
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51)

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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คํานํา

     ในการบริหารราชการระบบใหม ตามนโยบายของคณะรัฐบาลยุคปจจุบันน้ันเปนการ
บริหาร งานมุงเนนผลสัมฤทธ์ิเปนสําคัญ คณะรัฐบาลจึงจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ขึ้น           เพ่ือวางกรอบการบริหารราชการใหมีรูปแบบท่ีสามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิไดชัดเจน
โดยใหทุกสวนราชการจัดทํา “คํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานประจําปงบประมาณ 2551”
ซ่ึงคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบเร่ิมดําเนินการต้ังแตปงบประมาณ 2549 และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบไดกําหนดนโยบายในการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบาย
ของคณะรัฐบาล คือ ใหทุกหนวยงานในสังกัดจัดทําคํารับรองเสนอตอมหาวิทยาลัยเชนเดียวกัน

      ดังน้ันคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จึงไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2551” ตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด โดยดําเนินงานต้ังแตตนปงบประมาณ 2550 
(1 ตุลาคม 2550)  ปรากฏผลการปฏิบัติงานในรอบ  12  เดือน ดังสรุปในเอกสารฉบับน้ี

 (นางวัชรี บุญเจริญ)
    คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
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สารบัญ

เร่ือง หนา

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. 2551

1

ตัวช้ีวัดของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

มิติท่ี 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมาย

ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.1    คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและ

งบประมาณรายได) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551

10

3.2 การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณรายได) ของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

15

3.2.2 ผูไดรับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา

15

3.2.3 ผลงานการใหบริการวิชาการ 18
3.2.4 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 21
3.2.5 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 24
3.2.6 ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 27
3.2.7 ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 29

3.3   การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ท่ีสะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา

31
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สารบัญ (ตอ)

เร่ือง หนา

3.3.1 รอยละของบัณฑิตนักปฏิบัติ 31
3.3.2 รอยละของกลุมสาขาวิชาท่ีเนนเทคโนโลยี 33
3.3.3 จํานวนโครงการท่ีใหบริการงานวิชาการแกสังคม

ระดับชาติหรือนานาชาติ
35

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

37

4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะ เวลา  1  ป

37

4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขา
ท่ีสําเร็จการศึกษา

39

4.1.4* จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

41

4.2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร 
หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

43

4.2.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา

45

4.2.3 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุน
ทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

47

4.3.1  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ พัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ     
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

49
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สารบัญ (ตอ)
เร่ือง หนา

4.3.2 จํานวนช่ัวโมงเฉล่ียท่ีอาจารยประจําให บริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริม
สรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติตอ อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

51

4.3.3 รอยละของอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษาเปนกรรมการ             
วิทยานิพนธภายนอกมสถาบัน เปน กรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ          
ตออาจารยประจํา

53

4.3.4* จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

55

4.3.5* ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน

57

4.4.1 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด

60

4.4.2 รอยละเฉล่ียของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการในการ           
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

62

4.4.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ 
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม   
ตองบดําเนินการ

64

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 66

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 68
6.1 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 68

ตัวชี้วัดที่ 6

6.2 ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 70
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดบัคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 72
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สารบัญ (ตอ)
เร่ือง หนา

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง

74

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ของสถาบันอุดมศึกษา
77

ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 81

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ

84

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 87

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะ 90
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็น และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ

97

ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

101

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

106

คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

110

17.1 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเทา

110

ตัวชี้วัดที่ 17

17.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 112
ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดาน

นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน และระบบภาวะการมีงาน            
ทําของบัณฑิต

114
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สารบัญ (ตอ)
เร่ือง หนา

ตัวชี้วัดที่ 19 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา

118

ตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

120

ตัวชี้วัดที่ 22 รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด 123
ตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 126

รายงานการประเมินผลตนเองของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ                   
(SAR CARD)

131
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะสถาปตยกรรมศาสตร (......) รอบ 6 เดือน
และการออกแบบ (......) รอบ 9 เดือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร               () รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนินงาน

คา
คะแนน

ที่ได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก
มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  (นํ้าหนัก : รอยละ 55)
ตัวชี้วัดที่ 1 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง

ระดับ 5 1 2 3 4 5 na 1 0.05000

ตัวช้ีวัดท่ี 2
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนัก ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ระดับ 5 1 2 3 4 5 na 1 0.05000

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

15 3.32520 0.49878

3.1  คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ 
(แผนงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายได)               
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ประเด็น 4  4 5 6 7 8 5 5 0.2000

(1 ต.ค.50-31 มี.ค.51 - รายงานกอน 11 เม.ย. 51)

(1 ต.ค.50-30 มิ.ย.51 – รายงานกอน  4  ก.ค. 51)

(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51 – รายงานกอน 10 ต.ค. 51)
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนินงาน

คา
คะแนน

ที่ได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก
3.2 การบรรลุเปาหมายตามแผน 

