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เปาหมาย นํ้าหนัก
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด ป 53 (รอยละ) ผลงาน ผลงาน ผลงาน

ป 51 ป 52
มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล 45 1.0000 0.4500 1.3889 0.6250 3.2724 1.4726

1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

นํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

3.4917 3.6155 - 5 NA 1.00 0.0500 NA 1.00 0.0500 NA 1.00 0.0500

2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

4.4349 4.4105 - 5 NA 1.00 0.0500 NA 1.00 0.0500 NA 1.00 0.0500

3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายที่สะทอน
เอกลักษณ จุดเนน รวมท้ังวัตถุประสงค
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา

10 1.0000 0.1000 2.2500 0.2250 4.7500 0.4750

3.1 ระดับความสําเร็จของการมีสวน
รวมของผูนํานักศึกษาในการประกัน
คุณภาพการศึกษา

 - 5 5 2.5 NA 1.00 0.0250 NA 1.00 0.0250 ระดับ 
 5

5.00 0.1250

3.2  ระดับความสําเร็จในการนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสราง
และ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน

 - 5 5 2.5 ระดับ
 1

1.00 0.0250 ระดับ
 3

3 0.0750 ระดับ 
 5

5.00 0.1250

3.3  ระดับความสําเร็จของแผนการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม

 - 1.8200 5 2.5 NA 1.00 0.0250 ระดับ
 3

3 0.0750 ระดับ 
 4

4.00 0.1000

3.4  ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 - 5 5 2.5 ระดับ
 1

1.00 0.0250 ระดับ
 2

2 0.0500 ระดับ 
 5

5.00 0.1250

4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
นํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ
 สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา

20 1.0000 0.2000 1.0000 0.2000 2.2195 0.6976

4.1  มาตรฐานดานบัณฑิต 10 1.0000 0.1000 1.0000 0.1000 3.5370 0.3537

4.1.1  รอยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป

79.8082 96.1768 87 4 NA 1.00 0.0400 NA 1.00 0.0400 87.6719 4.3438 0.1737

 = NA  = 1.00-1.49  = 1.50 - 2.49
    (สีขาว)      (สีแดง)      (สีชมพู)
 = 2.50-3.49  = 3.50 - 4.49  = 4.50 - 5.00
    (เหลือง)     (สีเขียวออน)     (สีเขียวเขม)

คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน
ตนเอง ตนเอง ตนเอง

รายงานผลการประเมินผลตนเองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Sar Card) 

ขอมูลพื้นฐาน 6 เดือน (1 ตค.52 - 31 มีค.53)9 เดือน (1 ตค.52 - 30 มิย.53)12 เดือน(1 ตค.52 - 30 กย.53)
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  1 มทร.พระนคร



เปาหมาย นํ้าหนัก
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด ป 53 (รอยละ) ผลงาน ผลงาน ผลงาน

ป 51 ป 52
คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตนเอง ตนเอง ตนเอง

ขอมูลพื้นฐาน 6 เดือน (1 ตค.52 - 31 มีค.53)9 เดือน (1 ตค.52 - 30 มิย.53)12 เดือน(1 ตค.52 - 30 กย.53)

4.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่

สําเร็จการศึกษา

86.00 67.2049 72 3 NA 1.00 0.0300 NA 1.00 0.0300 88.9377 5.00 0.1500

4.1.3  รอยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบ

วิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

84.6153 NA 75 3 NA 1.00 0.0300 NA 1.00 0.0300 31.42 1.00 0.0300

4.1.4  รอยละของบทความ
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่

ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธ

ปริญญาโทหรือเอก

- - - 0

4.2  มาตรฐานดานงานวิจัยและงาน

สรางสรรค

10 1.0000 0.1000 1.0000 0.1000 3.4390 0.3439

4.2.1  รอยละของงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพรใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ

อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

13.0350 7 4 รอยละ

 2.70
1.00 0.0400 รอยละ

 3.0739
1.00 0.0400 รอยละ

15.1196
4.2559 0.1702

4.2.2  รอยละของงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคที่นํามาใช  อันกอใหเกิด

ประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารย

ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

10.7003 10 3 รอยละ

2.8929
1.00 0.0300 รอยละ

 2.8819
1.00 0.0300 รอยละ

 13.779
3.7558 0.1126

4.2.3  รอยละของผลงานวิชาการที่

ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูล

ลิขสิทธ์ิและ/หรือไดรับรองคุณภาพ

จากหนวยงานที่เช่ือถือไดตออาจารย

ประจํา / นักวิจัยประจํา

14.2023 14 3 รอยละ

4.4358
1.00 0.0300 รอยละ

1.9212
1.00 0.0300 รอยละ 

 9.1866
2.0373 0.0611

5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

สถาบันสูระดับสากล

4 4 5 5 ระดับ

 1

1.00 0.0500 ระดับ
 2

2.00 0.1000 ระดับ

 4

4.00 0.2000

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพ 15 2.1667 0.3250 2.1667 0.3250 4.97 0.7455

6 รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของ

นิสิตนักศึกษา

- - 75 10 1.0000 0.1000 1.0000 0.1000 3.0000 0.4955

6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต

81.60 84.0300 75 5 NA 1.00 0.0500 NA 1.00 0.0500 84.55 4.9100 0.2455

6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษา

- 73.4600 75 5 NA 1.00 0.0500 NA 1.00 0.0500 รอยละ

86.00
5.00 0.2500

 = NA  = 1.00-1.49  = 1.50 - 2.49
    (สีขาว)      (สีแดง)      (สีชมพู)
 = 2.50-3.49  = 3.50 - 4.49  = 4.50 - 5.00
    (เหลือง)     (สีเขียวออน)     (สีเขียวเขม)

24.28
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เปาหมาย นํ้าหนัก
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด ป 53 (รอยละ) ผลงาน ผลงาน ผลงาน

ป 51 ป 52
คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตนเอง ตนเอง ตนเอง

ขอมูลพื้นฐาน 6 เดือน (1 ตค.52 - 31 มีค.53)9 เดือน (1 ตค.52 - 30 มิย.53)12 เดือน(1 ตค.52 - 30 กย.53)

7 ระดับความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง

5 4.5000 0.2250 4.5000 0.2250 5.0000 0.2500

7.1 ระดับความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

4.50 5 5 5 ระดับ

4.50
4.50 0.2250 ระดับ

4.50
4.50 0.2250 ระดับ   

 5
5.00 0.2500

มิติท่ี3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

ราชการ

10 2.1970 0.2197 2.2220 0.2222 3.6150 0.3615

8 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนและรายจายในภาพรวม

3 1.0000 0.0300 1.0000 0.0300 1.0000 0.0300

8.1 รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุน

58.12 34.32 75 1.5 NA 1.00 0.0150 NA 1.00 0.0150 รอยละ

28.95
1.00 0.0150

8.2 รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายในภาพรวม

 -  - 94 1.5 31.67 1.00 0.0150 49.3936 1.00 0.0150 รอยละ

81.48
1.00 0.0150

9 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

นํ้าหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ

4.7000 4.2548 5 3 4.8281 4.8281 0.1448 4.8281 4.8281 0.1448 4.9030 4.9030 0.1470

10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน

ตอหนวยผลผลิต

5 5 5 3 ระดับ
 1

1.00 0.0300 ระดับ
 1

1.00 0.0300 ระดับ

 5

5.00 0.1500

11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงาน

4.2700 4.3970 5 1 1.4950 1.4950 0.0149 1.749 1.749 0.0174 3.4520 3.4520 0.0345

มิติท่ี4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน  กรณี

สถาบันอุดมศึกษาท่ีไมไดดําเนินการ

30 2.7500 0.8250 3.5833 1.0750 4.6667 1.4000

12 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตาม

หนาที่และบทบาทของสภา

สถาบันอุดมศึกษาและการถายทอด

เปาหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษาสู

สถาบันอุดมศึกษา

10 3.0000 0.3000 4.0000 0.4000 5.0000 0.5000

12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา

4.7799 5 5 5 3 
ประเด็น

3.00 0.1500 4 
ประเด็น

4.00 0.2000 5 
ประเด็น

5.00 0.2500

12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอด

เปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู

การปฏิบัติ

- 5 5 5 4 
ประเด็น

3.00 0.1500 5 
ประเด็น

4.00 0.2000 6 
ประเด็น

5.00 0.2500

 = NA  = 1.00-1.49  = 1.50 - 2.49
    (สีขาว)      (สีแดง)      (สีชมพู)
 = 2.50-3.49  = 3.50 - 4.49  = 4.50 - 5.00
    (เหลือง)     (สีเขียวออน)     (สีเขียวเขม)
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เปาหมาย นํ้าหนัก
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด ป 53 (รอยละ) ผลงาน ผลงาน ผลงาน

ป 51 ป 52
คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

ตนเอง ตนเอง ตนเอง

ขอมูลพื้นฐาน 6 เดือน (1 ตค.52 - 31 มีค.53)9 เดือน (1 ตค.52 - 30 มิย.53)12 เดือน(1 ตค.52 - 30 กย.53)

13 ระดับความสําเร็จในการให
ความสําคัญกับผูรับบริการ และการ
เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล

ป ิ ิ

5 4.1125 5 2 4 
ประเด็น

4.00 0.0800 4 
ประเด็น

4.00 0.0800 5 
ประเด็น

5.00 0.1000

14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลอุดมศึกษา

3 3.3333 0.1000 4.6666 0.1400 5.0000 0.1500

14.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดาน

นักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ

การเงินอุดมศึกษา และระบบ

ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

5 5 5 1 6 
ประเด็น

4.00 0.0400 6 
ประเด็น

4.00 0.0400 7 
ประเด็น

5.00 0.0500

14.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา

 -  - 5 2 3 
ประเด็น

3.00 0.0600 5 
ประเด็น

5.00 0.1000 5 
ประเด็น

5.00 0.1000

15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา

บุคลากรและการจัดการความรูเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

5 3.5000 0.1750 3.5000 0.1750 5.0000 0.2500

15.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา

บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

5 4.45 5 2.5 3 
ประเด็น

3.00 0.0750 3 
ประเด็น

3.00 0.0750 5 
ประเด็น

5.00 0.1250

15.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการ

ความรูของสถาบันอุดมศึกษา

 - - 5 2.5 4 
ประเด็น

4.00 0.1000 4 
ประเด็น

4.00 0.1000 5 
ประเด็น

5.00 0.1250

16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ

สถาบันอุดมศึกษา

5 4.1000 5 3 NA 1.00 0.0300 4 
ประเด็น

3.00 0.0900 6 
ประเด็น

5.00 0.1500

17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ

4 3 5 5 4 
ประเด็น

2.00 0.1000 5 
ประเด็น

3.00 0.1500 5 
ประเด็น

3.00 0.1500

18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการท่ีสราง
คุณคา

- - 5 2 ระดับ
 2

2.00 0.04 ระดับ
 2

2.00 0.0400 ระดับ
 5

5.00 0.1000

รวม 100

คะแนนเต็ม 5 1.8197 2.2472 3.9796

 = NA  = 1.00-1.49  = 1.50 - 2.49
    (สีขาว)      (สีแดง)      (สีชมพู)
 = 2.50-3.49  = 3.50 - 4.49  = 4.50 - 5.00
    (เหลือง)     (สีเขียวออน)     (สีเขียวเขม)
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    หนวยงาน  :     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
                           

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด น้ําหนัก 1 2 3 4 5 ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

มิติท่ี 1  มิติดานประสิทธิผล  (รอยละ 45) 3.2724 1.4726
ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 รอผล 1.00 0.0500
                  ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  จาก ศธ.
                   ของกระทรวง 
ตัวชี้วัดท่ี 2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 รอผล 1.00 0.0500
                   ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ จาก สกอ.
                   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก ระดับ 10.00 4.7500 0.4750
                   ในการบรรลุเปาหมายท่ีสะทอนเอกลักษณ จุดเนน 
                   รวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
                   ของสถาบันอุดมศึกษา
3.1  ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของผูนํานักศึกษา ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 5 5.00 0.1250
       ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2  ระดับความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 5 5.00 0.1250
       ไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน
3.3  ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการวิชาการและ         
             วิชาชีพแกสังคม

ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 4 4.00 0.1000

3.4  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ             
         พัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา            
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและ   
         เทคโนโลยี

ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 5 5.00 0.1250

ตัวชี้วัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน    
                      การบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ                 
                     สถาบันอุดมศึกษา

20.00 2.2195 0.6976

4.1 มาตรฐานดานบัณฑิต 10.00 1.0000 0.3537
4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา รอยละ 4.00 77 82 87 87.5 88 87.672 4.3440 0.1737
           หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป
4.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขา รอยละ 3.00 68 70 72 76 80 88.9377 5.00 0.1500
           ท่ีสําเร็จการศึกษา 
4.1.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบ                 รอยละ 3.00 65 70 75 80 85 31.42 1.00 0.0300
         ใบประกอบวิชาชีพ ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

( ....... ) รอบ 6 เดือน  (1 ต.ค. 52 - 31 มี.ค. 53)
( ....... ) รอบ 9 เดือน   (1 ต.ค. 52 - 30 มิ.ย. 53)
(   ) รอบ 12 เดือน  (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด น้ําหนัก 1 2 3 4 5 ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

4.2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  10.00 3.4390 0.3439
4.2.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร รอยละ 4.00 5 6 7 10 30 15.1196 4.2559 0.1702
          ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
          และ/หรือนักวิจัยประจํา
4.2.2 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอ รอยละ 3.00 4 7 10 15 20 13.779 3.7558 0.1126
        ใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารยประจํา
         และ/หรือนักวิจัยประจํา
4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจง รอยละ 3.00 4 9 14 19 24 9.1866 2.0373 0.0611
        ขอมูลลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงาน
        ท่ีเชื่อถือไดตออาจารยประจํา / นักวิจัยประจํา
ตัวชี้วัดท่ี 5   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4 4.00 0.2000
มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพ  (รอยละ 15) 4.9700 0.7455
ตัวชี้วัดท่ี 6  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต          
                      และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา

10.00 3.0000 0.4955

6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต รอยละ 5.00 65 70 75 80 85 84.5500 4.9100 0.2455
6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษา

รอยละ 5.00 65 70 75 80 85 86 5.00 0.2500

ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอให        
                       เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง

5.00 5.0000 0.2500

7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด    
        การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง

ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5 5.00 0.2500

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (รอยละ 10) 3.6150 0.3615
ตัวชี้วัดท่ี 8 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย            
                    ลงทุนและรายจายในภาพรวม

3.00 1.0000 0.0300

8.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน รอยละ 1.50 69 72 75 78 81 28.95 1.00 0.0150
8.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม รอยละ 1.50 92 93 94 95 96 81.48 1.00 0.0150
ตัวชี้วัดท่ี 9  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักใน      
                      การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 4.9030 4.9030 0.1470

ตัวชี้วัดท่ี 10  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย      
                        ผลผลิต

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 5 5.00 0.1500

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 3.4520 3.4520 0.0345
                    ประหยัดพลังงาน
มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาไมไดดําเนินการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รอยละ 30) 5.0000 1.4000
ตัวชี้วัดท่ี 12  ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาท่ีและ 10.00 5.0000 0.5000
                     บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาและการถายทอด
                     เปาหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษาสู
                     สถาบันอุดมศึกษา
12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตาม          
         หนาที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5 ประเด็น 5.00 0.2500

ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 6 มทร.พระนคร



ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด น้ําหนัก 1 2 3 4 5 ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภาสถาบัน       
        อุดมศึกษาสูการปฏิบัติ

ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 6 ประเด็น 5.00 0.2500

ตัวชี้วัดท่ี 13  ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการ ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5 ประเด็น 5.00 0.1000
                      และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
                      และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐาน 3.00 5.0000 0.1500
                    ขอมูลอุดมศึกษา
14.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา
ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และ
ระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 7 ประเด็น 5.00 0.0500

14.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5 ประเด็น 5.00 0.1000

ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและ           
                        การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ

5.00 5.0000 0.2500

                    สถาบันอุดมศึกษา
15.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 5 ประเด็น 5.00 0.1250
สถาบันอุดมศึกษา

15.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของ ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 5 ประเด็น 5.00 0.1250
สถาบันอุดมศึกษา

ตัวช้ีวัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ      
                         วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 6 ประเด็น 5.00 0.1500

ตัวช้ีวัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5 ประเด็น 3.00 0.1500
ตัวช้ีวัดที่ 18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการที่สรางคุณคา

ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5 5.00 0.1000

รวม 3.9796
รายงาน  ณ  วันท่ี   18   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554
ผูรายงาน ผศ. แกวตา  ขาวเหลือง
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ  โทรศัพท/โทรสาร  02-281-0644 , 089 - 206-6057

ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 7 มทร.พระนคร
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ผลการดําเนินงานรายตัวช้ีวัด  
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 1 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รศ.บุษรา  สรอยระยา 
            (รองอธกิารบดีดานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค  
(ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน) 

โทรศัพท :  0-2282-5419 โทรศัพท :   0-2282-9976 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
- พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ    
- สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ

และเปาหมายที่กําหนดไว  
- จํานวนตัวช้ีวัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

3.4917 3.6155 NA 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ํ าหนักในการบรรลุ เป าหมายตาม
แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

5 NA 1.00 0.0500 

หมายเหตุ  * ใชผลการประเมินจากสวนกลาง   
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
            รอผลการประเมินของกระทรวง 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
- 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
            - 
 

หลักฐานอางอิง :   
          - 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 2 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รศ.บุษรา  สรอยระยา 
            (รองอธกิารบดีดานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค  
(ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน) 

โทรศัพท :  0-2282-5419 โทรศัพท :   0-2282-9976 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
- พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   

- สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานให
บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

- จํานวนตัวช้ีวัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม  ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

4.4349 4.4105 NA 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ํ าหนักในการบรรลุ เป าหมายตาม
แผนปฏิ บัติ ร าชการของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5 NA 1.00 0.0500 

หมายเหตุ  * ใชผลการประเมินจากสวนกลาง   

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
            รอผลการประเมินของคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
- 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
             - 
 
 
 

หลักฐานอางอิง :   
           - 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 3 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ( )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1  :  ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของผูนํานักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :       ผศ.ธานี   คงเพ็ชร 

   (รองอธิการบดีดานกิจการนักศึกษา ศิษยเกาและชุมชนสัมพันธ) 

                                        รศ.บุษรา  สรอยระยา 
                    (รองอธิการบดีดานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล                      
                      (ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา) 
                              นายสมชาย     เหลืองสด 
                        (อาจารยสํานักประกันคุณภาพ) 

