ค. 53 , 17 พ.ย. 53 , 22 ธ.ค. 53,19 ม.ค. 54 , 2 
มี.ค. 54 , 27 เม.ย. 54 และเสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการทราบ 

สวพ. 4.3-3-02 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  www.ird.rmutp.ac.th 
สวพ. 4.3-4-01 รายงานประจําป ี2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 
สวพ. 4.3-4-02 สําเนาหนังสือส่ง เอกสารรายงานประจําปี 2553 ท่ี ศธ 0581.11/204 ลงวันท่ี 14 ก.พ. 54 
สวพ. 4.3-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวพ. และเสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการ

วิชาการทราบ 
  
จุดแข็ง 

1. มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานจากภายนอก  สวพ. 

2. การประชุมคณะกรรมการประจําสวพ.อย่างสมํ่าเสมอ 
3. มีการจัดทํารายงานประจําปี ซึ่งเป็นการสรุปผลการดําเนินงานตลอดปีงบประมาณพร้อมทั้ง

เผยแพร่ให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

จุดควรพัฒนา 
1. ควรมีคณะกรรมการประจํา  สวพ. เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/order%20ird%20907-53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/order%20ird%20137-54.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/pdf/council_job/reg/reg_50_010.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/pdf/council_job/reg/reg_50_017.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/minutes%20ird6-53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/news.php
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.3-3-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.3-4-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.3-4-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.3-5-01(53).pdf


แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. เชิญบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการประจํา
สวพ. เพ่ือจะได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนางานของสวพ. 

- ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

1. เม่ือคณะกรรมการประจําสวพ. ชุด
เดิมหมดวาระ ในวันท่ี 25 พ.ย. 55 

แผนพัฒนา 
- 

 

 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
     (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสุจินดา  รังสิกรรพุม   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
     (สํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  :  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  4 
เกณฑ์์มาตรฐาน :  

  1. สถาบัน  จัดทาํแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีของสถาบัน โดยมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย 

  2. สถาบัน  มรีะบบการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอต่อผู้มีอํานาจ 

  3. สถาบัน  มแีนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
  4. สถาบัน มีการประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี โดยพิจารณาถึงผลที่

เกิดขึ้นต่อตัวบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นสําคัญ 
  5. สถาบัน  จัดทาํรายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี และ

รายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจํากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอํานาจเพ่ือ
พิจารณา 
 
เกณฑ์์การประเมิน  

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได้ 
1 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
3 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
4 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 
ผลการดําเนนิการ  

1. มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนบรหิารงานบุคคล (สวพ.4.4-1-01) และมแีผนพัฒนา
บุคลากรประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากรระยะ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย  (สวพ.4.4-1-02) และมีแผนพัฒนาบุคลากร  มทร.พระนคร            
พ.ศ. 2552-2555 

2. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (สวพ.4.4-2-01) 
3. มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากร (สวพ.4.4-3-01) 
4. มีผลสัมฤทธ์ิของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี โดยพิจารณาถึงผลท่ีเกิดขึ้นต่อตัวบุคลากร และ

ผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบ (สวพ.4.4-4-01) 
5. มีรายงานผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านบริหารงานวิจัยและบริการ

วิชาการ (สวพ. 4.4-5-01) เสนอต่ออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการทราบ     
(สวพ. 4.4-5-02) และมีรายงานผลการศึกษาของบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 



ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

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 3 - - - - 5 5 
 
รายการหลักฐาน  
สวพ. 4.4-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารงานบุคคล สวพ. ประจําปี 2552-2555 
สวพ. 4.4-1-02 แผนพัฒนาบุคลากร  สวพ. ประจําปี 2553   
สวพ. 4.4-1-03 แผนพัฒนาบุคลากร  มทร.พระนคร  พ.ศ.  2552-2555 
สวพ 4.4-2-01 แผนพัฒนาบุคลากร  สวพ. ประจําปี 2553   
สวพ. 4.4-3-01 แผนพัฒนาบุคลากร  สวพ. ประจําปี 2553   
สวพ. 4.4-4-01 ผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 
สวพ. 4.4-5-01 รายงานผลการดําเนินโครงการ KM Workshop เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยและบริการ

วิชาการ 
สวพ. 4.4-5-02 หนังสือรายงานผลการดําเนินโครงการ KM Workshop เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยและ

บริการวิชาการ ท่ี ศธ 0581.11/2191 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม  2553 
สวพ. 4.4-5-03 หนังสือรายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ 1/2553 และภาคการศึกษาท่ี 2/2553 
จุดแข็ง 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีของ สวพ. 
2. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา 
3. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเสนอต่อผู้บริหาร 

จุดที่ควรพฒันา 
1. นําผลการประเมินความพึงพอใจมากําหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีข้ึน 

- ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

 
1. ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
 

แผนพัฒนา 
- 

 

 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
     (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสุจินดา  รังสิกรรพุม   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6093 
     (สํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.4-1-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.4-1-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.4-1-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.4-4-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.4-5-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.4-5-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.4-5-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.4-1-02(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.4-1-02(53).pdf


ตัวช้ีวัดที่  4.5  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยวัด     :  ระดับความสําเร็จ 
เกณฑ์์มาตรฐาน :  

  1. สถาบัน  จัดทาํแผนการจัดการความรู้ประจําปี 
  2. สถาบัน  มรีะบบการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนการจดัการความรู้

ประจําปีอย่างสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
  3. สถาบัน จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพับ หรือใช้ 

ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 
  4. สถาบัน มีการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่สถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ใหส้ังคมรับทราบ 
  5. สถาบัน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจําปี และ

รายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจํากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บริหาร  หรือ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  พิจารณาปรับปรุงแผนการจัดการความรู้สําหรับ
ปีงบประมาณถัดไป 
 
เกณฑ์์การประเมิน  

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได้ 
1 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
2 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
3 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
4 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
5 ประเด็น 

 
 

ผลการดําเนนิการ  
1. สถาบัน  จัดทาํแผนการจัดการความรู้ประจําปี  โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร  (สวพ.4.5-1-01-03)  และจัดทําแผนการจัดการความรู้
เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  (สวพ.4.5-1-04-05) 

2. สถาบัน มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจําปี
อย่างสมํ่าเสมอ และจัดทํารายงานเสนอต่อผู้บริหาร (สวพ.4.5-2-01)   

3. สถาบัน จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพับ หรือใช้ 
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ (สวพ.4.5-3-01)   

4. สถาบัน มีการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ใหส้งัคมรับทราบ (สวพ.4.5-4-01)   

5. สถาบัน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจําปี และรายงาน
สรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจํากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บริหาร  หรือคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  พิจารณาปรับปรุงแผนการจัดการความรู้สําหรับปีงบประมาณถัดไป    
(สวพ.4.5-5-01-02)   
 
 
 
 



ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

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 3 - - - - 5 5 
 
รายการหลักฐาน  

สวพ. 4.5-1-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 808/2553  เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 

สวพ. 4.5-1-02 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท่ี  03/2554  เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สวพ. 4.5-1-03 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท่ี  04/2554  เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริหาร
จัดการความรู้ในองค์กร 

สวพ. 4.5-1-04 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําปีงบประมาณ  2553 
สวพ. 4.5-1-05 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําปีงบประมาณ  2554 
สวพ. 4.5-2-01 บันทึกข้อความ เร่ือง ของส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (ก.พ.ร.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตัวชี้วัดท่ี  15.2  รอบ  6  9  12  เดือน  และรายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา  2552  ตัวบ่งชี้ท่ี  7.3 
สวพ.4.5-(3-4)-01 หัวข้อเอกสารเผยแพร่  ในเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.ird.rmutp.ac.th 
สวพ.4.5-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  คร้ังท่ี  1/2553 
สวพ.4.5-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  คร้ังท่ี  4/2553 

 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญในเรือ่งการพัฒนาบุคลากรและการจดัการความรู้เพื่อพัฒนาบคุลากร 
2. สถาบันฯ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดําเนินงานตามสายการบังคับบัญชาชัดเจน 
3. ผู้บริหารและบุคลากรทกุคน  ให้ความรว่มมือในการดําเนินงานเป็นอย่างด ี

จุดที่ควรพฒันา 
- 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จัดทํารายการความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 

