คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ที่ ๑๐๒/๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์และคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้ผลการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกอบ
ด้วยบุคคลตามตําแหน่งและรายนาม ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตร์และคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๑.๑ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
๑.๓ รองคณบดีฝ่ายวางแผน
กรรมการ
๑.๔ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๑.๕ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. กําหนดนโยบายทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์/คํารับรองการปฏิบัติราชการและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคู่มือการประเมินผลของ ก.พ.ร.
๓. กํากับดูแลการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะฯ
๔. กํากับดูแลตัวชี้วัด และวางแผนดําเนินงานเพื่อทําให้ผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามเป้าหมาย
ในคํารับรองแต่ละตัวชี้วัดตามเอกสาร
๕. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผลและกํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน
/๒. คณะกรรมการจัดทํารายงานผล...

๒. คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.๑ นายทินวงษ์
รักอิสสระกุล
ประธาน
๒.๒ นายประชา
พิจักขณา
รองประธาน
๒.๓ นายชานนท์
ตันประวัติ
รองประธาน
๒.๔ นายธานี
สุคนธะชาติ
กรรมการ
๒.๕ นางสาวยุวดี
พรธาราพงศ์
กรรมการ
๒.๖ นายสันติ
กมลนรากิจ
กรรมการ
๒.๗ นางสาวมยุรี
เรืองสมบัติ
กรรมการ
๒.๘ นางสาวมัณฑนา ทองสุพล
กรรมการ
๒.๙ นายเอกพงศ์
อินเกื้อ
กรรมการ
๒.๑๐ นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวนพรัตน์ คําอินทร์
กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์
กรรมการ
๒.๑๓ นายอาณัฏ
ศิริพิชญ์ตระกูล
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. วางกรอบการปฏิบัติงานแต่ละส่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ให้เป็นไปตาม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. จัดทําประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อดําเนินงานทั่วทั้งองค์กร
๔. กํากับดูแลตัวชี้วัด รับผิดชอบตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตาม
เอกสาร
๕. ดูแลและจัดเก็บข้อมูล / รายงานการประเมินตนเอง รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ
๑๒ เดือน ตามปฏิทินปฏิบัติงาน ก.พ.ร. ของมหาวิทยาลัย
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ บู้ ริหารคณะมอบหมาย

/๓. คณะกรรมการรวบรวม...

๓. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลสรุปและจัดทําเล่มรายงาน
๓.๑ นายอาณัฏ
ศิริพิชญ์ตระกูล
๓.๒ นางสาวโปรดปราน เพชรสด
๓.๓ นายเสฏฐนันท์
สิทธิโชคพัฒนา
๓.๔ นายศิรวัชร์
พัฒคุ้ม
๓.๕ นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์
๓.๖ นางสาวอาภรณ์ แก้วพรหมมาน
๓.๗ นางสาวภันทิลา อาจคงหาญ
มีหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และ
จัดส่งข้อมูลยังสํานักประกันคุณภาพ และหน่วยงานต่าง ๆ ตามปฏิทินงาน ก.พ.ร. ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประเด็นการ
ประเมินผล

ตัวชี้วัด

ค่า
น้ําหนัก

ผู้กํากับดูแล
ตัวชี้วัดค่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

1. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

5

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

ฝบห.

นายเอกพงศ์ อินเกื้อ

2. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. จํานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
4. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ
บรรลุผลตามการประเมินคุณภาพของ สมศ.
4.1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
4.1.2 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือ
เอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
หรือเอก
4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
4.2 ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
4.2.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
4.2.2 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่
นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ต่อ
อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

5

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

ฝบห.

นายเอกพงศ์ อินเกื้อ

5

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั

ฝวจ.

นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝกจ.

นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก

-

-

-

-

3

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั

ฝวจ.

นายธานี สุคนธะชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั

ฝวจ.

นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั

ฝวจ.

นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์

5

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝกจ.

นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก

5

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝกจ.

นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก

2.5

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั

ฝวจ.

นายอาณัฏ ศิริพชิ ญ์ตระกูล

5

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

ฝบห.

นางสาวนพรัตน์ คําอินทร์

3

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

ฝบห.

นางสาวนพรัตน์ คําอินทร์

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (ร้อยละ 35)
ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการพันธ
กิจหลัก

16

6
3

10
5
5

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ (ร้อยละ 12.5)
คุณภาพการ
ให้บริการ

การประกัน
คุณภาพ

5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
5.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต
5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
6. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน

10

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 10)
การบริหาร
งบประมาณ
การจัดต้นทุน
ต่อหน่วย

7. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
และรายจ่ายในภาพรวม
8. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ประเด็นการ
ประเมินผล

ตัวชี้วัด

ค่า
น้ําหนัก

ผู้กํากับดูแล
ตัวชี้วัดค่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน (ร้อยละ 30) (กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้ดําเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)
การบริหาร
การศึกษาและ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล

การจัดการ
สารสนเทศ
การมุ่งเน้น
ทรัพยากร
บุคคล
หลักสูตรและ
การเรียนการ
สอน

9. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหน้าทีแ่ ละบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัยและการถ่ายทอดเป้าหมายจาก
สภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา
9.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตาม
หน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา
9.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
10. ระดับความสําเร็จในการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ
และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ริ าชการ
11. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อุดมศึกษา
12. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
13. ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

10

14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการที่สร้างคุณค่า
หลักสูตรและการเรียนการสอน
รวม

5

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

ฝบห.

นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ

5

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

ฝบห.

นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ

5

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

ฝบห.

นางสาวมัณฑนา ทองสุพล

5

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั

ฝวจ.

นายสันติ กมลนรากิจ

5

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

ฝบห.

นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์

3

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

ฝบห.

นายธานี สุคนธะชาติ

2

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

ฝบห.

นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ

81.5

* ผู้ร่วมรายงานข้อมูล

ระยะเวลาที่รายงานข้อมูล ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
หน่วยงาน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

หน่วยงานย่อยรายงานข้อมูลให้ สํานัก/
สถาบัน/กอง

ไม่เกิน 4 เม.ย.54

ไม่เกิน 4 ก.ค.54

ไม่เกิน 3 ต.ค.54

ระดับสํานัก/สถาบัน/กอง รายงานข้อมูล
ให้มหาวิทยาลัยฯ

ไม่เกิน 11 เม.ย.54

ไม่เกิน 11 ก.ค.54

ไม่เกิน 7 ต.ค.54

มหาวิทยาลัยฯ ทํารายงานส่ง ก.พ.ร.

ไม่เกิน 22 เม.ย.54

ไม่เกิน 22 ก.ค.54

ไม่เกิน 14 ต.ค.54