โทรศัพท :   0-2282-9009 ตอ 6008 ,  0-2282-5419 โทรศัพท :   0-2280-1932 ,  0-2281-0644 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2553  มทร.พระนคร  ไดจัดใหมีกิจกรรมและ

โครงการท่ีนําผูนํานักศึกษา ไดเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา และผูนํานักศึกษารอยละ 75 ข้ึนไป  
มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาและสรางเครือขายการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

            กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ( )  รอบ  12  เดือน 

โดยที่  :  

ขั้นตอนที่ เกณฑการใหคะแนน 

1 มีแผนใหผูนํานักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกวงจรคุณภาพ 
โดยระบุกลุมเปาหมายนักศึกษาอยางชัดเจน  

2 ผูนํานักศึกษารอยละ 50 ข้ึนไป มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกวงจร
คุณภาพ และมีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 

3 ผูนํานักศึกษารอยละ 75 ข้ึนไป มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุก
วงจรคุณภาพ และมีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 

4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางการดําเนินงาน ซึ่งแสดงถึงผลผลิตท่ีเกิดข้ึน  และนํา
ผลการประเมินไปใชปรับปรุงคุณภาพของสถาบัน  

5 มีการประเมินผลผลิต/ ผลลัพธของโครงการ  ซึ่งแสดงใหเห็นวาเกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงคของแผน และมีการขยายผลโดยการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของผูนํานักศึกษา และนักศึกษา   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของผูนํา
นักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.5 ระดับ 5 5.00 0.1250 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
1. แตงตั้งคณะทํางาน/จัดทําแผน/ดําเนินการตามแผน/สรุปวิเคราะหและรายงานผล 
2. จัดทําโครงการความรวมมือการประกันคุณภาพแกนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และสราง

เครือขายคุณภาพระหวาง มทร. 9  แหง 
3. มีการจัดกิจกรรมสรางเครือขายการประกันคุณภาพภายนอก และขยายผลการสรางเครือขาย 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. ผูบริหารใหการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของนักศึกษา 
2. ผูนํานักศึกษาใหความรวมมอืในการเขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ( )  รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอางอิง :   
1. รายงานผลการดําเนินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. บันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนานักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระหวางอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 9 แหง 
3. บันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนานักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระหวางนายกองคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง 
4. บันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนานักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระหวางนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 9 คณะ 
5. คําสั่งแตงตั้งสภานักศึกษาและองคการนักศึกษา มทร.พระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

19 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ( )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.2  :  ระดับความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :       ผศ.ดร.นุชลี  อุปภัย 
                         (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.จุฑา   พีรพัชระ                          
                    (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

โทรศัพท :   0-2280-7918 โทรศัพท :   0-2282-9009-15 ตอ 6090 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  เปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         

 ซึ่งการพัฒนาดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยสีูชุมชนเพื่อสงเสริมใหสมาชิกในชุมชนมีอาชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  มหาวิทยาลัยมแีผนการดําเนินงานในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสราง

และ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน  จํานวน  13  โครงการ (19  อาชีพ  33  ชุมชน)  
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร  ( 3 อาชีพ 7 ชุมชน) 
1.  โครงการเสริมความรูดานวชิาชีพใหแกผูดอยโอกาส 
2.  โครงการตอยอดการเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการผลติภัณฑชุมชน 
3.  โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพตลาดน้ํา 
คณะบริหารธุรกิจ  ( 6 อาชีพ 3 ชุมชน) 
1. โครงการคายพฒันาการบัญชีสูชุมชนเพื่อความเปนอยูอยางพอเพียง 
2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมสํานักงานสําหรับชุมชนนางเลิ้ง 
3. โครงการฝกอบรม “แนวทางการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย 
คณะศิลปศาสตร  ( 3 อาชีพ 3 ชุมชน) 
1.  โครงการเสริมรายไดแกชุมชน 
2.  โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ( 3 อาชีพ 17 ชุมชน) 

              1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน 
              2.  โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อขอรับรองมาตรฐาน 
             คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  ( 2 อาชีพ  1  ชุมชน) 

1.  โครงการถายทอดเทคโนโลยีการทําบรรจภุัณฑและการตลาดชุมชน    
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ( 2 อาชีพ 2 ชุมชน) 
1.  การสรางมูลคาเพิ่มปานศรนารายณเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย 
2.  การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑอาหารของสมาชิก  อสวท.  อําเภอชะอํา   
จังหวัดเพชรบุรเีพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ( )  รอบ  12  เดือน 
 

เกณฑการใหคะแนน :   

กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

โดยที่  :  
เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 

มีแผนการดําเนินงานในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอยาง
นอย 1 อาชีพ ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1 

มีการสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอยางนอย 1 อาชีพ อยางนอย 2 ชุมชน 2 

มีการสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอยางนอย 2 อาชีพ อยางนอย 2 ชุมชน  3 

มีการสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอยางนอย 2 อาชีพ อยางนอย 3 ชุมชน  4 
แสดงใหเห็นวาการการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนนั้น 
สงผลใหคนที่ทําอาชีพดังกลาวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (อยางนอย 1 อาชีพ) 

5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนา
อาชีพในชุมชน 

2.5 ระดับ 5 5.00 0.1250 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ( )  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
1. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายใหหนวยงานในสังกัดดําเนินภารกิจดานการบรกิารวิชาการแกสังคมโดยเนนการใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและพัฒนาอาชีพของชุมชนกลุมเปาหมาย 
2. การดําเนินการ 

2.1 แตงตั้งผูรับผิดชอบภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.2 วางแผนการดําเนินการโดยการเตรียมขอมูลท่ีเกี่ยวของ  พัฒนาแบบฟอรมการรายงาน  กําหนดวิธีการและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
2.3 ดําเนินการโดยจัดประชุมช้ีแจงวิธีการปฏิบัติ  การจัดทําแผน  การถายทอดเทคโนโลยี  การประเมินและ

ติดตามผล  การจัดเก็บขอมูล  ภายใตการกํากับดูแลของผูรับผิดชอบ 
2.4 วิเคราะห  สรุป  และรายงานผลพรอมหลักฐานการปฏิบัติงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินภารกิจดานการบริการสังคมซึ่งเปนหนึ่งในสี่ภารกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษา 
2. หนวยงานในสงักัดมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงผลใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3. มหาวิทยาลัยมกีลุมเปาหมาย/ผูรับบริการท่ีชัดเจน  สามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม 
4. การจัดทําและดําเนินโครงการ / กิจกรรมเปนไปตามความตองการของชุมชนผูรับบริการเนื่องจากไดกําหนดให

มีการสํารวจความตองการของชุมชนกอนการพัฒนาขอเสนอโครงการ 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

          - 
 
หลักฐานอางอิง :   

1. แบบ  ก.พ.ร.  บว.  01  ตัวช้ีวัดท่ี  3.2  ระดับความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและ/หรอื
พัฒนาอาชีพในชุมชน 

2. แผนปฏิบัติราชการประจํางบประมาณ  พ.ศ.  2553 
3. รายงานฉบับสมบูรณ   14  โครงการ 
4. เอกสารแจงการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและหรือพัฒนา อาชีพของชุมชน (จากชุมชนถึงหนวยงาน / 

มหาวิทยาลัย) 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ( )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 :  ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :       ผศ.ดร.นุชลี  อุปภัย 
                         (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.จุฑา   พีรพัชระ                          
                    (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

โทรศัพท :   0-2280-7918 โทรศัพท :   0-2282-9009-15 ตอ 6094 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผนดิน และงบประมาณของหนวยงาน ในการ
จัดบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม โดยกระจายใหหนวยงานตางๆ      (คณะ สํานัก สถาบัน) ทุกหนวยงานมี
สวนในการใหบริการตามสาขาวิชาชีพของตนเอง ทั้งนี้กองนโยบายและแผน ไดรวบรวมจัดทําแผนปฏิบตัริาชการ
ประจําป  พ.ศ. 2553  ดานงานบริการวิชาการ ไดกําหนดตัวช้ีวัดดังนี้ 

- จํานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม  81  โครงการ 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการรอยละ  82 
- งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  รอยละ  90 
 หนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําป  รอบ  12  เดือน  (ต.ค.52– ก.ย. 53)  โดยมี

แผนและผล ดงันี้ 
ขอมูลตามแผนการปฏิบัติงานรอบ  12  เดอืน 

- จํานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม  81 โครงการ 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการรอยละ  82 
- งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  รอยละ  90 

ขอมูลผลการปฏิบัติงานรอบ  12  เดือน 
- จํานวนโครงการปฏิบัติแลวเสร็จและไดรับรายงานสมบูรณ  81 โครงการ 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจากการบริการรอยละ  90.75 
- งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  รอยละ  90 

โดยมีผลสรุปการดําเนินงานตามตารางสรุปผลการดําเนินงาน 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ( )  รอบ  12  เดือน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

                 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

โดยที่ :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

2 มีการนําแผนสูการปฏิบัติไดอยางครบถวนทุกโครงการ 
3 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไมตํ่ากวารอยละ 50 ของโครงการ

ตามแผน 
4 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไมตํ่ากวารอยละ 75 ของโครงการ

ตามแผน 
5 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพรอยละ 100 ของโครงการตามแผน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

2.5 ระดับ 4 4.00 0.1000 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ( )  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
มหาวิทยาลัยมกีารกําหนดขัน้ตอนการปฏบิัติและการรายงานผลในการใหบริการวิชาการแกสังคม ตั้งแต

การจัดทํารายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ การไดรับงบประมาณ และจัดทําแผนการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน เพือ่รวบรวมเปนแผนปฏิบัติงานดานงานบรกิารวิชาการของมหาวิทยาลัย การดําเนินงานใหบริการ การ
ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีดานวจิัยและบริการวิชาการการเกบ็
ขอมูลจากหนวยงานตางๆ โดยสถาบันวจิัยและพัฒนา ไดผลสรุปตามแบบ  FM 07-2-02/3 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :  

1. มหาวิทยาลัยมขีั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน 
2. การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวทิยาลัย 
3.    มีระบบการจัดเก็บและติดตามผลการปฏิบัติ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 - 
 
หลักฐานอางองิ :  

1. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. โครงการใหบริการวิชาการของหนวยงานฉบับไดรับอนุมตัิ 
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานใหบริการวิชาการ  FM 07-2-02/3 
4. ตารางสรุปผลการดําเนินงาน 

 5.    ภาพถายและอื่นๆ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ( )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร 
                         การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :       รศ.บุษรา  สรอยระยา 
                  (รองอธิการบดีดานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 
                      (ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน) 

โทรศัพท :   0-2282-5419 โทรศัพท :   0-2281-0595 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

 
 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

1 - มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 

โครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาการเรียนรูเชงิปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
8,410,000  

2. โครงการพัฒนาทักษะดานเครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   คณะวิศวกรรมศาสตร 10,217,000  
3. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยอีอกแบบ
แมพิมพและชิ้นสวนอุตสาหกรรม   

คณะวิศวกรรมศาสตร 11,300,000  

4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรม   

คณะวิศวกรรมศาสตร 11,818,000  

5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ   คณะเทคโนโลยี           
คหกรรมศาสตร 

10,150,000  

6.โครง การพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ   

คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น 

6,600,000  

7. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน  คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

6,780,000  

8. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการ
อิเล็กทรอนิกส(e-library)   

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4,900,000  

9. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู   

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8,125,000  

รวมทั้งสิ้น  78,300,000  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ( )  รอบ  12  เดือน  

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

1 และมอบใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการ ระบุรายละเอียดโครงการยอย/กิจกรรม  
เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการดําเนินงานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน   มหาวิทยาลัยฯ รวบรวมจัดทําเปน
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งท่ี 11/2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบและเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- มีการดําเนินงานปรับรายละเอียดโครงการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสวนของการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับทุนศึกษาตอ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ  
การขอปรับรายละเอียดโครงการดังกลาว 

2-5 - หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553          
(1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.53) ไดบรรลุเปาหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งหมด 9 โครงการ 

เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับข้ันตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ( )  รอบ  12  เดือน 

โดยที่ :  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีการดําเนินงานตามแผนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครอบคลุมทุกโครงการที่ไดรับงบประมาณ 
2 มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บรรลุเปาหมายของโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  ไมนอยกวารอยละ 
30 ของจํานวนโครงการ 

3 มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บรรลุเปาหมายของโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 50
ของจํานวนโครงการ 

4 มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บรรลุเปาหมายของโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 70
ของจํานวนโครงการ 

5 
 

มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บรรลุเปาหมายของโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 
100 ของจํานวนโครงการ  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
โครงก า ร พัฒนาการจั ดก ารศึ กษ าต าม
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.5 ระดับ 5 5.00 0.1250 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ( )  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
1. หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

ตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 
เสนอสภามหาวิทยาลัย ทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ  

2. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานโครงการตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป   
3. หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน เสนอมหาวทิยาลัยฯ 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
-  ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินงาน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
-  ในสวนของการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับผูรับทุน จะมีปญหาในเรื่องของไมมีผูขอรับทุน และผูขอรับทุนสอบไมผานเกณฑ 

ทําใหตองมีการปรับรายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการประจําปในบางโครงการ 

หลักฐานอางอิง :  
1. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. สรุปผลการดําเนินงานโครงการจัดการศกึษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ 

4. มติสภามหาวทิยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 11/2552 เมื่อวนัที่ 28 ตุลาคม 2552 
5. มติสภามหาวทิยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 4 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 :  รอยละของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระภายในระยะเวลา 1 ป 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ธานี    คงเพ็ชร 
(รองอธิการบดดีานกิจการนักศกึษา ศิษยเกาและชุมชน

สัมพันธ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.เตือนใจ  หลิมตระกูล    
                    (ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา) 

โทรศัพท :  0-2282-9009 ตอ 6008 โทรศัพท :   0-2281-9394 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552 ของมทร.พระนครจํานวน 2,241 คน 
2. บัณฑิตตอบแบบสอบถาม จํานวน 2,193 คน 
3. บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลงัสําเร็จการศึกษา จํานวน 1,593 คน 
4. บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา จํานวน 68 คน 
5. บัณฑิตศึกษาตอ จํานวน 308 คน 
6. บัณฑิตยังไมมีงานทํา จํานวน 479 คน 

 

สูตรการคํานวณ :  แบงออกเปน 2 สูตร ข้ึนอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังนี้ 
สูตรที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตท้ังหมดที่จบการศึกษา  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 จํานวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป นบัจากวนัที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553                   

 จํานวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

X 100 

 
สูตรที่ 2 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตํ่ากวารอยละ 80 ของบัณฑิตท้ังหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2553 

 
 
             จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่    

50 x  มีงานทําหรือประกอบอาชีพ 
             อิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

              
1                                 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 
 

              
1                                   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ที่ตอบแบบสอบถาม 

 
 

+ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน  

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

หนวย
วัด 

2551 2552 2553 

1.  จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 2,414 2,301 2,241 
2. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําแลว ภายใน  1  ป นับจากวันที่  
สําเร็จการศึกษา (ไมรวมผูมีงานทําอยูแลว) 

คน 
 

1,862 1,610 1,593 

3. จํานวนบัณฑิตท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา 
ภายใน  1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไมนับรวม
ผูศึกษาตอ 

คน 162 117 153 

4.จํานวนบัณฑิตสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ปท่ีศึกษาตอ คน 100 106 308 

5. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 79.8082 96.1768 87.6719 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

77 82 87 87.5 88  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป 

4 87.6719 4.3438 0.1737 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. ประชุมคณะทั้ง 9 คณะ เรื่องการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/

ผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/ผูบังคับบัญชา

ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
3. ปรับปรุงแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตใหคลอบคลุมและสอดคลองกับตัวช้ีวัดของกพร. ตามมติท่ีประชุม 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

4. ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
(ระบบของมหาวิทยาลัย) ผานเว็ปไซด http://job.rmutp.ac.th  เพื่อจัดเก็บขอมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 

5. ประชาสัมพันธขอความรวมมอืบัณฑิตป 2552 ท้ังท่ีไดงานทําแลว ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ ตอบ
แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของ สกอ.และมทร.พระนคร ผานหนาเว็ปไซดมหาวิทยาลัย 
www.rmutp.ac.th และสงจดหมายขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงบัณฑิตทุกคณะ 

6. บัณฑิตกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของ สกอ.และมทร.พระนครและพิมพใบยืนยันการตอบ
แบบสอบถามมาสงในวันซอมรับปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553(ซอมยอยรวม) ณ หองประชุมช้ัน 3 
อาคารเอนกประสงค คณะบริหารธุรกิจ   

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. บัณฑิตใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทํา 
2. คณะกรรมการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาตอการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  ใหความรวมมอืในการติดตามบัณฑิต
ภายในคณะเปนอยางด ี

3. มีการติดตาม กํากับ ดูแลเอาใจใสผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    

- บัณฑิตตอบแบบสอบถามไมชัดเจนมีผลตอการวิเคราะหขอมลู 
 

หลักฐานอางอิง :   
1. โครงการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
2. รายงานการประชุม เรื่องการสาํรวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/

ผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/

ผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 :  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ. ธานี   คงเพ็ชร 
    (รองอธิการบดีดานกิจการนักศึกษา ศิษยเกาและชมุชน

สัมพันธ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ. เตือนใจ   หลิมตระกูล    
                    (ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา) 

โทรศัพท :  0-2282-9009 ตอ 6008 โทรศัพท :   0-2281-9394 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552 ของมทร.พระนครจํานวน 2,241 คน 
2. บัณฑิตตอบแบบสอบถาม จํานวน 2,193 คน 
3. บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลงัสําเร็จการศึกษา จํานวน 1,593 คน 
4. บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา จํานวน 68 คน 
5. บัณฑิตศึกษาตอ จํานวน 308 คน 
6. บัณฑิตยังไมมีงานทํา จํานวน 479 คน 
7. บัณฑิตมีงานทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 1,417 คน  

 
สูตรการคํานวณ :  แบงออกเปน 2 สูตร ข้ึนอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังนี้ 

สูตรที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตท้ังหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 
x 

 
 
100 

 
สูตรที่ 2 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตํ่ากวารอยละ 80 ของบัณฑิตท้ังหมดที่จบการศึกษา 

ในปงบประมาณพ.ศ. 2553 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ 

มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา 

หรือประกอบอาชีพอิสระ 
หลังสําเร็จการศึกษา 

 

 
(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม) 

(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2553) 

 

50 x 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

หนว
ยวัด 2551 2552 2553 

1. จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 2,414 2,301 2,241 

2. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําแลว ภายใน 1 ป  นับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา 

คน 2,024 1,610 1,593 

3. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่
สําเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

คน 1,333 1,082 1,417 

4. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําอยูกอนแลว คน 483 346 68 

5. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

รอยละ 86.72 67.2049 88.9516 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

68 70 72 76 80  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได
งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

3 88.9516 5.00 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. ประชุมคณะทั้ง 9 คณะ เรื่องการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/  

ผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/ผูบังคับบัญชา

ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
3. ปรับปรุงแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตใหคลอบคลุมและสอดคลองกับตัวช้ีวัดของกพร.  

