กํากับดูแลตัวชีว้ ดั ตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ประเด็นการ
ตัวชีว้ ดั
ประเมินผล
มิตทิ ี่ 1 มิตดิ า นประสิทธิผล (รอยละ 45)
ผลสําเร็จตาม 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
แผนปฏิบัติ
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
ราชการ
กระทรวง
2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักการ
บรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณจุดเนน รวมทั้ง
วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา
3.1 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของผูนํา
นักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา

ผลสําเร็จตาม
พันธกิจหลัก

คา
น้ําหนัก

ผูก ํากับดูแล
ตัวชีว้ ดั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูจ ัดเก็บ
ขอมูล/รายงาน

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

ฝวจ.

นายอาณัฎ
ศิริพิชญตระกูล

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

ฝกจ.

นายชานนท
ตันประวัติ
นางสาวธัญญธร
อินทรทาฉาง

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย
-

ฝวจ.

ฝกจ.
ฝกจ.

0

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา
-

-

นายเกียรติพงษ
ศรีจันทึก
นายเกียรติพงษ
ศรีจันทึก
-

0

-

-

-

5

5

10

3.34

3.2 ระดับความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน

3.33

3.3 ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพแกสังคม
3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.ของสถาบัน
อุดมศึกษา
4.1 มาตรฐานดานบัณฑิต
4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป
4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
4.1.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือ
เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก

3.33
2.5

ฝวจ.

-

นางสาวธัญญธร
อินทรทาฉาง
-

20

10
5
5

คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอียดตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

ประเด็นการ
ประเมินผล

ตัวชีว้ ดั

4.2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
4.2.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่
ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
4.2.2 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่
นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือ
รับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/
นักวิจัยประจํา
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับ
สากล
มิตทิ ี่ 2 มิตดิ านคุณภาพ (รอยละ 15)
คุณภาพการ
6. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ใหบริการ
และและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา

คา
น้ําหนัก
10
4

ผูก ํากับดูแล
ตัวชีว้ ดั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูจ ัดเก็บ
ขอมูล/รายงาน

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

ฝวจ.

นางสาวยุวดี
พรธาราพงศ

3

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

ฝวจ.

นางสาวยุวดี
พรธาราพงศ

3

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

ฝวจ.

นางสาวยุวดี
พรธาราพงศ

5

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

ฝวจ.

นายธานี
สุคนธะชาติ

10

6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตตอบัณฑิต

5

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

ฝกจ.

นายเกียรติพงษ
ศรีจันทึก

6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา

5

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

ฝกจ.

นายเกียรติพงษ
ศรีจันทึก

7. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

5
5

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

ฝกจ.

นายอาณัฎ
ศิริพิชญตระกูล

มิตทิ ี่ 3 มิตดิ านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ริ าชการ (รอยละ 10)
การบริหาร
8. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
งบประมาณ
และรายจายในภาพรวม

3
รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน
รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน
รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน

ฝบว.

นางสาวจิราวรรณ
เอี่ยมสอาด

ฝบว.

นางสาวจิราวรรณ
เอี่ยมสอาด

ฝบว.

นางสาวนุชจรี
ลิ้มศรี

การประกัน
คุณภาพ

การรักษา
มาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ใหบริการ

8.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน

1.5

8.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ในภาพรวม

1.5

9. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ

3

คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอียดตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

ประเด็นการ
ตัวชีว้ ดั
ประเมินผล
การจัดทําตนทุน 10. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
ตอหนวย
หนวยผลผลิต