ปฏิบัติราชการ (แผน
งบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายได) ของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

5 1.97580 0.09879

3.2.2 ผูไดรับทุนตามโครงการ
ทุนพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา   

0.715 0.02147

3.2.2.1 จํานวนผูไดรับทุน
พัฒนาอาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา

ทุน 0.358 - - - - 1 2 5 0.01790

3.2.2.2 ผูไดรับทุนสําเร็จตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด     

รอยละ 0.357 42 49 56 63 70 0 1 0.00357

3.2.3 ผลงานการใหบริการ
วิชาการ

1.070 0.05350

3.2.3.1  จํานวนผูเขารับบริการ คน 0.214 80 100 120 140 160 162 5 0.01070
3.2 .3.2 จํานวนการจัดอบรม

และสัมมนา
เร่ือง 0.214 4 5 6 7 8 8 5 0.01070

3.2.3.3  จํานวนเผยแพรความรู
บริการวิชาการ 

ครั้ง 0.214 4 5 6 7 8 8 5 0.01070

3.2.3.4  ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

รอยละ 0.214 45 52.5 60 67.5 75 87.8 5 0.01070

3.2.3.5  งานบริการวิชาการแลว
เสร็จตามระยะเวลาท่ี
กําหนด

รอยละ 0.214 45 52.5 60 67.5 75 100 5 0.01070

3.2.4 ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1.070 0.05145

3.2.4.1  จํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

คน 0.153 205 227 252 280 311 347 5 0.00765

3.2.4.2  จํานวนนักศึกษา            
รับใหม 

คน 0.153 67 75 84 94 105 119 5 0.00765
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนินงาน

คา
คะแนน

ที่ได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก
3.2.4.3  จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 
คน 0.153 51 57 64 72 80 69 3.6274 0.00555

3.2.4.4  รอยละของนักศึกษาที่
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.153 3 3.5 4 4.5 5 29.60 5 0.00765

3.2.4.5  ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายใน ภายใน
ระยะเวลา  3-12 เดือน
หลังจากจบ

รอยละ 0.153 45 52.5 60 67.5 75 83.67 5 0.00765

3.2.4.6  รอยละของนายจางมี
ความพึงพอใจดวยผล
การทํางานการศึกษา

รอยละ 0.152 45 52.5 60 67.5 75 90 5 0.00765

3.2.4.7  ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรกําหนด

รอยละ 0.153 45 52.5 60 67.5 75 86.25 5 0.00765

3.2.5 ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

0.715 0.03580

3.2.5.1  จํานวนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 0.179 - - - - 1 1 5 0.00895

3.2.5.2  จํานวนผูเขารวม
โครงการ

คน 0.179 60 70 80 90 100 100 5 0.00895

3.2.5.3  ผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจใน
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.179 45 52.5 60 67.5 75 100 5 0.00895

3.2.5.4  งานโครงการแลวเสร็จ
ตามเวลาท่ีกําหนด

รอยละ 0.178 45 52.5 60 67.5 75 100 5 0.00895

3.2.6  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยี

0.715 0.00715

3.2.6.1  จํานวนโครงการวิจัย
ใหม 

โครงการ 0.239 - - - - - 0 1 0.00239

3.2.6.3  จํานวนโครงการวิจัยที่ 
แลวเสร็จ

โครงการ 0.238 - - - - - 0 1 0.00238

3.2.6.4  โครงการวิจัยที่แลว
เสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

รอยละ 0.238 - - - - - 0 1 0.00238

3.2.7 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู

0.715 0.00357
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนินงาน

คา
คะแนน

ที่ได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก
3.2.7.1  จํานวนโครงการวิจัย

ใหม
โครงการ 0.239 - - - 1 2 2 5 0.00119

3.2.7.3  จํานวนโครงการวิจัยท่ี
แลวเสร็จ 

โครงการ 0.238 ไม
สําเร็จ

- - - สําเร็จ 2 5 0.00119

3.2.7.4  โครงการวิจัยที่แลว
เสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

รอยละ 0.238 42 49 56 63 70 100 5 0.00119

3.3 การบรรลุเปาหมายตามแผน 
ปฏิบัติราชการของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนน
รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา 

6 10 0.22000

3.3.1 รอยละของบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ 

รอยละ 2 20 30 40 50 60 100 5 0.10000

3.3.2 รอยละของกลุมสาขาวิชา
ที่เนนเทคโนโลยี

รอยละ 2 40 45 50 55 60 100 5 0.10000

3.3.3 จํานวนโครงการท่ีให 
บริการวิชาการแกสังคม
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

โครงการ 2 1 2 3 4 5 0 1 0.02000

ตัวชี้วัดที่ 4
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ

28 1.85714 0.52000

4.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 8.4 13.73 0.38444
4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 2.8 70 75 80 85 90 83.67 3.73 0.10444
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนินงาน

คา
คะแนน

ที่ได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก
4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ไดงานทํา
ตรงสาขาท่ีสําเร็จ
การศึกษา     