ตามมติท่ีประชุม 
4. ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

(ระบบของมหาวิทยาลัย) ผานเว็ปไซด http://job.rmutp.ac.th  เพื่อจัดเก็บขอมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

5. ประชาสัมพันธขอความรวมมือบัณฑิตป 2552 ท้ังท่ีไดงานทําแลว ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ ตอบ
แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของ  สกอ .และมทร .พระนคร  ผานหนา เว็ปไซดมหาวิทยาลัย 
www.rmutp.ac.th และสงจดหมายขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงบัณฑิตทุกคณะ  

6. บัณฑิตกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของ สกอ.และมทร.พระนครและพิมพใบยืนยันการตอบ
แบบสอบถามมาสงในวันซอมรับปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553(ซอมยอยรวม) ณ หองประชุมช้ัน 3 
อาคารเอนกประสงค คณะบริหารธุรกิจ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. บัณฑิตใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทํา 
2. คณะกรรมการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาตอการ  

ปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  ใหความรวมมือในการติดตามบัณฑิต
ภายในคณะเปนอยางดี 

3. มีการติดตาม กํากับ ดูแลเอาใจใสผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    

- บัณฑิตตอบแบบสอบถามไมชัดเจนมีผลตอการวิเคราะหขอมูล 
 
หลักฐานอางอิง :  

1. โครงการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
2. รายงานการประชุม เรื่องการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/

ผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/

ผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 :   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ ตอจํานวนผูเขาสอบ

ทั้งหมด 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ. ธานี   คงเพ็ชร 

 (รองอธิการบดดีานกิจการนักศกึษา ศิษยเกาและชุมชน
สัมพันธ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ. เตือนใจ   หลิมตระกูล  
                    (ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา) 

โทรศัพท :  0-2282-9009 ตอ 6008 โทรศัพท :   0-2281-9394 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 
 หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร  ไดรับอนุมัติใหบัณฑิตไดรับใบประกอบวิชาชีพในแตละสาขาวิชาได
โดยตรง โดยไมตองผานการทดสอบ แตตองผานเกณฑตามคุณสมบัติท่ีกําหนด และบัณฑิตตองเปนผูไปยื่นขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพดวยตนเอง 
สูตรการคํานวน :  
 

 (จํานวนบณัฑติที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)  

 (จํานวนบณัฑติที่สอบใบประกอบวชิาชีพทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 
x 100 

  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 

บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพใน
ปงบประมาณ 53 

- 15 11 

จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด - 104 35 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

84.6153 57.69 31.42 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85 
 
 



               รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

37 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ ตอ
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

3 31.42 1.00 0.0300 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. คณะวิศวกรรมศาสตรอยูระหวางการประสานขอมูลจํานวนบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรผูเขาสอบใบ

ประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร 
2. จัดสงแบบสอบถามติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสริมใหบัณฑิตเขาสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพ 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร จัดใหมีการสอนเสริมใหนักศึกษาชั้นปท่ี  4 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    

 -  บัณฑิตท่ีจบในสาขาทางวิศวกรรมศาสตร ไมไปยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งการยื่นตองผานการสอบตาม
เกณฑคุณสมบัติท่ีกําหนด 
 

หลักฐานอางอิง :    
1. รายงานการวิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2552 
2. ขอมูลจากสภาวิศวกร (หนังสอืท่ี ทส.2276/2553 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 53 เรื่อง การแจงขอมลูการสอบเพื่อขอ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคงบคุมระดับภาคีวิศวกร) 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 :  รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ 
               หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ดร.นุชลี  อุปภัย 
                   (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.จุฑา       พีรพัชระ 
                      (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

โทรศัพท :  0-2280-7918 โทรศัพท :   0-2282-9009 ตอ 6094 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) จํานวน 522.5 คน 
และมีจํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ท่ีไดรับการตีพิมพ-เผยแพร ในระดับชาติ/นานาชาติ จํานวน  79  ผลงาน 

 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2551 2552 2553 
1. จํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผย
แพร ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ  
(โดยไมนับซ้ํา) 

เรื่อง 128 67 79 

2. จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

คน 527 514 522.5 

3. รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ 
เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

รอยละ 24.2884 13.0350 15.1196 

 

(จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ไดรับการตีพิมพ 
 เผยแพร ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับซ้ํา) 

                  X  100 
 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

5 6 7 10 30 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ท่ีตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา 

4 รอยละ 15.1196 4.2559 0.1702 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

1.    มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นกัวิจัย ในการตีพิมพ เผยแพร ผลงานวิจยั และงานสรางสรรคใน
ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ โดยการประชาสัมพันธแหลงตีพิมพ เผยแพรในชองทางตาง ๆ ใหอาจารย 
นักวิจัย ทราบ   

 2.    การดําเนินงาน 
        2.1  สํารวจขอมูล รวบรวมขอมูล  หลักฐานการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย  งานสรางสรรค ในระดับชาติ และ 

ระดับนานาชาติของอาจารย นักวิจัย จากทุกหนวยงาน 
       2.2  รวบรวมขอมูล วิเคราะห และ สรุปผล เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหการสนับสนุนการทํางานวิจัยควบคูกับการสอนและสนับสนุนใหนักวิจัยไดมีการ

เผยแพรผลงานวิจัย  งานสรางสรรค โดยการประชาสัมพันธแหลงตีพิมพ เผยแพร ใหหนวยงานภายในทราบ
อยางตอเนื่อง  

2. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบและใหคําแนะนําในการตีพิมพ-เผยแพร ผลงานวิจัย และงาน
สรางสรรค 

3. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เพื่อเปนแหลงตีพิมพ เผยแพร  

มีการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อ
ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อสนับสนุนในการเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

4.   มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินโครงการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและงาน 
สรางสรรคในระดับชาติ  และระดับนานาชาติอนางตอเนื่อง 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักวิจัยไมเห็น/ไมใหความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2. คุณภาพของผลงานวิจัยยงัไมไดมาตรฐาน 
3. บุคลากรยังขาดความมั่นใจในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

หลักฐานอางอิง :   
- แบบ ก.พ.ร. วจ. 03   รอยละของงานวิจยัหรอืงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ตออาจารยประจาํและ / หรอืนกัวจิัยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

41 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 :  รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน  
                            ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ดร.นุชลี  อุปภัย 

               (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 
ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.จุฑา       พีรพัชระ 
                       (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

โทรศัพท :  0-2280-7918 โทรศัพท :   0-2282-9009 ตอ 6094 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)       

 จํานวน 522.5 คน และมีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน จํานวน 72 ผลงาน 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 

 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2551 2552 2553 
1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอัน
กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน (โดยไมนับซํ้า) 

ผลงาน - 55 72 

2. จํานวนอาจารยประจําและ/หรืนักวิจัยประจํา 
(โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

คน 527 514 522.5 

3.  รอยละของงานวิจัย  หรืองานสรางสรรค ท่ี
นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

รอยละ - 10.7003 13.779 

(จํานวนงานวิจยัหรอืงานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยไมนับซํ้า) 

                                                                                                                                    X 100 
 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรืนักวิจยัประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

4 7 10 15 20  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจน  ตออาจารยประจําและ /หรือ
นักวิจัยประจํา 

3 รอยละ 13.779 3.7558 0.1126 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 

1.    มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นกัวิจัย ในการนาํผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคไปใชประโยชน 
2.    การดําเนินงาน 

 2.1  สํารวจขอมูล รวบรวมหลักฐานการนําผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคไปใชประโยชน  
 2.2  รวบรวมขอมูล วิเคราะห และ สรุปผล เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยควบคูกับการสอน และมุงเนนใหมีการนําผลงานวิจัยท่ี
ไดไปใชประโยชนในทุกดาน 

2.  มหาวิทยาลัยมีหนวยงานหลักในการดูแลรับผิดและใหคําแนะนําในการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ประโยชน 

3.  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีสามารถใชประโยชนท้ังในเชิงวิชาการ  เชิงสาธารณะ  และเชิงพาณิชย 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

1. นักวิจัยไมเห็น/ไมใหความสําคัญของการนําผลงานวิจยัหรอืงานสรางสรรคไปใชประโยชน 
2. คุณภาพของผลงานวิจัยยงัไมไดมาตรฐาน 
3. ไมทราบหลักเกณฑในการนําผลงานวิจยัหรอืงานสรางสรรคไปใชประโยชน 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอางอิง :   
- ก.พ.ร. วจ.04  รอยละของงานวิจยัหรอืงานสรางสรรค ท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 

ตออาจารยประจาํและ / หรอืนกัวจิัยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 :  รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และ/หรือ                     
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา/นักวจิัยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ดร.นุชลี  อุปภัย 
                (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.จุฑา        พีรพัชระ 
                     (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

โทรศัพท :  0-2280-7918 โทรศัพท :   0-2282-9009 ตอ 6094 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) จํานวน 522.5 คน 
และมีจํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับการรับรองคุณภาพ จํานวน 48  ผลงาน 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2551 2552 2553 
1. จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ผลงาน - 73 48 

2. จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

คน - 514 522.5 

3. รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือ
รั บ ร อ ง ก า ร แ จ ง ข อ มู ล ลิ ขสิ ท ธิ์ แ ล ะ /ห รื อ  
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตอ
อาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา 

รอยละ - 14.2023 9.1866 

 

(จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และไดรับรองคุณภาพ 
จากหนวยงานที่เช่ือถือได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

                          x   100 
(จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

4 9 14 19 24  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของผลงานวิชาการที่ ได รับ
หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
แ ล ะ /ห รื อ ไ ด รั บ ร อ ง คุ ณ ภ าพ จ า ก
หนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา/
นักวิจัยประจํา 

3 รอยละ 9.1866 2.0373 0.0611 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 

 1.  มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นักวิจัย ในการทําผลงานวิชาการและการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
 2.  การดําเนินงาน 

2.1  สํารวจขอมลู รวบรวมหลักฐานการทําผลงานวิชาการและการจดแจงขอมลูลิขสิทธิ์ ของอาจารย นักวิจยั จากทกุ
หนวยงาน 

2.2  รวบรวมขอมูล  วิเคราะห และ สรุปผล เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการทําผลงานวิชาการและและการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
2. มหาวิทยาลัยมหีนวยงานหลักในการดูแลรับผิดและใหคําแนะนําในการทําผลงานวิชาการและการจดแจงขอมูล

ลิขสิทธิ์ รวมท้ังมีเจาหนาท่ีดูแลรับผิดในการใหคําแนะนําและจดแจงขอมูล     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. บุคลากรไมเห็นความสําคัญของการจดแจงขอมูลผลงานวิชาการ 
2. อาจารย นักวจิัย ขาดความรู ความเขา ในการทําผลงานวิชาการ และ ข้ันตอนการจดแจงขอมลูลิขสิทธิ์ 

 
หลักฐานอางอิง :    

- ก.พ.ร. วจ.05  รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดสิทธิ์และ / หรอืไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชือ่ถอืได 
ตออาจารยประจาํและ / หรอืนกัวจิัยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 5 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 5 :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท       

(รองอธิการบดดีานวิชาการและวิเทศสัมพันธ) 
ผูจัดเก็บขอมูล :   นางวันดี  เอนกจํานงคพร                

(ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ) 

โทรศัพท :  0-2280-7918 โทรศัพท :   0-2282-0014 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีแผนพัฒนาสถาบันสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันใหไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ซึ่งไดรับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย และไดดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากลโดยดําเนินการโครงการ/
กิจกรรมตามที่กําหนดไว พรอมท้ังมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ตามแผนพัฒนาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทําขอเสนอใน
การปรับปรุงการดําเนินงาน พรอมจัดทําแผนงานพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 4 4 4 

เกณฑการใหคะแนน : 

           วัดระดบัความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากลโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

1 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบัน
สูระดับสากล 

5 4 ประเด็น 4.00 0.2000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

1. จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสูระดับสากล  
2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่อนุมัติ 
3. ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล และรวบรวมโครงการที่ดําเนินการ

เรียบรอยแลวจากหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ 
4. มีการ\ติดตาม และประเมนิผลคณะ/หนวยงาน ดําเนนิการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันตาม

แผนงานในขอ 3 อยางครบถวน 
5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล 
6. ทบทวนผลการประเมินตามแผนพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสูระดับสากล 

ประจําป 2553 พรอมทั้งขอเสนอในการปรับปรุงงาน และจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล 
ประจําป 2554 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. ผูบริหารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหความสําคัญและสนับสนุนงานดานการ
ตางประเทศ 

2. ไดรับงบประมาณสนับสนนุการดําเนนิงาน และบุคลากรทุกทานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปน
อยางด ี

3. แผนพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา/คณะสูสากลสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของคณะ และ
มหาวิทยาลัยฯ 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     

- เนื่องจากคณะเพิ่งเริ่มจัดตั้งจงึยังไมมีความเขมแข็งทางดานวิชาการเพียงพอที่จะจดัลําดับระดับ
นานาชาต ิ
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอางอิง 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูสากล 
2. แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสูระดับสากลประจําปงบประมาณ 2553 
3. มติสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ 
5. กิจกรรม / โครงการตางๆ ตามแผนพัฒนาวิชาการระดับคณะและมหาวิทยาลัยสูสากล 
6. รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนา หรือการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯสูระดับสากล พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงงาน 
7. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสูระดับสากลประจําปงบประมาณ 2554 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 6 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 6.1 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตตอบณัฑติ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ. ธานี   คงเพ็ชร 

(รองอธิการบดดีานกิจการนักศกึษา ศิษยเกาและชุมชน
สัมพันธ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
                    (ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา) 

โทรศัพท :  0-2282-9009 ตอ 6008 โทรศัพท :   0-2281-9394 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552 ของมทร.พระนครจํานวน 2,241 คน 

 
หมายเหตุ ในปงบประมาณ 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เปนขอมูลอางองิเพื่อใชในการประเมินผล 
  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตตอบณัฑติ 81.60 81.4720 84.55 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

5 84.55 3.8800 0.2455 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. ประชุมคณะทั้ง 9 คณะ เรื่องการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/

ผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/ผูบังคับ 

บัญชาตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

3. ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ upload แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
ผานเว็บไซด http://rmutp.ac.th 

4. ประชาสัมพันธขอความรวมมอืบัณฑิตป 2552 ท้ังท่ีไดงานทําแลว และประกอบอาชีพอิสระ  Download 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง จากนั้นนําแบบสอบถามดังกลาวใหนายจาง หรือหัวหนางานของ
บัณฑิต เปนผูตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจางและผูบังคับบัญชาที่ไดรับการ
ตอบจากนายจางเรียบรอยแลว ใหบัณฑิตนํามาลงทะเบียน ซอมรับปริญญา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553(ซอม
ยอยรวม) ณ หองประชุมช้ัน 3 อาคารเอนกประสงค คณะบริหารธุรกิจ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. บัณฑิตและผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตใหความรวมมือในการสํารวจความพึงพอใจของผูจาง

งาน/ผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตมทร.พระนคร 
2. คณะกรรมการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/ผูบังคับบัญชาตอ

การปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  ใหความรวมมือในการติดตาม
บัณฑิตภายในคณะเปนอยางดี 

3. มีการติดตาม กํากับ ดูแลเอาใจใสผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
- 
 
 
หลักฐานอางอิง :  

1. โครงการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
2. รายงานการประชุม เรื่องการสาํรวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/

ผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงาน/

ผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ. ธานี   คงเพ็ชร 
 (รองอธิการบดดีานกิจการนักศกึษา ศิษยเกาและชุมชน

สัมพันธ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
                   (ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา)                

โทรศัพท :  0-2282-9009 ตอ 6008 โทรศัพท :   0-2281-9394 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
  ผลการประเมินจาก 9 คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 

รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษา 

74.80 73.46 86.00 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

5 86.00 5.00 0.2500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการใหบริการดานตาง ๆ เชน 

1. การจัดหลักสูตรการเรยีนการสอน  การจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
2. ความพึงพอใจตออาจารยผูสอน การเตรียมการสอน การรับฟงความคิดเห็นและขอวิจารณของผูเรียน 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

3. ความเพียงพอของอุปกรณการเรียนการสอน  
4. ความพึงพอใจการใหบริการวชิาการ ความเพียงพอของหนังสือในหองสมุด  
5. ความพึงพอใจการใหบริการท่ัวไป 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ไดรับความรวมมือเปนอยางดจีากคณะในสังกัดในการแจกแบบสอบถาม 
2. ไดรับความรวมมือเปนอยางดจีากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถาม 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
1. มหาวิทยาลัยและคณะ อยูในระหวางการดําเนินการกอสราง และการทดลองใชระบบบริการ 
2. เนื่องจากคณะทั้ง 9 คณะ ไมอยูในพื้นที่เดียวกันทําใหมีปญหาในการแจกแบบสอบถาม 

 
หลักฐานอางอิง :    

1. แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
2. รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 7 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 7.1 :  ระดับความสาํเร็จของการประกันคณุภาพภายในที่กอใหเกิดการพฒันาคุณภาพ 
        การศึกษาอยางตอเนื่อง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   รศ.บุษรา  สรอยระยา 
(รองอธิการบดดีานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ)        

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล 
                 (อาจารยประจําสํานักประกันคุณภาพ) 

โทรศัพท :   0-2282-5419 โทรศัพท :   0-2281-0644 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในและมีการดําเนินงานตามระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง มีการประเมินผลหนวยงานตางๆ ตามแผนการติดตามผลการดําเนินงาน
สม่ําเสมอและจัดทําเปนรายงานการประเมินตนเองใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบและผานการประเมินจากองคการ
มหาชน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันประเมินคุณภาพการศึกษา) 
เกณฑการใหคะแนน : 

 วัดระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพภายในทีก่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

1 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสํ า เร็ จของการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

5 5 ประเด็น 5.00 0.2500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
 ในปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยมีการ
ปฏิบัติงาน/มาตรฐานที่ไดดําเนินการดังนี้ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

1. มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน โดยกําหนดระเบียบวิธีการขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ 
และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เชน ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบติดตามคุณภาพ ระบบ
ประเมินคุณภาพ อาทิ เชน นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ  ท่ีสํานักประกันคุณภาพรับผิดชอบการ
ทํางานประกันคุณภาพทุกหนวยงานยอย และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

2. มีมาตรฐานและตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา และเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา  กระบวนการจัดการศึกษา 
และผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

3. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในเทียบเคียงผลระหวางคณะแตละคณะ 
4. มีการดําเนินการ/การติดตามผลการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน และเกณฑการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย  
5. มีการประเมินผลลัพธและนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

อยางตอเนื่อง พรอมจัดทําเปนรายงานประจําป  (SAR) 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
1. ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุน 
2. บุคลากรทุกคน เห็นความสาํคัญและใหความรวมมือในการจัดทําระบบประกันคณุภาพภายใน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 -  มหาวิทยาลยั ฯ มีบุคลากรคอนขางนอย  อาจารยมีภาระงานสอนมาก   และตองปฏิบัติงาน
สนับสนุน เมือ่มีการจัดทําระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ทําใหมภีาระงานเพิ่มขึ้นมาก 
หลักฐานอางองิ :   

1. การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ 
3. โครงการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
4. คูมือตางๆ 
5. รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน/ สรปุผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ    

ป 2553/ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2552 
6. Improvement Plan แผนพัฒนา สงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551 
7. รายงานการประชุม นําเสนองานประกันคุณภาพตอผูบรหิารของมหาวิทยาลัย และตอสภา

มหาวิทยาลัย 
8. http://qa.rmutp.ac.th 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 8 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 8.1 :  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช  
              (รองอธิการบดีดานการคลังและทรัพยสิน) 
  รศ.บุษรา  สรอยระยา 
            (รองอธกิารบดีดานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.ศรีจันทร    โตเลิศมงคล 
                               (ผูอํานวยการกองคลัง) 
 นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค  
        (ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน) 

โทรศัพท :  0-2281-5834, 0-2282-5419 โทรศัพท :   0-2282-9009-15 ตอ 6030, 0-2282-9976 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 
 
  

เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่มหาวิทยาลัยเบิกจาย 44,266,548.50 
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 152,891,068.50 
รอยละของอัตราเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 28.95 

สูตรการคํานวณ : 
 
 

เงินงบประมาณรายจายลงทนุที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย  X 100 
    วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ  69 รอยละ  72 รอยละ  75 รอยละ 78 รอยละ  81  
 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 
1.เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่มหาวิทยาลัยเบิกจาย 152,156,248.07 101,490,500.85 44,266,548.50 
2. วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 262,431,810.07 295,719,649.85 152,891,068.50 
3. รอยละของอตัราเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน 

58.12 34.3200 28.95 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )  รอบ  12  เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ร อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ า ย เ งิ น
งบประมาณรายจายลงทุน 

1.5 28.95 1.00 0.0150 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
1. ผูบริหารกําหนดนโยบายในการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามที่กรมบัญชีกลางและตามมติ

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. จัดใหมีระบบเรงรัด ติดตาม กํากับดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 -   มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดการติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป 2553 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
1. การเบิกจายไมสามารถเบิกจายไดตามแผนที่กําหนดไวเนื่องจากผูรับจางยังไมสามารถสงงานเพื่อตรวจรับ

ตามงวดงานที่กําหนดตามแผน 
2. การเบิกจายต่ํากวาแผนเนื่องมาจากผูรับจางขาดสภาพคลองทางการเงิน 
3. การจัดซื้อ จัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมีการยกเลิกหลายกรณี เชน ไมมีผูยื่นซอง รายละเอียด

ครุภัณฑไมถูกตอง เปนตน  และบางกรณีมีผูอุทธรณทําใหตองปรับปรุงรางรายละเอียดครภุัณฑและตอง
ดําเนินการใหม 

 
หลักฐานอางอิง :   

1. รายงานสถานะการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553   ระบบ GFMIS 
2. แบบรายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ประจําป

งบประมาณ 2552  ไตรมาสที่ 4 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 8.2 :  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช  
              (รองอธิการบดีดานการคลังและทรัพยสิน) 
  รศ.บุษรา  สรอยระยา 
      (รองอธิการบดีดานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.ศรีจันทร    โตเลิศมงคล 
                               (ผูอํานวยการกองคลัง) 
 นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค  
        (ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน) 

โทรศัพท :  0-2281-5834, 0-2282-5419 โทรศัพท :   0-2282-9009-15 ตอ 6030, 0-2282-9976 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 
 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่มหาวิทยาลัยเบิกจาย 531,843,548.17 
วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรับ 652,761,210.00 
รอยละของอัตราเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 81.48 

สูตรการคํานวณ : 
 
 

เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย  X 100 
 วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ  92 รอยละ  93 รอยละ  94 รอยละ  95 รอยละ  96  
 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 
1.เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่มหาวิทยาลัย
เบิกจาย 

- - 531,843,548.17 

2. วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรับ - - 652,761,210.00 
3. รอยละของอตัราเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน
ภาพรวม 

- - 81.48 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )  รอบ  12  เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ร อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ า ย เ งิ น
งบประมาณรายจายในภาพรวม 

1.5 81.48 1.00 0.0150 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
- ในสวนของงบลงทุน  คิดเปนรอยละ 23.42  ของงบประมาณที่ไดรับในป 2553  ยังไมมีการเบิกจาย ในชวง 

9 เดือนแรก   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
- มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดการติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป 2553 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
1. การเบิกจายไมสามารถเบิกจายไดตามแผนที่กําหนดไวเนื่องจากผูรับจางยังไมสามารถสงงานเพื่อตรวจรับ

ตามงวดงานที่กําหนดตามแผน 
2. การเบิกจายต่ํากวาแผนเนื่องมาจากผูรับจางขาดสภาพคลองทางการเงิน 
3. การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมีการยกเลิกหลายกรณี เชน ไมมีผูยื่นซอง รายละเอียด

ครุภัณฑไมถูกตอง เปนตน และบางกรณีมีผูอุทธรณทําใหตองปรับปรุงรางรายละเอียดครุภัณฑและตอง
ดําเนินการใหม 

หลักฐานอางอิง :   
1. แบบรายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ประจําป

งบประมาณ 2553  ไตรมาสที่ 4 
2. หลักฐานรายงานการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2553 ในระบบ GFMIS 
3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและรายงานการประชุม ประจําป 2553 
4. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
5. แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 (สงป.301) 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 9 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 9 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเชาวเลิศ  ขวัญเมอืง 
(รองอธิการบดีดานบริหารและกิจการสภา

มหาวิทยาลัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.ดร.วันสิริ   ประเสริฐทรัพย   
                                  (ผูอํานวยการกองกลาง) 

โทรศัพท :  0-2281-3842 โทรศัพท :   0-2282-9009 ตอ 6011 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิตัิราชการ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําป   2553 ในรอบ
6 เดือน   (1 ต.ค. 2552 – 31 มี.ค. 2553)   มหาวทิยาลัยไดประกาศกระบวนการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2552  จํานวน  5 กระบวนงานดังนี้        
 1.    การขอใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) ระยะเวลาดําเนนิงานแลวเสร็จ 3  วัน 
 2.   การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา  ระยะเวลาดําเนินงานแลวเสร็จ  3  วัน 
 3.   การขอหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา  (หรือการขอหนังสือรับรองการทํากจิกรรมของ 
                     นักศึกษา) ระยะเวลาดําเนินงานแลวเสรจ็  3  วัน 
 4.   การออกหนังสือรับรองขาราชการและบุคลากร   ระยะเวลาดําเนินงานแลวเสร็จ  2  วัน 
 5.   การใชบริการหองสมุด  ระยะเวลาดําเนินงานแลวเสร็จ  30  นาที     

  

งานบริการ น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการท่ี
ไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการท่ีไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการท้ังหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

1.การขอใบแสดงผล  
   การศึกษา (Transcript) 

0.20 3  วัน 3,285 3,285 100 5.0000 1.0000 

2.การขอหนังสือรับรอง 
     การเปนนักศึกษา   

0.20 3  วัน 1,732 1,732 97.5751 4.5150 0.9030 

3.การขอหนังสือรับรอง 
    ความประพฤติของ 
    นักศึกษา 

0.20 3  วัน 75 75 100 5.0000 1.0000 

4.การออกหนังสือรับรอง 
    ขาราชการและบุคลากร   

0.20 2  วัน 217 217 100 5.0000 1.0000 

5. การใชบริการหองสมุด   0.20 30 นาที 39 39 100 5.000 1.0000 

รวม 1.00 
ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกงานบริการ) 
4.9030 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่
ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับ

จํานวนผูรับบริการทั้งหมด 
งานบริการ 

(i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได  
(Ci) 

คะแนน
เฉล่ียถวง
น้ําหนัก     

(Wi x Ci) 

1 W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 
2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 
. . 80 85 90 95 100 . . 
i Wi 80 85 90 95 100 C i (Wi x Ci) 

น้ําหนัก 
รวม 

Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

 Σ   (Wi x Ci)            หรือ                   (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 
        Σ Wi                                 W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน  

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด 

2551 2552 2553 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

4.7000 4.2548 4.9030 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย  
ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

3 4.9030 4.9030 0.1470 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 

1.  การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  5  กระบวนงาน 
2. นําขอมูลท่ีจัดเก็บมาคํานวณและลดรอบการทํางานเพื่อปฏิบัติงานไดรวดเร็วและใชเวลานอย โดยมีการกําหนด

แผนการปฏิบัติท่ีแนนอน 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
- ไดรับความรวมมือจากผูใชบริการ  ในการเก็บขอมูล  โดยมีการบันทึกตามแบบฟอรม 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
- 

หลักฐานอางอิง :    
1. ประกาศการรักษามาตรฐาน    ระยะเวลาการใหบริการ 
2. แผนผังแสดงรอบระยะเวลาการใหบริการ 
3. แบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาการใหบริการฯ 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 10 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 10 :  ระดับความสาํเร็จของการจดัทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช  

              (รองอธิการบดีดานการคลังและทรัพยสิน)  
ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.ศรีจันทร    โตเลิศมงคล 
                               (ผูอํานวยการกองคลัง) 

โทรศัพท :  0-2281-5834 โทรศัพท :   0-2282-9009-15 ตอ 6030 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
  

 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 5 5 5 

เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พจิารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ  
 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 จัดทําหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 โดยแสดงใหเห็นสัดสวนการใชทรัพยากรตอผลผลิตที่ดีขึ้นกวา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

ระดับ 2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดานการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุกกลุมสาขาวิชา (หนวย
นับเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time Equivalent Student) ตาม
หลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณตนทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สําหรับทุกผลผลิต 
ตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบ
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ 4 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2553 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมท้ัง
วิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

ระดับ 5 รายงานผลตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 
2553   

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน
ป 53 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสํ า เร็ จของการจัดทํ า
ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

3 ระดับ 5 5.00     0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําป 2553 
2. จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับป 2553 
3. จัดทําฐานขอมูลการใชจายเงิน แยกตามรายคณะ ตามรายสาขาวิชา 
4. เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 
5. รายงานผลตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําป 2553 
2. มีฐานขอมูลรายงานการใชจายเงินประจําป 2553 
3. มีโปรแกรมคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 - 
 

หลักฐานอางองิ :   
1.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจดัทําและวิเคราะหตนทนุตอหนวยผลผลิต ประจําป 2553 
2. รายงานการใชจายเงินประจําปงบประมาณ  2553 
3. รายงานผลตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553   
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 11 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 11 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเชาวเลิศ  ขวัญเมอืง 

(รองอธิการบดีดานบริหารและ กิจการ
สภามหาวิทยาลัย) 

       ผศ.ยุทธภูม ิ สุวรรณเวช  
              (รองอธิการบดีดานการคลังและทรัพยสิน)  

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.ดร.วันสริิ   ประเสริฐทรัพย 
   (ผูอํานวยการกองกลาง) 
  ผศ.ศรีจันทร   โตเลิศมงคล  
                                (ผูอํานวยการกองคลัง) 

โทรศัพท :  0-2282-3842,0-2281-5834 โทรศัพท :   0-2282-9009 ตอ 6011, 6030 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดมีการประชุมเพื่อกําหนดมาตรการและแนวทางการ
ประหยัดพลังงาน   และการรายงานผลการใชพลังงานของมหาวิทยาลัย  มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใช
พลังงาน โดยมีอธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิด
จากความมีสวนรวมของเจาหนาท่ี และมีแผนติดตามผล โดยกําหนดใหทุกหนวยงานรายงานผลการใชพลังงาน 
ใหกับผูรับผิดชอบ เพื่อบันทึกเปนขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาและพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ โดย
เปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ท่ีหนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยท่ีมีผลตอการใชพลังงาน
ของหนวยงาน  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

1.  ดานไฟฟารวม 2.5 คะแนน 
เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา มีรายละเอียด ดังนี ้

ระดับ ประเด็น คะแนน 
1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาของ

คณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดือน 

0.5 

2.1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน  0.25 2 
2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทาํดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 

3 ปริมาณการใชไฟฟาจริงมากกวาปรมิาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 25 ถึง 
รอยละ 75 ของปรมิาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือมคีาดัชนีการใชพลงังานไฟฟาอยูในชวง – 
0.200 ถึง -0.429 

0.5 

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10 
ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -
0.091 ถึง -0.199  

0.5 

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณ
การใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่
ปริมาณการใชไฟฟาจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงาน
ไฟฟา มากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

0.5 

2.  น้ํามันเช้ือเพลงิ รวม 2.5 คะแนน  
เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานน้ํามันเชือ้เพลิง มีรายละเอียด ดังนี้  
ระดับ ประเด็น คะแนน 

1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานน้ํามัน เชื้อเพลิง
ของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  

0.5 

2.1 ขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน  0.25 2 

2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทาํดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 
3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวา ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 25 

ถึง รอยละ 75 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคา ดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง 
-0.200 ถึง -0.429 

0.5 

4 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10 
ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคา ดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -
0.091 ถึง -0.199  

0.5 

5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณ
การใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง 0 ถึง -0.090  กรณีที่ปริมาณ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิงจริงนอยกวา ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามันเชื้อเพลิง (2.5 คะแนน) 

0.5 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 4.27 4.3970 3.4520 

เกณฑการใหคะแนน 

คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน - คาการใชไฟฟา/น้ํามนัจริง 
คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามนั  = คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ขอมูล  จาก   www.e-report.energy.go.th     ณ  วันที่ 15 ต.ค. 2553 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

1 3.4520 3.4520 0.0345 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ไดมีการประชุมเพื่อกําหนดมาตรการและแนวทางการประหยัด
พลังงาน   และการรายงานผลการใชพลังงานของมหาวิทยาลัย  มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน และมีการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาที่  โดยกําหนดใหทุกหนวยงานรายงานผล
การใชพลังงาน ใหกับผูรับผิดชอบ เพื่อบันทึกเปนขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาและพลังงานของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ท่ีหนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยท่ีมีผล
ตอการใชพลังงานของหนวยงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 -   บุคคลกรของมหาวิทยาลัยทุกระดับใหความสําคัญ  รวมมือในการอนุรกัษ   และการประหยัด 
พลังงานของมหาวิทยาลัย 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 -   การรวบรวมขอมูลลาชาจะตองมีการฝกอบรมรายงานขอมูลทางเว็บไซดเพิ่มเติม   
 

หลักฐานอางอิง :   
 -   ขอมูลพลังงาน  ทางเว็บไซด   www.e-report.energy.go.th 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 12 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                  (.....)   รอบ  6  เดือน 
                            (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                                                      ( )   รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 12.1 :  ระดับคุณภาพของการกํากบัดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเชาวเลิศ    ขวัญเมือง 
           (รองอธกิารบดีบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
                                 ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 
                  (รองอธิการบดีดานการคลังและทรัพยสิน) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.ดร.วันสริิ   ประเสริฐทรัพย 
                              (ผูอํานวยการกองกลาง) 
                          ผศ.ศรีจันทร    โตเลิศมงคล 
                               (ผูอํานวยการกองคลัง) 

โทรศัพท :  0-2282-3842 , 0-2281-5834 โทรศัพท :   0-2282-9009 ตอ 6011 , 6030 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2551 2552 2553 
ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตาม
หนาที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 4.7799 5.0000 5.00 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

5 5 ประเด็น 5.00 0.2500 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                  (.....)   รอบ  6  เดือน 
                            (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                                                      ( )   รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
ประเด็น  1  สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดี และการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตาม
หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล โดยดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร และทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัยซ่ึงไดมีมติเห็นชอบผัง
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุงใหม ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันที่  31  มีนาคม  2553 (วาระ 4.2) 

1.2 สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในการประชุมครั้งที่
11/2552 วันที่  28  ตุลาคม  2552 (วาระ 4.13) 

1.3 สภามหาวิทยาลัยไดมีมติรับทราบการปรับรายละเอียดโครงการที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาจัด
การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2549 – 2553 โดยมอบใหมหาวิทยาลัยรับขอเสนอแนะ และ
ขอสังเกตของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวม 2 ประเด็นไปพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของ ในการประชุมครั้งที่ 3/2552
วันที่  26  มีนาคม 2552 (วาระ 5.1) 

1.4 สภามหาวิทยาลัยรับทราบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ในการประชุมครั้งที่ 11/2552 วันที่  28  ตุลาคม  2552 (วาระที่ 5.7) 

1.5 สภามหาวิทยาลัยรับทราบรางเจรจาคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในการประชุม
คร้ังที่ 11/2552 วันที่  28  ตุลาคม  2552 (วาระที่ 5.8) 

1.6 ใหความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2554) ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่
31  มีนาคม  2553 (วาระ 4.3) 

1.7 ใหความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระยะเวลา 6 เดือน ในการประชุม
คร้ังที่ 4/2553 วันที่  23  เมษายน  2553 (วาระ 4.4) 

1.8 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) ในการประชุมครั้งที่
6/2553 วันที่  22  มิถุนายน  2553 (วาระ 4.9) 