คา
น้ําหนัก
3

ผูก ํากับดูแล
หนวยงานที่
ผูจ ัดเก็บ
ตัวชีว้ ดั
รับผิดชอบ
ขอมูล/รายงาน
รองคณบดีฝาย
ฝบว.
นางสาวนพรัตน
บริหารและ
คําอินทร
วางแผน
ประสิทธิภาพ 11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
1
รองคณบดีฝาย
ฝบว.
นายเอกพงศ
ของการใช
มาตรการประหยัดพลังงาน
บริหารและ
อินเกื้อ
พลังงาน
วางแผน
มิตทิ ี่ 4 มิตดิ านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ มไดดําเนินการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รอยละ 30)
การบริหาร
12. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และ
10
การศึกษาและ บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาและการถายทอด
การเสริมสราง เปาหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษาสูส ถาบันอุดมศึกษา
ธรรมาภิบาล
ฝบว.
นางสาวธีรวรรณ
5
รองคณบดีฝาย
12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
ทรัพยคลาย
บริหารและ
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของ
วางแผน
สภาสถาบันอุดมศึกษา
12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมาย
5
รองคณบดีฝาย
ฝบว.
นางสาวธีรวรรณ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ
บริหารและ
ทรัพยคลาย
วางแผน
ฝบว.
นางสาวมัณฑนา
2
รองคณบดีฝาย
13. ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับ
การใหความ
ทองสุพล
บริหารและ
สําคัญกับผูรับ ผูรับบริการ และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
วางแผน
บริการและผูมี ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ
สวนไดเสีย
การจัดการ
14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
3
สารสนเทศ
ฐานขอมูลอุดมศึกษา
14.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
1
รองคณบดีฝาย
ฝวจ.
นายธานี
ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร
วิชาการและวิจัย
สุคนธะชาติ
หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบ
รองคณบดีฝาย
นางสาวสรอยสุดา
ฝบว.
ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
บริหารและ
แสงจันทร
วางแผน
รองคณบดีฝาย
นายเกียรติพงษ
ฝกจ.
กิจการนักศึกษา
ศรีจันทึก
14.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
2
รองคณบดีฝาย
ฝบว.
นายเอกพงศ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน
บริหารและ
อินเกื้อ
สถาบันอุดมศึกษา
วางแผน
การมุงเนน
15. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและ
5
ทรัพยากร
การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
บุคคล
สถาบันอุดมศึกษา
15.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
2.5
รองคณบดีฝาย
ฝบว.
นางสาวมยุรี
ของสถาบันอุดมศึกษา
บริหารและ
เรืองสมบัติ
วางแผน
15.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู
2.5
รองคณบดีฝาย
ฝบว.
นางสาวมยุรี
ของสถาบันอุดมศึกษา
บริหารและ
เรืองสมบัติ
วางแผน

คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอียดตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

ประเด็นการ
ประเมินผล
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
หลักสูตรและ
การเรียนการ
สอน

ตัวชีว้ ดั
16. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา

คา
น้ําหนัก
3

17. ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
18. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการที่สรางคุณคา
รวม

5
2

ผูก ํากับดูแล
ตัวชีว้ ดั
รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน
รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ฝบว.

ผูจ ัดเก็บ
ขอมูล/รายงาน
นางสาวสรอยสุดา
แสงจันทร

ฝวจ.

นายธานี
สุคนธะชาติ
นางสาวธีรวรรณ
ทรัพยคลาย

ฝบว.

100

ระยะเวลาทีร่ ายงานขอมูล ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
หนวยงาน
หนวยงานยอยรายงานขอมูลใหสํานัก/สถาบัน/กอง
ระดับสํานัก/กสถาบัน/กอง รายงานขอมูลใหมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยฯ ทํารายงานสง ก.พ.ร.

รอบ 6 เดือน
ไมเกิน 2 เม.ย. 53
ไมเกิน 9 เม.ย. 53
ไมเกิน 23 เม.ย. 53

รอบ 9 เดือน
ไมเกิน 2 ก.ค. 53
ไมเกิน 9 ก.ค. 53
ไมเกิน 16 ก.ค. 53

คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอียดตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

รอบ 12 เดือน
ไมเกิน 1 ต.ค. 53
ไมเกิน 8 ต.ค. 53
ไมเกิน 15 ต.ค. 53