 

- ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร 

ปีการศึกษา  2554 

แผนพัฒนา 
- 

 

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

http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2010/03/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87..pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/km54.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/km54.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/km%20action%20plan53.doc
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/km%20action%20plan54.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.5-2-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/news.php
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/minutes%20ird1-53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/minutes%20ird4-53.pdf


ตัวชี้วัดที่  4.6 :  จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาบัน 
ชนิดของตัวบง่ชี้  : ผลผลิต 
หน่วยวัด :  จํานวน  
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  4 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 
มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาบัน  1  ช่องทาง 1 
มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาบัน  2  ช่องทาง 2 
มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาบัน  3  ช่องทาง 3 
มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาบัน  4  ช่องทาง 4 
มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสถาบัน  5  ช่องทางข้ึนไป 5 

 
เกณฑ์์การประเมิน  

1 2 3 4 5 
มีการดําเนินการ 

1 ช่องทาง 
มีการดําเนินการ 

2  ช่องทาง 
มีการดําเนินการ 

3  ช่องทาง 
มีการดําเนินการ 

4  ช่องทาง 
มีการดําเนินการ 
5  ช่องทางขึ้นไป 

 
ผลการดําเนนิการ  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดแบ่งโครงสร้างการดําเนินงานเป็น  งานบริหารทั่วไป  กลุม่บริหาร
งานวิจัย  และกลุ่มบริการเทคโนโลยี  ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้การกํากับดูแลของรองผู้อํานวยการท่ีรับผิดชอบ  
และรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่ม/งานดังกล่าว  ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ดังน้ี 

1. การรายงานผลการดําเนินงานรายเดือนเสนอต่อที่ประชุมของผู้บริหารระดับคณบดี  
ผู้อํานวยการ  การประชุมสภาวิชาการ  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  และการประชุม  CEO 

2. การประชาสัมพันธ์ทางจดหมายข่าวรายเดือนของกองประชาสัมพันธ์   
3. การประชาสัมพันธ์ทางจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
4. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  (www.ird.rmutp.ac.th) 
5. การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บบล็อก 
6. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   

รายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
7. รายงานประจําปี  2553  สถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานประจําปี 2553-2554  งานวิจัย

และบริการวิชาการ 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

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 3 - - - - 7 5 
 



รายการหลักฐาน  
สวพ. 4.6-1-01 เอกสารการรายงานผลการดําเนินงานรายเดือนเสนอต่อที่ประชุมของผู้บริหารระดับคณบดี  

ผู้อํานวยการ  การประชุมสภาวิชาการ  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  และการประชุม  CEO 
สวพ. 4.6-2-01 เอกสารการการประชาสัมพันธ์ทางจดหมายข่าวรายเดือนของกองประชาสัมพันธ์   
สวพ. 4.6-3-01 เอกสารการประชาสัมพันธ์ทางจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สวพ. 4.6-4-01 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  (www.ird.rmutp.ac.th) 
สวพ. 4.6-5-01 การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บบล็อก  สวพ.กับการพัฒนา มทร.พระนคร 

(http://kmblog.rmutp.ac.th/chuta.p/) 
สวพ. 4.6-6-01 การประชาสัมพันธ์ผ่านทางโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   

รายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  ผา่นทางเว็บไซต์ มทร.พระนคร  
(http://mmd.rmutp.ac.th/) 

สวพ. 4.6-7-01 เอกสารรายงานประจําปี  2553  สถาบันวิจยัและพัฒนา  รายงานประจําปี 2553-2554  
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

 
จุดแข็ง 

1. สถาบันกําหนดหน้าที่ผู้รับผดิชอบชัดเจน 
2. บคุลากรรับผิดชอบ ทุ่มเท และทํางานเป็นทีม 

 
จุดที่ควรพฒันา 

- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 
 

- ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ แผนพัฒนา 

- 
 

 

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

 
 
 
 
 

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%204.6-1-01(53).pdf
http://www.prd.rmutp.ac.th/eContents/index-2.php
http://www.prd.rmutp.ac.th/eContents/index-1.php
http://ird.rmutp.ac.th/news.php
http://kmblog.rmutp.ac.th/chuta.p/
http://mmd.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/news.php