1.9 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการกําหนดเปาหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2553 ใหมี 11 องคประกอบ
64 ตัวบงชี้ ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันที่  22  กรกฎาคม  2553 (วาระ 4.8) 

1.10 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติตัวบงชี้แสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมอบเปนนโยบายใหมหาวิทยาลัย
ดําเนนิการใหบรรลุเปาหมายตอไป คือ 
- ระบบกลไกพฒันานักศกึษาของมหาวิทยาลัยใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 
- กระบวนการจดัการเรียนการสอนใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based Education-Training) 
- มีระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ใหกับนกัศึกษา 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                  (.....)   รอบ  6  เดือน 
                            (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                                                      ( )   รอบ  12  เดือน 

1.11 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเงนิรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 
(วาระ 4.2) 

ประเด็น 2  สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดีที่ทําใหเกิดการควบคุม
และการตรวจสอบ ดังนี้ 

2.1 มีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 
1) อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 4 คณะ โดย

ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญในดานตาง ๆ เพื่อทํา
หนาที่พิจารณากลั่นกรองเรือ่งตาง ๆ กอนนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และเพื่อใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการใหขอคดิเห็นขอเสนอแนะอนัจะเปนประโยชนสูงสุดแกมหาวทิยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 10/2552 วนัที่  23  กันยายน  2552 (วาระ 4.1) 

2) อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2552  วันที่  28  
ตุลาคม  2552 (วาระ 4.6) 

3) ใหความเหน็ชอบแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลยั ในการประชุม คร้ังที่ 
11/2552 วันที่  28  ตุลาคม  2552 (วาระ 4.12) 

4) มีการแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามคําสั่ง ที่ 5/2550 ลงวันที่  10  กันยายน  2550 
5) มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายไดมหาวิทยาลยั ตามคําสั่ง ที่ 8/2551 ลงวันที่  24  ธันวาคม  2551 
6) มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลยั ดังคําสั่ง ที่ 2/2553 ลงวันที่  14  มกราคม  2553 

2.2 สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาโดยมี
หลักเกณฑที่ชัดเจน และตกลงกันไวลวงหนา ดังนี้ 
1) มีคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและตัวช้ีวัดในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี ดังคําสั่ง ที่ 6/2553 ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2553 
2) มีคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังคําสั่ง ที่ 11/2553 ลงวันที่  

31  สิงหาคม 2553 
3) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซ่ึงรายงานใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 

10/2553 วันที่  22  ตุลาคม  2553  
2.3 มีการรายงานและตรวจสอบดานการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

1) มีการอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2552 วันที่  
25  พฤศจิกายน  2552 (วาระ 4.1) 

2) มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณ 2552 ในการประชุมครั้งที่ 12/2552 
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3) รายงานทางการเงินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2552 (ส้ินไตรมาสที่ 4)ในการประชุม  
คร้ังที่ 13/2552 วันที่  23  ธันวาคม  2552 (วาระ 5.1) 

4) มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 ณ วันที่  
30  กันยายน  2552 ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่  27  มกราคม  2553 (วาระ 5.1) 

5) รายงานการดําเนินงานดานการเงิน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2553 (ไตรมาส
แรก) ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่  22  กุมภาพันธ  2553 (วาระ 5.8) 

6) มีการรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2553 ในการประชุมครั้งที่ 
4/2553 วันที่  23  เมษายน  2553 (วาระ 5.9) 

7) มีรายงานสรุปยอดรับ-จายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2551 ในการประชุม
คร้ังที่ 5/2553 วันที่  26  พฤษภาคม  2553 (วาระ 5.1) 

8) มีรายงานการดําเนินงานดานการเงินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(ไตรมาสที่ 2) วันที่  26  พฤษภาคม  2553 (วาระ 5.8) 

9) มีรายงานผลการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันที่  
22  กรกฎาคม  2553 (วาระ 5.6) 

10) มีรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2553 
(ไตรมาสที่ 3) ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่  25  สิงหาคม  2553 (วาระ 5.9) 

2.4 มีการจัดการความเสี่ยง มีความโปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
1) มีความโปรงใส โดยรายงานผลงานตาง ๆ ที่สําคัญใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และให

ขอเสนอแนะที่สําคัญ 
- การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
- มีขอบังคับในการสรรหาคณบดี/ผอ.สถาบัน/ผอ.สํานัก 
- การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี/ผอ.สถาบัน/สํานัก 
- รายงานทางการเงิน และผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
- พ.ศ. 2553 
- มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ 2551 ของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจํา

มหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบในสวนของรอบ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณ 2551 ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2552 วันที่  25  พฤศจิกายน  2552 (วาระ 5.1) 
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ประเด็น 3  สภามหาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และกําหนดใหคณะกรรมการตามกฎหมาย และ
สถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมุงประโยชนเพื่อผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และเพื่อผลการดําเนินการที่ดีของ
สถาบันอุดมศึกษา 

3.1 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังคณะกรรมการคณะตาง ๆ เชน 
1) มีกรรมการสภาวิชาการ ซ่ึงมอํีานาจหนาทีต่ามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล พ.ศ. 2548 
2) มีสภาคณาจารยและขาราชการ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
3) มีคณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. 2548 
4) มีคําสั่งมอบอํานาจการดําเนนิงาน 
5) มีแผนพัฒนาองคกร และการวิเคราะหความเสี่ยง 
6) มีการจัดทําคูมอืการใหบริการ เชน ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประเด็น 4  สภาสถาบันอุดมศึกษาใหความสําคัญกับการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ และกําหนดใหมี
ระบบการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลักอยางครบถวน รวมถึงการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา  และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตามกฎหมาย/หรือตอสถาบันอุดมศึกษา 

4.1 สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ โดยมีการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเดือนละ 1 คร้ัง และในการมีประชุมแตละคร้ังมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขาประชุม เฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 82 

4.2 สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลัก โดยใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการ
ดําเนินงานตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ใหขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการ
ดําเนินงาน เชน การอนุมัติหลักสูตร อนุมัติปริญญา การรายงานการดําเนินงานดานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ 
การบริหารทางวิชาการการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

4.3 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
และรอบ 12 เดือน) 
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ประเด็น  5   สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหมีระบบการประเมินตนเองตามหนาที่  และบทบาทของสภา
สถาบันอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใชผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนําผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.1 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยเสนอใหที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพจิารณา ในการประชุมครั้งที่ 9/2553  วันที่  29  กันยายน  2553 (วาระ 4.2) 

5.2 มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจําป 2553 มีการรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานในแตละดานของมหาวิทยาลัย 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินการ 
1. สภามหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในแตละ

ดาน 
2. มีการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการยอยเพื่อ

พิจารณาเรื่องตาง ๆ ใหไดขอสรุปและความชัดเจนในประเด็นสาระสําคัญกอนเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ซึ่งมีคณะกรรมการดานตาง ๆ จํานวน 4 คณะ 

3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตรทั้งระยะสั้น
และระยะยาวของมหาวิทยาลัยเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   

4. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตัวช้ีวัดในแตละตัวช้ีวัดยอยตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัย โดยแตงตั้งผูกํากับดูแลตัวช้ีวัดจากหนวยงาน/สวนราชการที่เกี่ยวของอยางชัดเจน 

5. มีหนวยงานยอยและบุคลากรในสังกัดหนวยงานนั้น ๆ คอยกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญของ
มหาวิทยาลัยอยางชัดเจนและเปนระยะ โดยทั้งนี้บุคลากรทุกสวนราชการใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปน
อยางดี 

6. ผูบริหารระดับสูง (CEO) ของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ในประเด็นตัวช้ีวัด
ที่ 12 นี้เปนอยางมาก 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
 -   หนวยงานที่เกี่ยวของเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคอนขางลาชา โดยเฉพาะวาระ 
เร่ืองปกติทั่วไปที่จะตองสงใหกับงานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 10 วนั เพื่อจดัทํา 
ระเบียบวาระประชุมใหแลวเสร็จกอน เพือ่สงใหกรรมการอยางนอย 7 วัน กอนวนัประชุม 

หลักฐานอางองิ : 
 -   เขาถึงแหลงอางอิงไดที่เวบ็ไซตกองกลาง สํานักงานอธิการบดี http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index.php 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                  (.....)   รอบ  6  เดือน 
                            (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                                                      ( )   รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 12.2 :  ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเชาวเลิศ    ขวัญเมือง 
           (รองอธกิารบดีบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
      รศ.บุษรา     สรอยระยา 
                (รองอธิการบดีดานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.ดร.วันสริิ   ประเสริฐทรัพย 
                              (ผูอํานวยการกองกลาง) 
                          นางจุฬาภรณ    ตันติประสงค 
                   (ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน) 

โทรศัพท :  0-2282-3842 , 0-2282-5419 โทรศัพท :   0-2282-9009 ตอ 6011 , 6081 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2551 2552 2553 
ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ 

ระดับ - 5.00 5.00 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที ่1 
และประเด็นที ่2 

 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที ่1 และ 
ประเด็นที ่2 

และประเด็นอืน่ 
อีก 1 ประเดน็ 

(รวม 3 ประเดน็) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที ่1 และ 
ประเด็นที ่2 

และประเด็นอืน่ 
อีก 2 ประเดน็ 

(รวม 4 ประเดน็) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที ่1 และ 
ประเด็นที ่2 

และประเด็นอืน่ 
อีก 3 ประเดน็ 

(รวม 5 ประเดน็) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที ่1 และ 
ประเด็นที ่2 

และประเด็นอืน่ 
อีก 4 ประเดน็ 

(รวม 6 ประเดน็)  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                  (.....)   รอบ  6  เดือน 
                            (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                                                      ( )   รอบ  12  เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับคุณภาพของการถ า ยทอด
เปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู
การปฏิบัติ 

5 6 ประเด็น 5.00 0.2500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
 ประเด็น 1  สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก รวมท้ังการปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับ

นโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

1.1 มหาวิทยาลัยมีการปรับผังยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยใหมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร จากยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต ปรับเปลี่ยนเปน 2 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรสังคมและคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตรวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มเติมคานิยมหลัก คือ คิดอยางสรางสรรค ทําอยางมืออาชีพและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย คือ 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  2. เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3. ใหบริการงานวิชาการแกสังคม โดย
นําเสนอใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 (วาระ 
4.2) 

1.2 มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนกลยุทธ กําหนดตัวช้ีวัด และกําหนดคาเปาหมาย
ความสําเร็จตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 – 6  สิงหาคม  2553  ณ วังยาง ริเวอรไซด รีสอรท นครนายก 
เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับทราบกรอบเปาหมาย และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยผูอบรมประกอบดวย
ผูบริหาร และหัวหนาหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

1.3 มีแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ประเด็น 2  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถายทอดนโยบายกรอบทิศทาง แนวทางการดําเนินงานรวมถึงแผนปฏิบัติ

ราชการ และเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ โดยมีการนําขอมูลจาก
ระบบการสื่อสารมาใชใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติได ดังนี้ 

2.1 มีการประชุมผูบริหารระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง โดยกองนโยบายและแผนเสนอแผนที่ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยใหท่ีประชุมทราบและพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2553 วันที่  22  เมษายน  2553 

2.2 มีการเผยแพรขอมูลแผนที่ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ผานทางเว็บไซต
มหาวิทยาลัยใหทุกหนวยงานเขาถึงได 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                  (.....)   รอบ  6  เดือน 
                            (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                                                      ( )   รอบ  12  เดือน 
ประเด็น 3  สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก โดยกําหนดเปาประสงคแตละ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษา โดย 

3.1 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก มีการรายงานการวิเคราะหขอมูลดาน
ยุทธศาสตรเพื่อจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก 

3.2 หนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก ไดมีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต มีการจัดทําเอกสารลงนามขอตกลงการ
ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจ รวมท้ังไดจัดทําระบบ ในกระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความ
เขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับการถายทอดตัวช้ีวัด และเปาหมายระดับมหาวิทยาลัยสูระดับคณะ/สถาบัน สํานัก 

ประเด็น 4  สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิด
เกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี และไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

4.1 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหความเสี่ยง โดยกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารเสี่ยง และแจงเวียนใหหนวยงาน
จัดทําแผน ป 2553 

4.2 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
4.3 มีสรุปประเด็นแผนบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงานเพื่อนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4.4 มีรายงานการควบคุมภายในเสนอ สตง. 
4.5 มหาวิทยาลัยรวมตลอดจนถึงหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก มีการจัดทําเอกสาร/หลักฐาน ซึ่งยืนยันวามีการ

เผยแพรและสื่อสารขอมูลแผนความเสี่ยงลงไปถึงบุคลากรทุกระดับในแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
ประเด็น 5  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอโดยจัดทํา

เปนรายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และแสดงใหเห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดข้ึนจากการ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด 

5.1 มหาวิทยาลัยมกีารติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยใหคณะ/สถาบัน/สํานัก รายงานให
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรายงานตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

5.2 มหาวิทยาลัยมกีระบวนการสื่อสารใหทุกหนวยงานในมหาวทิยาลัยรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

ประเด็น 6  สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวน และนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใชเปนขอมูลสําคัญประกอบการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

- มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบตัิราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซ่ึงมเีปาหมายครอบคลุมการดําเนินงานที่ใช
งบประมาณแผนดิน และงบเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย และมตีัวช้ีวัดความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลยั ตามมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคลองกับมาตรฐานอุดมศึกษา อัตลักษณและวตัถุประสงค
เฉพาะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และเสนอใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที ่2/2553 
วันที่  22  กุมภาพันธ  2553 (วาระ 4.8) 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                  (.....)   รอบ  6  เดือน 
                            (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                                                      ( )   รอบ  12  เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

 -   ผูบริหารใหความสําคัญเกี่ยวกับการถายทอดเปาหมายของสภามหาวทิยาลัยสูการปฏิบัติ 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 - 
 

หลักฐานอางอิง :    

-   เขาถึงแหลงอางอิงไดที่เวบ็ไซตกองกลาง สํานักงานอธิการบดี http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index.php 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 13 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 13:  ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการและการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเหน็และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเชาวเลิศ    ขวัญเมือง 
      (รองอธิการบดีบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย) 

               ผศ.ฉัตรชัย       เธียรหิรัญ 

 (รองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนากายภาพ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางศรีสุดา  อยูแยมศร ี
                         (ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ) 
                          ผศ.นิวัตร       จารุวาระกูล  

    (ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ) 

โทรศัพท :  0-2282-3842 , 0-2280-1332 โทรศัพท :  0-2282-9009 -15 ตอ 6021 , 0-2628-5238 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัย ไดกําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการบริหารราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากการประชุมรวมของภาคประชาชน คณะกรรมการดานประชาสัมพันธ 
ในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 วันศุกรท่ี 2 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุมบัวมวง 1 ซึ่งไดกําหนดประเด็นใน
ระดับการปรึกษาหารือ และระดับการเขามาเกี่ยวของ โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนจาก
ประเด็นขางตน  และ การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 10/2552 วันพุธท่ี 
23 กันยายน 2552 ณ หองประชุมรพีพัฒนฯ ช้ัน 3 ระเบียบวาระที่ 4 โดยการประชุมไดพิจารณาการแตงตั้ง
คณะกรรมการดานตางๆ เพื่อพิจารณาเรื่องท่ีเกี่ยวของกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 4 คณะ คือ 
1.1 คณะกรรมการดานการเงิน 
1.2 คณะกรรมการดานบริหารงานบุคคล 
1.3 คณะกรรมการดานวิชาการและงานวิจัย 
1.4 คณะกรรมการดานการออกประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ในการแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ดานนี้ เปนการแสดงถึงความสอดคลองของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใน
ดานการมีสวนรวมในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. จากการประชุมเพื่อกําหนดประเด็น ในพิจารณาทบทวนที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในประเด็นตางๆ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนเพื่อกําหนดกลุมผูมีสวนไดเสีย
ตามประเด็นที่กําหนด และทบทวนองคประกอบของคณะทํางาน โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการในดานตางๆ 
ดังนี้ 
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 12/2552  ซึ่งมีหนาท่ีเกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองเรื่องกอน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย พรอมมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นเรื่องขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 

2.2 แตงตั้งคณะกรรมการอุทรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ราชมงคลพระนคร ท่ี 5/2553 ซึ่งมีสวนรวมเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุธรณคําสั่งลงโทษการปลด
ออกจากขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย การรองทุกขของขาราชการ 

2.3 แตงตั้งคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ท่ี 15/2552 ซึ่งมีสวนรวมเกี่ยวกับการแนะนําใหคําปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและ
ระบบการบริหารงานบุคคล กรอบอัตรากําลังการพิจารณากลั่นกรองระเบียบ           การเสริมสราง
ทัศนคติ จิตสํานึก คุณธรรมและจรรยาบรรณแกขาราชการ 

2.4 แตงตั้งคณะกรรมการการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามคําสั่งแตงตั้งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 1073/2551 ซึ่งมีสวนรวมในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการท่ีไมขัดแยงกับ
หลักเกณฑ 

3 มหาวิทยาลัยไดเปดชองทางรับฟงความเห็นจากประชาชนผูมีสวนไดเสียกลุมเปาหมายจากชองทางตางๆ 
ดังนี้ 
3.1 ตูรับฟงความคิดเห็น ซึ่งไดติดตั้งไวทุกศูนยของมหาวิทยาลัยรวม 5 ศูนย 
3.2 ศูนยขอมูลขาวสารหองสมุด มหาวิทยาลัยไดมีหองสมุดประจําท้ัง 5 ศูนยโดยจัดบริการใหนักศึกษา 

และบุคคลทั่วไปทุกวัน ยกเวนวันอาทิตย 
3.3 การรวมกิจกรรมการจัดสัมมนาระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยซึ่งไดแกชุมชน

นางเลิ้ง ชุมชนวัดโชติเวช ชุมชนแมคาพอคาตลาดสดเทวราช รวมถึงบุคคลทั่วไป 
3.4 การเปดชองทางดานเว็บไซด/เว็บบอรด ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย 

- เว็บบอรดชองทางการรองเรียนจรรยาบรรณและวินัย  
 http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd 

- เว็บบอรดคันฉองสองมทร 
  http://www.prd.rmutp.ac.th/com_index.php 

- เว็บบอรดขอรองเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมรับนองใหม 
  http://complain.rmutp.ac.th/ 

4. มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับประชาชนกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดเสีย เพื่อสราง
ความเขาใจที่ตรงกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา กับผูรับบริการ ซึ่งไดแก 

4.1 การจัดอบรมวิชาชีพจากความตองการจากภาคประชาชน ในการปฏิบัติการการรอยพวงมาลัย    ใน
โอกาสพิเศษ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 

4.2 การจัดโครงการอมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการความรูและพัฒนาคุณภาพ 
เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2553  

5. มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกผูมีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อทําหนาท่ีรับฟงขอรองเรียนจากบุคคลภายนอกพรอมจัดทํารายงานขอรองเรียน



             รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 90

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

เสนอผูบริหารเพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป โดยไดจัดทํารายงานผลการรับฟง
ความคิดเห็นและขอรองเรียนผานเว็บไซดของกองบริหารงานบุคคล การจัดทํารายงานผลการรับฟงความ
คิดเห็นและขอรองเรียนผานเว็บไซดเกี่ยวกับการรับนองใหม ของกองพัฒนานักศึกษา  

6. มหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นการมีสวนรวมกับภาคประชาชนในระดับการเขามาเกี่ยวของในการรวม
อบรมวิชาชีพในโครงการอบรมวิชาชีพจากความตองการภาคประชาชน “การรอยพวงมาลัยในโอกาส
พิเศษ”  

7.  มหาวิทยาลัยและภาคประชาชนรวมกันดําเนินงานตามโครงการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวม
จากนั้นมีการจัดประชุม และรายงานความกาวหนาเสนอตอท่ีประชุมและผูบริหารไดรับทราบ ซึ่งไดเสนอ 
รายละเอียดการดําเนินงาน รายงานความกาวหนา  รวมท้ังแผนและผลการดําเนินงาน นอกจากนั้น 
มหาวิทยาลัยยังใชสื่อตาง ๆ ท่ีแสดงใหผูท่ีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ เกี่ยวกับการดําเนินงาน เชน เว็บไซด 
http://www.prd.rmutp.ac.th เอกสารเผยแพร มทร.พระนคร ในจุลสารมหาวิทยาลัย ในคอลัมน คันฉองสอง
มทร. พระนคร 

8. มหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหารของมหาวิทยาลัย โดยแสดง
ความสําเร็จตามแผนที่วางไว พรอมท้ังช้ีแจงปญหา อุปสรรค  และปจจัยสนับสนุนตางๆ  

9. มหาวิทยาลัยไดเผยแพรรายงานผลการดําเนินงาน ใหกับภาคประชาชนไดรับทราบ การรวมกิจกรรม
ดังกลาวโดยผานทางชองทางการสื่อสารตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ จดหมายขาว เว็บไซด และหนังสือแจง
คณะกรรมการจากภาคประชาชนโดยตรง 

10. มหาวิทยาลัยไดรวมกันกําหนดแผนงาน และโครงการที่จัดข้ึนในปงบประมาณ 2554 โดยไดรวมกันสรุปผล
จากป 2553 จากการประชุมรวมจากภาคประชาชน ครั้งท่ี 3/2553 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553  

11. มหาวิทยาลัยไดมีการเสนอโครงการแบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ 2554 เสนอสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2553 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2551 2552 2553 
ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการ
และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 5 4.1125 5 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

1 ประเด็น 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการใหความ 
สําคัญกับผู รับบริการและการเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

2 5 ประเด็น 5.00 0.1000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 มหาวิทยาลัยวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญ และความเหมาะสมในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดประเด็นที่เหมาะสมกับระดับของ
ของการมีสวนรวมของภาคประชาชนคือ ระดับการใหขอมูล ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการเขามาเกี่ยวของ ระดับ
การรวมมือ และระดับการเสริมอํานาจประชาชน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. ผูบริหารใหความสําคัญ ใหความรวมมือ และใหการสนับสนุน การจัดการบริหารงานในดานตาง ๆ เชน ให
ความรวมมือในการเขารวมประชุมในการวางแผนงาน/กิจกรรม การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดาน
ตางๆ การอนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการ 

2. การประสานงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการที่ไดแตงตั้ง มีการรวมรับผิดชอบงานในดานตางๆ 
เปนอยางดี 

3. บุคลากร เจาหนาท่ี นักศึกษา และผูท่ีเกี่ยวของใหความสําคัญและใหความสนใจเปนอยางดี 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ระยะเวลาในการวางแผนและดาํเนินโครงการรวมกันของภาคประชาชน มีระยะเวลาที่จํากัด 
2. การแสดงความคิดจากผูท่ีมีสวนไดเสีย ยังไมชัดเจนเนื่องจาก ชองทางการแสดงความคิดเห็นยังไมชัดเจน 

3. การดําเนินงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและผูท่ีมีสวนรวมเปนไปอยางไมตอเนื่อง 
 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวกจํานวน  รายการ) 
1. รายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2552 วันศุกรท่ี 2 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุมบัวมวง 1 ตึกสํานักงานอธิการบดี 
2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 10/2552 วันพุธท่ี 23 กันยายน 

2552 ณ หองประชุมรพีพัฒนฯ ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี ระเบียบวาระที่ 4 
3. คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 12/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองเรื่องกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ท่ี 7/2553 เรื่อง แกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  

4. คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 5/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการอุธรณและ
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 

5. คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 15/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย  

6. คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 1073/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ 

7. ภาพถายตูรับฟงความคิดเห็น ซึ่งไดติดตั้งไวทุกศูนยของมหาวิทยาลัยรวม 5 ศูนย 
8. ภาพถายศูนยขอมูลขาวสารหองสมุดของมหาวิทยาลัย (http://lib.arit.rmutp.ac.th/) 
9. ภาพการรวมกิจกรรมการจัดสัมมนาระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
10. การเปดชองทางดานเว็บไซด/เว็บบอรด ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย 

- เว็บบอรดชองทางการรองเรียนจรรยาบรรณและวินัย  
 http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd 
- เว็บบอรดคันฉองสองมทร 

http://www.prd.rmutp.ac.th/com_index.php 
- เว็บบอรดขอรองเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมรับนองใหม 

http://complain.rmutp.ac.th/ 
11. เอกสารโครงการอบรมวิชาชีพจากความตองการจากภาคประชาชน “ปฏิบัติการการรอยพวงมาลัยในโอกาส

พิเศษ” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

12. เอกสารโครงการอมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการความรูและพัฒนาคุณภาพ  
เมื่อ วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2553  

13. เอกสารการรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียนผานเว็บไซด ของกองบริหารงานบุคคล 
14. เอกสารการรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียนการรับนองใหมผานเว็บไซด ของกองพัฒนา

นักศึกษา  
15. เว็บไซดกองประชาสัมพันธ  http://www.prd.rmutp.ac.th  
16. เอกสารเผยแพร มทร.พระนคร จุลสารมหาวิทยาลัย ในคอลัมน คันฉองสองมทร. 
17. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการเสนอตอผูบริหารของมหาวิทยาลัย  
18. เอกสารประชาสัมพันธ สื่อจุลสาร จดหมายขาว เว็บไซด  
19. หนังสือแจงคณะกรรมการจากภาคประชาชน การรายงานและสรุปผลการดําเนินงาน 
20. รายงานการประชุมรวมจากภาคประชาชน ครั้งท่ี 3/2553 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553  
21. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2553 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 14.1 :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา  ดานนกัศึกษา บุคลากร 
หลักสูตรและการเงินอุดมศกึษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ฉัตรชัย  เธียรหิรัญ 

 (รองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนากายภาพ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.นิวัตร       จารุวาระกูล  
                    (ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการฯ) 

โทรศัพท :  0-2280-1332 โทรศัพท :   0-2628-5238 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลที่สําคัญในการนํามาใชสนับสนุนการวางแผน พัฒนาการบริหาร

จัดการของสถาบันอุดมศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการและตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบฐานขอมูลน้ันตองมีความถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามแบบ
มาตรฐานกลาง เพ่ือใหสามารถแลกเปลี่ยน ส่ือสารฐานขอมูลอุดมศึกษา เชื่อมโยงกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา    

- ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกันในการพัฒนาการ
ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ไดแก ขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา 
และอื่นๆ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบขอมูลจะรวมถึงความถูกตอง
และสมบูรณของขอมูลที่สงตอระหวางสถาบันอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
บํารุงรักษาขอสนเทศใหมีความถูกตอง ทันสมัย สามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว ในเวลาที่ตองการ 
และลดความซ้ําซอนของขอมูล โดยระบบฐานขอมูลที่ดีตองประกอบดวยการกําหนดระบบความปลอดภัย
ของขอมูล สิทธิการเขาถึงขอมูล ระบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ฐานขอมูล 

- การนําขอมูลไปใชประโยชน หมายถึง กระบวนการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษาไป
ทําการศึกษา วิเคราะหเพ่ือสรุปเสนอแนะในนโยบายเชิงลึก ที่จะมีผลตอการตัดสินใจดําเนินนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยตองมีรายงานการศึกษา ตีพิมพหรือเผยแพร หรือมีการนําผลของการศึกษาเสนอตอ
ผูบริหารหรือคณะกรรมการที่มีหนาที่ ในการกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 

- การเผยแพร หมายการการรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการนําขอมูลและ
สารสนเทศองสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับขอมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา 
เชน วิสัยทัศน นโยบาย รายนามผูบริหาร รายนามของกรรมการสภาสถาบัน และรายการขอมูลสารสนเทศ
อ่ืน ที่สําคัญและสามารถเปดเผยได  เสนอผานระบบเครือขายใหประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบคน
และรับทราบไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเรจ็

การศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของขอมูล ให
เปนไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา และ
การเงินอุดมศึกษา รวมท้ังรายชื่อเว็บไซตท่ีเผยแพรรายงานขอมูลดังกลาวขางตน พรอมรายชื่อ
คณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล ชองทางการติดตอสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกตองตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถวนและมีความสมบูรณ
ทุกรายการขอมูล ภายในเวลาที่กําหนด 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการนําขอมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับขอมูลและ
สารสนเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพหรือเผยแพร โดยเสนอผานระบบ
เครือขายรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหประชาชนและสาธารณะ 
สามารถสืบคนและรับทราบไดอยางถูกตองและรวดเรว็ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลท่ีจัดเก็บและนําสงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูลดังกลาวตองสอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรหรอืแผนปฏิบัติราชการของผูใชขอมูลระดับตางๆ ไดแก ผูรับบริการ ผูมสีวน
ไดสวนเสีย ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก จากขอมูลท่ีจัดเก็บและ
นําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผน / การ
บริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา  

ประเด็นทึ่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการนําผลของการศึกษา ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหเสนอตอผูบริหาร
หรือคณะกรรมการที่มีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายหรอืตัดสินใจเชิงนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ดําเนินการได 7 ประเด็น 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2551 2552 2553 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษา  ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ
การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต 

ระดับ 5.00 5.00 5.00 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1
และ 2 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1, 2 
และ 3  

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1, 2, 
3 และ 4 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1, 2, 
3, 4 และประเด็น
อ่ืนอีก 2 ประเด็น 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ทั้ง 7 ประเด็น 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา   ดาน
นักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตรและ
ก า ร เ งิ น อุ ดมศึ กษ า  และระบบ
ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 

1 7 ประเด็น 5.00 0.0500 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเรจ็

การศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 
• ตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

• ทําแผนการจัดทําฐานขอมูล บํารุงรักษา และระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ ฐานขอมูล
นักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของขอมูล ให
เปนไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
• จัดทําระบบตรวจสอบความถกูตอง ครบถวนและความสมบูรณของขอมูล และดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูลใหเปนไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา และ
การเงินอุดมศึกษา รวมท้ังรายชื่อเว็บไซตท่ีเผยแพรรายงานขอมูลดังกลาวขางตน พรอมรายชื่อ
คณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล ชองทางการติดตอสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกตองตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถวนและมีความสมบูรณ
ทุกรายการขอมูล ภายในเวลาที่กําหนด 
• จัดสงขอมูลและรายชื่อเว็บไซตท่ีเผยแพรรายงานขอมูล คณะทํางาน ผูจัดทําขอมูลตาม
รูปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในเวลาที่กําหนด  

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการนําขอมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับขอมูลและ
สารสนเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพหรือเผยแพร โดยเสนอผานระบบ
เครือขายรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหประชาชนและสาธารณะ 
สามารถสืบคนและรับทราบไดอยางถูกตองและรวดเรว็ 
• ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ และสารสนเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา โดย
เผยแพร ผานระบบเครือขายรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหประชาชน
และสาธารณะ สามารถสืบคนและรับทราบไดอยางถูกตองและรวดเรว็ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลท่ีจัดเก็บและนําสงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูลดังกลาวตองสอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรหรอืแผนปฏิบัติราชการของผูใชขอมูลระดับตางๆ ไดแก ผูรับบริการ ผูมสีวน
ไดสวนเสีย ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
• จัดทําแผนและวิเคราะหขอมูลการจัดทําระบบฐานขอมูลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ของผูใชขอมูลระดับตางๆ ไดแก ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบรหิารและ
ผูปฏิบัติงาน 

• จัดทําฐานขอมูลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก จากขอมูลท่ีจัดเก็บและ
นําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผน / การ
บริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา  
• จัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก จากขอมูลท่ีจัดเก็บและนําสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผน / การบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย รายงานผลการวิเคราะหขอมลูเชิงลึก จากขอมูลท่ีจัดเก็บ
และนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เพื่อนําไปใชประโยชนตามกระบวนการที่
สรางคุณคาและเพื่อนําขอมูลท่ีไดไปใชในการทําวิจัยสถาบัน 
oระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
oระบบบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

ประเด็นทึ่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการนําผลของการศึกษา ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหเสนอตอผูบริหาร
หรือคณะกรรมการที่มีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายหรอืตัดสินใจเชิงนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 
• นําผลสรุปของการศึกษาและการวิเคราะห ขอมูลเชิงลึก จากขอมูลท่ีจัดเก็บและนําสง
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนตามกระบวนการที่สราง
คุณคาในการวางแผนและการบริหารจัดการเสนอตอรองอธกิารบดีดานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ เพื่อการกําหนดเปนนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 
oเอกสารแสดงผลการศึกษา  

 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
 ระบบบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

oเอกสารแสดงวนัเวลาที่เสนอผลการศึกษาตอรองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

oเอกสารแสดงการสั่งการของรองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในการพัฒนา
ระบบงานตามกระบวนการที่สรางคุณคาท่ีเสนอและนําขอมูลท่ีไดมอบหนวยงานที่
เกี่ยวของนําไปทําวิจัยสถาบัน  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ความรวมมือจากหนวยงานที่จดัเก็บขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร  
2. ผูบริหารมหาวทิยาลัยใหความสําคัญตอการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยทําหนาท่ีเปนผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     

1. การปรับเกณฑการใหคะแนนที่มีความเขมขนขึ้น ทําใหตองมีการจัดเก็บขอมูลเพิ่มในบาง
รายการขอมูล  

2. การเพิ่มรายการขอมูลที่ไมมีการจัดเก็บในระบบมากอนทําใหตองมีการเพิ่มรายการขอมูลและ
ปรับโครงสรางการจัดเก็บขอมูล 

หลักฐานอางอิง : 

1. หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2. แผนการจัดทําฐานขอมูล บํารุงรักษา และระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ ฐานขอมูลนักศึกษา  
บุคลากร  หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

3. ผลการตรวจสอบความถูกตองจากระบบการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ใหเปนไปตามรูปแบบ
มาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

4. หนังสือรายงานการจัดสงขอมูลและรายชื่อเว็บไซตท่ีเผยแพรรายงานขอมูล คณะทํางาน ผูจัดทําขอมูล
ตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในเวลาที่กําหนด
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/ 

5. เว็บไซตเผยแพรขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. แผนและวิเคราะหขอมูลการจัดทําระบบฐานขอมูลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผล

การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของผูใชขอมูลระดับ
ตางๆ ไดแก ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

7. ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํา
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

รับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ 2553 
http://dc.rmutp.ac.th/plan/ และ  http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/ 

8. รายงานการศึกษา / การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก จากขอมูลท่ีจัดเก็บและนําสงสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผน  / การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบดวย  รายงานผลการวิ เคราะหขอมูลเชิงลึก  จากขอมูลท่ีจัดเก็บและนําสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนตามกระบวนการที่สรางคุณคาและเพื่อนําขอมูลท่ี
ไดไปใชในการทําวิจัยสถาบัน 
- ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน  http://eassess.rmutp.ac.th/ 
- ระบบบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  http://selfaccess.rmutp.ac.th/ 

9. หนังสือสั่งการ การนําผลสรุปของการศึกษาและการวิเคราะห ขอมูลเชิงลึก จากขอมูลท่ีจัดเก็บและ
นําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนตามกระบวนการที่สรางคุณคาใน
การวางแผนและการบริหารจัดการเสนอตอรองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อการกําหนด
เปนนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 
- เอกสารแสดงผลการศึกษา  

o ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
o ระบบบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

- เอกสารแสดงวนัเวลาที่เสนอผลการศึกษาตอรองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
- เอกสารแสดงการสั่งการของรองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในการพัฒนาระบบงาน

ตามกระบวนการที่สรางคุณคาท่ีเสนอและนําขอมูลท่ีไดมอบหนวยงานที่เกี่ยวขอนําไปทําวิจัย
สถาบัน 

 
**http://arit.rmutp.ac.th/opdc/2553/ : คือเว็บไซตเผยแพรขอมูล ตัวช้ีวัดท่ี 14 :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 14.2 : ระดับความสาํเร็จของการพฒันาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ฉัตรชัย  เธียรหิรัญ 

 (รองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนากายภาพ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.นิวัตร       จารุวาระกูล  
                    (ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการฯ) 

โทรศัพท :  0-2280-1332 โทรศัพท :   0-2628-5238 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
              สถาบันอุดมศึกษาตองสรางความพรอมในการใชงานของขอมูลและสารสนเทศ และคุณภาพของ 
Hardware และ Software โดยตองออกแบบระบบขอมูลและสารสนเทศใหตรงกับความตองการใช และทําให
ขอมูลและสารสนเทศถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลาสามารถนําไปใชงานได และมีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล  
 โดยการประเมนิผลการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้  จะมุงเนนการประเมินในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือ

แผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 ท่ีครบถวน ถูกตอง และทันสมัย 

ประเด็นที ่2 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 2 กระบวนการ 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลแกผูรบับริการ ผูมี
สวนไดสวนเสยี ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรอืตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ดําเนินการได 5 ประเด็น 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2551 2552 2553 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา   

ระดับ - - 5 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา   

2 5 ประเด็น 5.00 0.1000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติ

ราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ที่ครบถวน ถูกตอง และทันสมัย 
• จัดทําฐานขอมูลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบตัิราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• เว็บไซตเผยแพรขอมูลของพรอมทั้งมีการกําหนดสิทธิโดยระบุ Username และpassword 
เพ่ือใหสามารถเขาไปตรวจสอบความถกูตอง ความสมบูรณของขอมูลและมีชองทางใน
การใหคําแนะนาํเพื่อการพัฒนา 

• คูมือการกําหนดสิทธิการเขาถงึขอมูล ซ่ึงสามารถเขาไปตรวจสอบความถูกตอง ความ
สมบูรณของขอมูลไดจากสวนกลาง 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นที ่2 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 2 กระบวนการ 
• มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทําและทบทวนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 2 กระบวนการ ไดแก 
oระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน  http://eassess.rmutp.ac.th/ 
oระบบบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  http://selfaccess.rmutp.ac.th/ 

• เว็บไซตเผยแพรขอมูลของพรอมท้ังมีการกําหนดสิทธิโดยระบุ Username และ
password เพื่อใหสามารถเขาไปตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูลและ 
มีชองทางในการใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนา 

• คูมือการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล ซึ่งสามารถเขาไปตรวจสอบความถูกตอง    
ความสมบูรณของขอมูลไดจากสวนกลาง 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลแกผูรับบริการ     
ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม 
• มหาวิทยาลัยฯ ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลแกผูรับบริการ       
ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม 

• เว็บไซตเผยแพรขอมูลของพรอมท้ังมีการกําหนดสิทธิโดยระบุ Username และ
password เพื่อใหสามารถเขาไปตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูลและ  
มีชองทางในการใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนา 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ 
• ระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย และใชในการกํากับติดตามความกาวหนาและ
การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ ท่ีสามารถรายงานตอผูรับผิดชอบ ผูกํากับ
ติดตาม โดยบันทึก คําสั่ง และการตอบกลับทางระบบเอกสารอิเล็คทรอนิคส 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
• ระบบประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล โดยจําแนกตามระบบงานและ
กลุมเปาหมายที่ท่ีใชฐานขอมูล  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ความรวมมือจากหนวยงานที่จดัเก็บขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร  
2. ผูบริหารมหาวทิยาลัยใหความสําคัญตอการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยทําหนาท่ีเปนผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
1. การปรับเกณฑการใหคะแนนที่มีความเขมขนขึ้น ทําใหตองมีการจัดเก็บขอมูลเพิ่มในบางรายการขอมูล  
2. การเพิ่มรายการขอมูลท่ีไมมีการจัดเก็บในระบบมากอนทําใหตองมีการเพิ่มรายการขอมูลและปรับ

โครงสรางการจัดเก็บขอมูล 
หลักฐานอางอิง : 

1. ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ 2553 
http://dc.rmutp.ac.th/plan/   และ  http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/ 

2. หนังสือสังการ การนําผลสรุปของการศึกษาและการวิเคราะห ขอมูลเชิงลึก จากขอมูลท่ีจัดเก็บและนําสง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนตามกระบวนการที่สรางคุณคาในการ
วางแผนและการบริหารจัดการเสนอตอรองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อการกําหนดเปน
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 

- เอกสารแสดงผลการศึกษา  
o ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน  http://eassess.rmutp.ac.th/ 
o ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม แ ล ะ บั น ทึ ก ส ถิ ติ ก า ร ใ ช ง า น ห อ ง ศู น ย ก า ร เ รี ย น รู ด ว ย ต น เ อ ง  

http://selfaccess.rmutp.ac.th/ 
3. มหาวิทยาลัยฯ ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม โดยมีเว็บไซตเผยแพรขอมูลของ
พรอมท้ังมีการกําหนดสิทธิโดยระบุ Username และpassword เพื่อใหสามารถเขาไปตรวจสอบความ
ถูกตอง ความสมบูรณของขอมูลและมีชองทางในการใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนา 
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/ 
http://eassess.rmutp.ac.th/ 
http://selfaccess.rmutp.ac.th/ 

4. ระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย และใชในการกํากับติดตามความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลง
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการ
สําคัญ ท่ีสามารถรายงานตอผูรับผิดชอบ ผูกํากับติดตาม โดยบันทึก คําสั่ง และการตอบกลับทางระบบ
เอกสารอิเล็คทรอนิคส 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

http://dc.rmutp.ac.th/plan/ 
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/ 

5. ระบบประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล โดยจําแนกตามระบบงานและกลุมเปาหมายที่ท่ีใช
ฐานขอมูล 

http://dc.rmutp.ac.th/plan/assessment/ 
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/assessment/ 
http://eassess.rmutp.ac.th/assessment/ 
http://selfaccess.rmutp.ac.th/assessment/ 
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/assessment/ 

 
**http://arit.rmutp.ac.th/opdc/2553/ : คือเว็บไซตเผยแพรขอมูล ตัวช้ีวัดท่ี 14 :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 15 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 15.1 :  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเชาวเลิศ    ขวัญเมอืง 
(รองอธิการบดีบริหารและกจิการสภามหาวิทยาลัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสมจิตต  มหัธนันท   
  (ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล) 

โทรศัพท :  0-2281-5834 โทรศัพท :   0-2280-7917 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัยจดัทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่มีความสอดคลองกับ

แผนแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป โดยนําสรุปรายงานและประเมินการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทําแผน และเสนอตออธิการบดี
เพื่อพิจารณา 

2. มหาวิทยาลัยมรีะบบการติดตามความกาวหนาการดําเนนิงานตามแผนพฒันาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 
เมื่อดําเนินโครงการหรือกิจกรรมแลวเสร็จ และสรุปรายงานการพัฒนาบุคลากร       ตอหัวหนา
หนวยงาน  เพือ่นําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงาน และปรับปรุงสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

3. มหาวิทยาลัยมแีนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทตางๆ  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา คาตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนกังานราชการประจาํป และใหลูกจางชั่วคราวไดรับเงินรางวัล รวมทั้ง         
มีระบบการคัดเลือกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจาง
ช่ัวคราว ที่มีคณุสมบัติเหมาะสม เพื่อคัดเลอืกใหไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยงัมีการวิเคราะหและประเมินคางาน เพื่อกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึน้ เพื่อเปน
การสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร 

4. มหาวิทยาลัยมรีะบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนพัฒนาบุคลากรตอตัวบุคลากรและผลตอการ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ 

5. มหาวิทยาลยัจดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินของแผนพฒันาบุคลากรซึ่งรายงานสรุปผล 
ประสบการณ ปญหา ขอจํากดั แนวทางแกไข  และขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย  เพื่อใชเปน
ขอมูลในการประชุมและพฒันาแผนพัฒนาบุคลากรในปตอไป 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2551 2552 2553 

ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 5.00 4.45 5.00 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

2.5 5 ประเด็น 5.00 0.1250 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 -  ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงาน 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
- 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอางอิง :  

ประเด็นท่ี 1 
1. กบ. 15.1-01  แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2552 – 2555 
2. กบ. 15.1-02  แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2553 
3. กบ. 15.1-03  สรุปรายงานและประเมินการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ป 2552 
ประเด็นท่ี 2 
4. กบ. 15.1-04  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               
                            พระนคร ที่ 442/2551  ส่ัง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 
5. กบ. 15.1-05  แบบรายงานผลการดําเนินงานทุกวันที่ 10 ของเดือน 
6. กบ. 15.1-06  รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการการเรงรัดการใชจายงบประมาณ 
7. กบ. 15.1-07  รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
8. กบ. 15.1-08  RMUTP Happy University 
ประเด็นท่ี 3 
9. กบ. 15.1-09  กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 
10. กบ. 15.1-10  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
                            เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 7/2551 เร่ืองหลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทน  
                            พนักงานมหาวิทยาลัย 
11. กบ. 15.1-11  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
                            เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 8/2551 เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
                            การปฏิบัติงาน เพื่อเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
12. กบ. 15.1-12  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ืองคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 
                            ของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 
13. กบ. 15.1-13  เอกสารบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงงาน 

 
 
14. กบ. 15.1-14  คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่  843/2551  ลงวันที่  8  ตุลาคม     
                            2551  เร่ืองมอบหมายใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน 
                            มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา  และลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่            
                            ตามภารกิจ บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบเปนรายบุคคลและรายตาํแหนง 
15. กบ. 15.1-15  มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 5/2552    
                            เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552  กําหนดสมรรถนะหลัก  5  รายการ  เพื่อใชในการ  
                            บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 
16. กบ. 15.1-16  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
                            พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 
                             ศาสตราจารย พ.ศ. 2551  ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 
17. กบ. 15.1- 17  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการกําหนดระดับ 
                             ตาํแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2551 
18. กบ. 15.1-18  รายงานผลการดําเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการกาํหนดสมรรถนะ 
                            ของบุคลากร 
19. กบ. 15.1- 19  บัญชีรายชื่อบคุลากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2551 
20. กบ. 15.1-20  สรุปรายงานการวิเคราะหชองวางของสมรรถนะ เพื่อหาความตองการที่จําเปนในการ 
                            พัฒนาบุคลากร 
21. กบ. 15.1-21  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ  
                            พ.ศ. 2544 
22. กบ. 15.1-22  หลักเกณฑและวิธีการใหลูกจางชั่วคราวไดรับเงินรางวัล วันที่ 1 ตุลาคม 2552 
23. กบ. 15.1-23  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการ 
                            จัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหแกขาราชการและลูกจางประจํา 
24. กบ. 15.1-24  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง การคัดเลือกขาราชการพลเรือน 
                             ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางดีเดน   เพื่อรับ 
                              เครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ ประจําป 2552 
25. กบ. 15.1-25  หนังสือแจงบุคลากรเกี่ยวกับระบบการประเมินการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
ประเด็นท่ี 4 
26. กบ. 15.1-25  เอกสารประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากร 
27. กบ. 15.1-26  หนังสือแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 ประเด็นท่ี 5 
28.  กบ. 15.1-27  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 15.2 :  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท   
         (รองอธิการบดีดานวิชาการและวิเทศสัมพันธ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.ดวงแข   สุขโข    
  (ผูอํานวยการศูนยการจดัการความรู) 

โทรศัพท :  0-2280-7918 โทรศัพท :   0-2281-1833 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัยฯ จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร วัตถุประสงคและ

มาตรการ แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยนําผลการประเมินตลอดจน
ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจากการประเมินผลการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552  ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และการขยายผลการดําเนนิการจัดการความรูของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรู
ในองคกร และนําเสนอตออธกิารบดีเพื่ออนมุัติ 

2. มหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนการดําเนินงานการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ติดตามผล
ความกาวหนาในการประชุมคณะกรรมการจดัทํายุทธศาสตรและบริหารจดัการความรูในองคกรและ
การประชุมคณะกรรมการบรหิารเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รายงาน
ผลตอมหาวิทยาลัยฯ และนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงานและปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่
เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร 

3. มหาวิทยาลัยฯ จัดทําชองทางสื่อสารตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดาน
ประสบการณการทํางาน และความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานผานทาง เอกสารเผยแพรความรู คูมือ 
บอรดประชาสัมพันธ แผนพับ วิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (90.75 
MHg) เสียงตามสาย และการสื่อสารผานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
เว็บไซตของศูนยการจัดการความรู และ KM Blog ของ มทร. พระนคร เพื่อความสมบูรณในการ
สื่อสารและการถายทอดความรูใหถึงกลุมเปาหมายดวยความสะดวกและรวดเร็ว     

4. มหาวิทยาลัยฯ นําองคความรูและนวัตกรรมทีไ่ดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนภายใน
มหาวิทยาลัยและสังคม โดยนําความรูจากการวิจยัมาใชในการจัดการเรยีนการสอนและบริการวิชาการ 
มีกิจกรรมการถายทอดความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กิจกรรมเครอืขายการจัดการ
ความรู ตลอดจนมีทะเบียนความรู / คลังความรู / KM Blog ในเว็บไซต KM ของศูนยการจัดการความรู 
มทร.พระนคร และนิทรรศการการจัดการความรูเผยแพรความรูสูสังคม 

5. มหาวิทยาลัยฯ จัดทํารายงานประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนการจัดการความรูประจําป 2553 สรุป
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไข เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณา และนําไปเปนขอมูล
ในการพัฒนา / ปรับปรุงแผนการจัดการความรู สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2551 2552 2553 

ระดับความสํ า เร็จของการจัดการความรู ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ - - 5 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสํา เร็จของการจัดการ
ความรูของสถาบันอุดมศึกษา 

2.5 5 ประเด็น 5.00 0.1250 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ประกอบดวยการขยายผลองคความรูเดิมท่ีดําเนินการในป พ.ศ. 2552  และการจัดการองคความรูใหมท่ี
นํามาดําเนินการในป พ.ศ. 2553  โดยนําสรุปการประเมินผล ขอเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มาประกอบการจัดทําแผน 
และเสนอตออธิการบดีเพื่ออนุมัติ 

2. จัดระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูประจําปอยางสม่ําเสมอ และ
จัดทํารายงานเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ และนําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดย
ใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของบุคลากร 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

3. จัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ และใช ชองทางการสื่อสารทีห่ลากหลายรูปแบบอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ การทํางาน และขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

4. มหาวิทยาลัยฯนําองคความรูและนวัตกรรมทีไ่ดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนภายใน
มหาวิทยาลัยและแกสังคม ตลอดจนเผยแพรใหสังคมรับทราบ 

5. มหาวิทยาลัยฯ จัดทํารายงานประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนการจัดการความรูประจําป พ.ศ. 2553  
สรุป ปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขเสนอตออธิการบดี เพื่อพิจารณา และนําไปเปน
ขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรูสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

 ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงาน 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 - 
 
หลักฐานอางอิง :  

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจดัทํายุทธศาสตรและบริหารจดัการความรูในองคกร ยุทธศาสตรและแผนการ
จัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

3. แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ศูนยการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 ,  9  และ  12 เดอืน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
5. สภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสทิธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร 
6. การดําเนินงานการจัดการความรู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
7. สรุปการประเมินผลแผนการจดัการความรู  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 116

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 16 : ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเชาวเลิศ    ขวัญเมอืง 
(รองอธิการบดีบริหารและกจิการสภามหาวิทยาลัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวสมจติต  มหัธนันท  
                          (ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล) 

โทรศัพท :  0-2281-5834 โทรศัพท :   0-2280-7917 

ขอมูลการดําเนนิงาน : 
 ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแนวทาง วิธีการ ใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย โดย
ใหมีกระบวนการสงเสริม การกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครไดดําเนินการตามประเด็นการประเมินความสําเร็จ ดังนี ้
          ประเด็นที่ 1  มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการดังนี ้

1.1 กองบริหารงานบุคคล ไดสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการจรรยาบรรณในปท่ีผานมา 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552) เสนอตอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและนําเสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณ
พิจารณาทบทวนองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ  ตามบันทึกขอความกองบริหารงาน
บุคคล ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 (กบ. 16-1) 

1.2 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแลวเหน็วา องคประกอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณมีความเหมาะสมดีแลว 
เนื่องจากมีตัวแทนจากทุกฝายรวมเปนคณะกรรมการจรรยาบรรณ คือ ท้ังฝายบริหาร ฝายคณาจารย
ประจําและขาราชการ และมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวทิยาลัยซึ่งมีความเปนกลาง นอกจากนี้ ตาม
ขอบังคับวาดวยมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณไวอยางครอบคลมุ ครบถวนทั้งอํานาจในเชิงปองกัน คือ การกําหนดแนว
ทางการสงเสรมิและกํากับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนอํานาจในเชิงปราบปราม คือ 
อํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณ จึงมีความเห็นใหคงองคประกอบ และ
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการจรรยาบรรณไวเชนเดิม พรอมไดเสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
พิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ พิจารณาแลวรับทราบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในปงบประมาณที่ผานมา และเห็นชอบในองคประกอบ บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณที่กําหนดไวแลว  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการจรรยาบรรณ ครั้งท่ี 5/2553 วันที่ 30 สงิหาคม 2553 ระเบียบวาระที่ 
4.2 (กบ. 16-2)   
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )  รอบ  12  เดือน 

          ประเด็นที่ 2  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลยัฯ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานจรรยาบรรณ 
โดยมีเปาหมายที่เปนรูปธรรมในการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ประกาศใช ดังนี้ 

2.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ประจําปงบประมาณ 
2553 โดยกําหนดกิจกรรมที่เปนรูปธรรมในการสงเสริม พฒันา ปองกัน และกํากับตรวจสอบการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ รวม 9 กิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลัยในฐานะคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ในการประชุมครั้งท่ี 5/2553 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ระเบียบวาระที่ 4.3 (กบ. 16-3) 

2.2 มหาวิทยาลัยฯ กําหนดเปาหมายการสงเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเปาหมายวา 
จํานวนผูประพฤติผิดในแตละปลดนอยลงจากปกอน และมอบใหรองอธิการบดีดานบริหารฯ และกอง
บริหารงานบุคคล เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลดงักลาว ตามบันทึกเสนอแนว
ทางแกไขและผลการดําเนินงานพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในฯ และตารางขอมูลผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (กบ. 16-4 และ กบ. 16-5) 

          ประเด็นที่ 3 มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด และมีการจัดทําหรอืทบทวนความเหมาะสม
ของคูมือ และมีการประกาศใชอยางเปนทางการเพื่อใหผูเกี่ยวของรับทราบอยางกวางขวางและปฏิบัติได ดังนี้ 

3.1 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําคูมอืมาตรฐานจรรยาบรรณ และประมวลจริยธรรม มอบใหกับบุคลากรทุกคน
เพื่อใชในการศึกษาและถือปฏิบัติ ตามหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/5127 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2552 (กบ.16-6) 

3.2 จากแผนปฏิบัติการดําเนินงานตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวในประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยฯ ไดสรุป
รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานจรรยาบรรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เสนอตอ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลัย ในฐานะ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ไดรับทราบผลการดําเนินการแลว ตามรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2553 เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2553 ระเบียบวาระที่ 5    (กบ. 16-7) 

          ประเด็นที่ 4  มหาวิทยาลัยฯ สรางชองทางการติดตอสื่อสาร เพื่อรับขอมูลปอนกลบัและความคิดเห็นทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบ รวมท้ังขอรองเรียนในเรือ่งจรรยาบรรณจากผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดเสีย และนําขอมูลนี้ไป
ใชอยางเปนระบบในการกํากับดูแล และสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้ 

4.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดใหมีชองทางรับเรื่องราวรองเรียน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณและวินัย 
ในชองทาง ดังนี้ 

               -  ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย   
               -  ตูรับเรื่องรองเรียน (ตูแดง) ซึ่งติดตั้งอยูท่ีอาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 1  
               -  การรองเรียนทางหนังสือผานระบบงานสารบรรณ 



             รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 118

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )  รอบ  12  เดือน 

          ท้ังนี้ ไดมอบใหกองประชาสัมพันธ เผยแพรชองทางการรับเรื่องราวรองทุกขและขอรองเรียนดังกลาว ให
ประชาชน ผูรับบริการ ผูมีประโยชนไดเสีย นกัศึกษา ไดรับทราบทางสื่อโฆษณาไฟวิ่งในแตละเขตพื้นที่การศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ รวมตลอดถึงสื่อโทรทัศนวงจรปดภายในมหาวิทยาลัยฯ ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล      
ท่ี ศธ 0581.17/748 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 และหนังสือกองประชาสัมพันธ ท่ี ศธ 0581.20/341 ลงวันที่            
9 สิงหาคม 2553 (กบ. 16-8 และ กบ. 16-9) 

4.2 จากชองทางการรับเรือ่งรองทุกขและขอรองเรียนดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ ไดรวบรวมขอมลูขอรองเรียน
ตาง ๆ เพื่อดําเนินการสืบสวนและพิจารณาดําเนินการทางจรรยาบรรณกับผูประพฤติผิด  อีกทั้งไดนํา
ขอมูลดังกลาวมาวางแผนในการปองกัน และกํากับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้ 

               - วางแนวทางสงเสรมิ  กํากับใหบุคลากรเปนผูตรงตอเวลา ใชเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนประโยชน
ตอทางราชการอยางเต็มท่ี และมีความรับผิดชอบในการสอนตามตารางสอนที่กําหนด ตามหนังสือมหาวิทยาลัยฯ 
ท่ี ศธ 0581.17/2502 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 (กบ. 16-10)  
               - แจงกําชับบุคลากรท่ีมีหนาท่ีสอนใหมีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการประเมินผลการศึกษา
แกนักศึกษา มิใหเกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อนในการรวมคะแนนและกรอกระดับคะแนน ซึ่งจะเปนการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน ตามขอ 9 (2) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยมาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ตามหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/3266 ลงวันที่ 15 กันยายน 
2553 (กบ. 16-11) 
               - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในมหาวทิยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อสงเสริม พัฒนา
สมรรถนะดานวิชาการและการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนปลูกฝง สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสํานึกที่ดีใหแกบุคลากร  ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 เรือ่ง แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2553 (กบ. 16-12) 
          ประเด็นที่ 5 มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  มีการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ มีการกําหนดหรือปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลและ
ดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางจริงจัง รวมท้ังมีแนวทางการใหรางวลัผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่
เปนแบบอยางได ดังนี้ 

5.1 จัดใหมีระบบและกลไกในการกํากับดูแลและสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  กระทําโดย 
               - กําหนดใหมีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนเพื่อมอบเครือ่งหมายประกาศเกียรติคุณ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผูทําคุณประโยชน พ.ศ. 2553 (กบ. 16-13) 
               - กําหนดใหนําขอกําหนดทางจรรยาบรรณ  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 
เปนองคประกอบในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรอื
คาตอบแทน ตามหนังสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0581.17/2736 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2553 (กบ. 16-14) 
               - วางระบบใหคณะกรรมการจรรยาบรรณ ทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการสงเสรมิ กํากับใหบุคลากรปฏิบัติ
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )  รอบ  12  เดือน 

ตามจรรยาบรรณอยางสม่ําเสมอ และพิจารณาวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณ เพื่อกํากับ ตรวจสอบใหการ
ดําเนินการทางจรรยาบรรณเปนไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน ตามความในขอ 15 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวยมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  

5.2 จากระบบและกลไกที่กําหนดขึ้นตาม (1) มหาวิทยาลัยฯ ไดนํามาใชในการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ ดังนี ้

               - จัดใหมีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนและมอบเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ เพื่อสงเสริมใหมีการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกขาราชการดีเดนเพื่อรับเครื่องหมาย
ประกาศเกียรติคุณ ประจําป 2552 ลงวันที่ 6 มกราคม 2553 (กบ. 16-15)  
               -  คัดเลือกและเสนอชื่ออาจารยตนแบบดานการสอนสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมในการสอน เสนอตอ
หนวยงานเจาของโครงการเชดิชูคนดี เพื่อรับการคัดเลือกเปนอาจารยตนแบบ ตามหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ดวนที่สุด 
ท่ี ศธ 0581.17/2330 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 (กบ. 16-16) 
               - สรางแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทน โดยนําขอกําหนดทางจรรยาบรรณ  การ
รักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ มาเปนองคประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(กบ. 16-17) 
               - กําหนดแบบประเมินการเรียนการสอน ใหนักศึกษาใชประเมินผูสอน (กบ. 16-18) 
               - แจงเวียนกรณีศึกษาหรือพฤติกรรมที่เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณใหหนวยงานในสังกัดรับทราบ 
เพื่อเปนแนวทางในการปองกันมิใหเกิดการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และเปนมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ (กบ. 16-10 และ  กบ. 16-11) 
           ประเด็นที่ 6 มหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามความกาวหนาและมีการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจัดทําเปนรายงานเสนอตอผูมอีํานาจหรอืผูบริหาร ดังนี้ 

6.1 ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัฯ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ รวม 3 ครั้ง คือ 

               - ครั้งท่ี 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/4802 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 (กบ. 16-19) 
               - ครั้งท่ี 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ดวนที่สุด ท่ี ศธ 0581.17/2296 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553  
(กบ. 16-20) 
               - ครั้งท่ี 3 ตามหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/3285 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 (กบ. 16-21) 

6.2 จากการกํากับ ติดตามความกาวหนา และประเมินผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณตาม (1) พบวา มีผู
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 1 ราย เปนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา สายผูสอน โดยมีพฤติกรรม
ในการประพฤติผิดจรรยาบรรณ คือ รวมคะแนนและกรอกระดับคะแนนแกนักศึกษาผิดพลาด เปนการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ตามขอ 9 (2) แหงขอบังคับวาดวยมาตรฐานของจรรยาบรรณ
ท่ีพึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 กรณีไมปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดสรุปผล
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )  รอบ  12  เดือน 

การกํากับ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณใหคณะกรรมการจรรยาบรรณรับทราบและพิจารณาการ
ดําเนินการทางจรรยาบรรณแกผูประพฤติผิด ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่
ผูบังคับบัญชาไดวากลาวตักเตือน ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย ในฐานะคณะกรรมการจรรยาบรรณ ครั้งท่ี 5/2553  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 วาระที่ 4 .1 
(กบ. 16-22) ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีการนํากรณีความผิดทางจรรยาบรรณที่เกิดข้ึน พรอมมาตรการหรอื
แนวทางในการปองกันมิใหมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องดงักลาว เวยีนแจงใหบุคลากรใน
หนวยงานตาง ๆ ไดรับทราบ (กบ. 16-10 และ  กบ. 16-11) 

 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.10 5.00 

เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

1-2 ประเดน็ 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา 

3 6 ประเด็น 5.00 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
- 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )  รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัยมแีผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีมาตรการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณที่เปนรูปธรรม 
2. มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งบุคคลภายนอกมารวมเปนกรรมการจรรยาบรรณ ทําใหไดขอคิดเห็นที่เปน

ประโยชนตอการพัฒนา สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
3. หนวยงานในสงักัดไดนําแนวทาง มาตรการในการปองกัน สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไปบังคับ

ใชอยางจริงจงั 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
- 

หลักฐานอางอิง :   
ประเด็นที่ 1 
กบ.16-1      บันทึกขอความกองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เรือ่ง แผนปฏิบัติการดําเนินงานตาม 
                    จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2533 
กบ.16-2      มติท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการ 
                   จรรยาบรรณ ครั้งท่ี 5/2553 วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ระเบียบวาระที่ 4.2 
ประเด็นที่ 2 
กบ.16-3      มติท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการ 
                   จรรยาบรรณ ครั้งท่ี 5/2553 เมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2553 ระเบียบวาระที่ 4.3 
กบ.16-4      บันทึกเสนอแนวทางแกไขและผลการดําเนินงานพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะของ 
                    คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ  
กบ.16-5      ตารางขอมูลผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ประเด็นที่ 3 
กบ.16-6      หนังสือมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/5127 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 
กบ.16-7      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ 
                    คณะกรรมการจรรยาบรรณ ครั้งท่ี 6/2553 เมือ่วันที่ 28 กันยายน 2553 ระเบียบวาระที่ 5 
ประเด็นที่ 4 

 กบ.16-8       หนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/748 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553  
 กบ.16-9       หนังสือกองประชาสัมพันธ ท่ี ศธ 0581.20/341 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553   
 กบ.16-10     หนังสือมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/2502 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
 กบ.16-11     หนังสือมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/3266 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553   
 กบ.16-12     หนังสือกองบริหารงานบุคคล  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ  
                       พ.ศ. 2553 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )  รอบ  12  เดือน 
ประเด็นที่ 5 
 กบ.16-13    ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผูทํา 
                      คุณประโยชน พ.ศ. 2553 
 กบ.16-14    หนังสือมหาวิทยาลัย ท่ี ศธ 0581.17/2736 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2553 
 กบ.16-15    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกขาราชการดีเดนเพื่อรับเครื่องหมายประกาศ 
                      เกียรติคุณ ประจําป 2552 ลงวันที่ 6 มกราคม 2553 
 กบ.16-16    หนังสือมหาวิทยาลัยฯ ดวนที่สุด ท่ี ศธ 0581.17/2330 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553   
 กบ.16-17    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 กบ.16-18    แบบประเมินการเรียนการสอน    
ประเด็นที่ 6 
 กบ.16-19     หนังสือมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/4802 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552   
 กบ.16-20     มหาวิทยาลัยฯ ดวนที่สุด ท่ี ศธ 0581.17/2296 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 
 กบ.16-21     หนังสือมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/3285 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
 กบ.16-22     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ 
                        คณะกรรมการจรรยาบรรณ ครั้งท่ี 5/2553  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 วาระท่ี 4 .1 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 17 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 17 :  ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.สุภทัรา โกไศยกานนท  
              (รองอธิการบดีดานวิชาการและวิเทศสัมพันธ)  

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.ศรีศักดิ์  นอยไรภูม ิ  
   (ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ และงานทะเบียน)      

โทรศัพท :  0-2280-7918 โทรศัพท :   0-2282-9009 ตอ 6303-4 
ขอมูลการดําเนนิงาน : 
 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจําปงบประมาณ 2553  รอบ 12  เดือน ( 1 ตุลาคม 2552 – 30  กันยายน 2553) มีผลการดําเนินงานตาม
ผลสําเร็จ      รอยละ 75  ไดตามเกณฑพิจารณา  5  ประเด็น  ดังนี้ 

1. มีการสงเสริมทําใหคณาจารย มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด     

2. มีมาตรการทําใหคณาจารย ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาค
การศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น     

3. มีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ  
คณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย  ให
เปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได  โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของ
อาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น 

4. มีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารย มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน 

5. มีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจําของ
สถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล และสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยประจํา เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพได 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 

ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 6  ประเด็น 5  ประเด็น 5  ประเด็น 
 



             รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   125

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

  เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
1 - 3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
 ท้ัง 7 ประเด็น 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ประสิทธิภาพของการเรียนรู ท่ี เนน  
ผูเรียนเปนสําคัญ 

5 5 ประเด็น 3.00 0.1500 
 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

1. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. มหาวิทยาลัยมีผังยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
3. มหาวิทยาลัยไดแจงคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2553 ใหหนวยงานรับทราบ และเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 
4. จัดทําแนวทางการดําเนินงานการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2553   ตัวช้ีวัดที่ 17  ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ใหหนวยงานจัดรายงาน  รอบ  6  เดือน  9  เดือน  และ 12  เดือน  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5. แจงประกาศสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แหงชาติ พ.ศ.2553 ใหหนวยงานจัดทําหลักสูตรรายวิชาเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด 

6. มหาวิทยาลัยแจกคูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหคณาจารย  เพื่อใชเปน
แนวทางการจัดการเรียนการสอน        

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัยจดัสรรงบประมาณประจําป  2553 
2. มหาวิทยาลัยมนีโยบายใหมกีารอบรมใหความรูแกคณาจารยดานการเรยีนการสอน 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

3. มหาวิทยาลัยมนีโยบายใหมกีารอบรมใหความรูแกคณาจารยดานการจัดทําหลักสูตรรายวิชาให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

4. มหาวิทยาลัยมนีโยบายใหมกีารอบรมใหความรูแกคณาจารยดานใชส่ือการสอน 
5. มหาวิทยาลัยมนีโยบายจัดทําบทเรียน e-Learning  
6. คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

1. หองเรียนไมเพยีงพอ 
2. สื่อการสอนและเทคโนโลยีท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีจํานวนจํากัด 
 

หลักฐานอางองิ :   
ประเด็นท่ี 1 

1. คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2. โครงการอบรมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัดใหความรูดานจัดการเรียนการสอนหนวยงานจัดอบรม 

และหนวยงานจัดประชุมใหความรูแกคณาจารย 
3. โครงการอบสัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัดใหความรูการจัดทําหลักสูตรรายวิชาที่เปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และหนวยงานจัดอบรมใหความรูแก
คณาจารย 

4. โครงการอบรมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัดใหความรูดานการใชส่ือการสอนและหนวยงานจัดอบรม
ใหความรูแกคณาจารย 

5. รายงานการประชุมการจัดทําบทเรียน e-Learning ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นท่ี 2 

1. หลักสูตรสาขาวิชาที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
2. ประมวลการสอนรายวิชา / มคอ.3 

ประเด็นท่ี 3.    
1. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
2. แบบประเมินผลผูสอน 
3. ผลการประเมินคุณภาพของผูสอน 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นท่ี 4 
1. โครงการอบรมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัดใหความรูดานการใชส่ือการสอนและหนวยงานจัดอบรม

ใหความรูแกคณาจารย 
2. ส่ือการสอนบทเรียน e-Learning 
3. ส่ือการสอนตางๆ ของหนวยงาน 

ประเด็นท่ี 5 
1. ผลการประเมินผูสอน 

ประเด็นที่ 6 - 7 
1. เอกสารงานวจิยัในชั้นเรียนของครูผูสอน 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 18 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 18 :  ระดับความสําเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา   
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายเชาวเลิศ    ขวัญเมือง 
(รองอธิการบดีบริหารและกจิการสภามหาวิทยาลัย)  

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวสมจติต  มหัธนันท  
                          (ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล) 

โทรศัพท :  0-2281-5834 โทรศัพท :   0-2280-7917 

ขอมูลการดําเนนิงาน : 
1. มหาวิทยาลัยมกีารกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคา  ซ่ึงเปนกระบวนการที่สงผลโดยตรงตอ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  และพันธกจิหลักของมหาวทิยาลัย  สอดคลองกับความคาดหวังและ
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวยเสีย   

2. มีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาเพื่อทําใหการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยมคีวามสอดคลองกัน  และจะทําใหเกดิประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยมกีารจัดทําขอกาํหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจากความคาดหวังและ
ความตองการของผูรับบริการ 

4. มหาวิทยาลัยมกีารปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน และมกีารติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ   

5. มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคา และทํา
รายงานผลเสนอตออธิการบดี ใหขอเสนอแนะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการ  
สรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ.2554 ตอไป 

  เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับขั้นความสําเร็จ (Milestones) 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาและความสําเร็จของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      

5      
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

โดยที่ :  

ระดับ
คะแนน  

เกณฑการใหคะแนน 

1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาซึ่งเปนกระบวนการที่สงผล
โดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคลองกับ
ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่จะทําใหเกิด
ประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบัน โดยมี
การวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาเพื่อทําใหการ
ดําเนินงานของสถาบันมีความสอดคลองกัน 
 

2 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจาก
ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1 

3 สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ ตามขั้นตอนที่ 2 
และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยรวมกัน
ทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลา
ในการดําเนินกระบวนการ 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ (การควบคุมตนทุน ลดระยะเวลาการดําเนินงาน) และมีการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เชน มีแผนหรือมาตรการลดคาใชจายของ
หนวยงาน เปนตน 

5 สถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที่ 4 
และจัดทํารายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อใหพิจารณาและ
ใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอไป  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา   

2 ระดับ 5 5.00 0.1000  

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
- 
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
- ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนนิงาน 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

- บุคลากรยังไมใหความสนใจและไมเขาใจถึงกระบวนงาน 
 

หลักฐานอางอิง :   

1. กบ. 18-01    ผังกระบวนการ (Business Flow)  ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. กบ. 18-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะหและกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคา         

คร้ังที่ 1/2552  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 
3. กบ. 18-03   รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะหและกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคา    

คร้ังที่ 2/2552  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 
4. กบ. 18-04   รายงานการวิเคราะหเพื่อกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคา 
5. กบ. 18-05   แผนภาพความเชื่อมโยงกระบวนการที่สรางคุณคากับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
6. กบ. 18-06   ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสรางคณุคา 
7. กบ. 18-07   คูมือการปฏิบัติงาน (PM) 
8. กบ. 18-08   คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 520/2552  ลงวันที่ 30 มกราคม 

2552  เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานการดําเนนิการจัดทํา ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดที่ 18  ร                    
ระดับความสําเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทีส่รางคุณคา 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ( )   รอบ  12  เดือน 

9. กบ. 18-09   คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 11/2552 ลงวันที่  2  พฤศจิกายน 
2552   เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและกําหนดกระบวนการทีส่รางคุณคา 

10. กบ. 18-10    ผลการวิเคราะหปญหาที่พบในระบบเดิม  พรอมแสดงแผนภาพแสดงการปรับปรุง
เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน 

11. กบ. 18-11 บันทึกรายงานการปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคาเสนอตอผูบริหาร เพื่อการพัฒนา
ตอไป 
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