รอยละ 2.8 60 65 70 75 80 100 5 0.14000

4.1.4*จํานวนนักศึกษา หรือ
ศิษยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือ
รางวัลทางวิชาการหรือ
ดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

คน 2.8 4 5 6 7 8 100 5 0.14000

4.2 มาตรฐานดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค

5.6 3.30360 0.27494

4.2.1 รอยละของงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือ
ระดับนานา ชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา

รอยละ 1.9 2.4 2.7 3 4 30 25 4.73 0.08994

4.2.2 จํานวนเงินสนับสนุนวิจัย
และงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา  

บาท 1.9

15,
000

16,
000

17,
000

18,
000

19,
000 19,763.08 5 0.09500

4.2.3 รอยละของอาจารยประจํา
ที่ไดรับทุนทําวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา

รอยละ 1.8 14 15 16 17 18 41.67 5 0.09000

4.3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 8.4 15 0.80500
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนินงาน

คา
คะแนน

ที่ได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก
4.3.1 รอยละของกิจกรรมหรือ

โครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาต ิหรือ          
นานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา    

รอยละ 1.4 14 15 16 17 18 66.67 5 0.07000

4.3.2 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่
อาจารยประจําใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา      

ช่ัวโมง 1.4 - 91 182 273 364 8.75 1 0.01400

4.3.3 รอยละของอาจารยที่เปน
ที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก 
สถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

รอยละ 1.4 17 18 19 20 21 33.33 5 0.07000

4.3.4*จํานวนแหลงใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

แหลง 2.1 4 5 6 7 8 4 1 0.02100

4.3.5 ระดับความสําเร็จและ
ประสิทธิผลของการให 
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ตามพันธกิจของสถาบัน 

ระดับ 2.1 1 2 3 4 5 3 3 0.63000

4.4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

5.6 15 0.20800
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนินงาน

คา
คะแนน

ที่ได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก
4.4.1 รอยละของโครงการหรือ

กิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตอจํานวน
โครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 1.9 20 22.5 25 27.5 30 100 5 0.09500

4.4.2 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษา
ที่เขารวมโครงการหรือ 
ในการอนุรักษ พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรม  

รอยละ 1.9 55 65 75 85 95 100 5 0.09500

4.4.3 รอยละของคาใชจายและ
มูลคาที่ใชในการอนุรักษ 
พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ       

รอยละ 1.8 1.44 1.62 1.8 1.98 2.16 0.61 1 0.01800

ตัวช้ีวัดท่ี 5
ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
สถาบันสูระดับสากล 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4 4 0.08000

มิติท่ี 2 : มิติดานคุณภาพ (น้ําหนัก : รอยละ 12)
ตัวช้ีวัดท่ี 6
ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและ
บทบาทของสถาบันอุดมศกึษา

5 10 0.05000

6.1  ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต
ของผูใชบัณฑิต 

รอยละ 2.5 65 70 75 80 85 90.00 5 0.12500

 6..2    ระดับความพึงพอใจตอบทบาท  
ของสถาบันอุดมศึกษา

รอยละ 2.5 65 70 75 80 85 86.50 5 0.12500

ตัวชี้วัดที่ 7
ระดับคุณภาพของสถาบนัจากผลการ
ประเมินของ สมศ.

อยู
ในชวง

3 1.00
-

1.50

1.51
-

2.50

2.51
-

3.50

3.51
-

4.50

4.51
-

5.00

4.07 4 0.12000

ตัวชี้วัดที่ 8
ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

ระดับ 4 1 2 3 4 5 1.00 5 0.20000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนินงาน

คา
คะแนน

ที่ได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก
มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 9
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5 0.10000

ตัวชี้วัดที่ 10 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายลงทุน

รอยละ 3 68 71 74 77 80 1.73 5 0.15000

ตัวชี้วัดที่ 11
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ

รอยละ 2 50 60 70 80 90 5 3 0.60000

ตัวชี้วัดที่ 12
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3 3 0.90000

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน (นํ้าหนัก : รอยละ 23)
ตัวช้ีวัดท่ี 13 
ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารคณะ

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3 3.70 0.11100

ตัวช้ีวัดท่ี 14
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ

ระดับ 2 1 2 3 4 5 3 3 0.06000

ตัวชี้วัดที่ 15 
ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

รอยละ 2 1 2 3 4 5 5 5 0.10000

ตัวชี้วัดที่ 16
ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3 3 0.15000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย 
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนินงาน

คา
คะแนน

ที่ได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก
ตัวชี้วัดที่ 17
คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารย
สถาบันอุดมศึกษา

2 2 0.02000

17.1    รอยละของอาจารยประจําที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกหรือเทียบเทา 

รอยละ 1 0.5 1.0 1.5 2 30 0 1 0.01000

17.2   รอยละของอาจารยประจําที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 1 11 16 21 26 60 0 1 0.01000

ตัวชี้วัดที่ 18
ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดาน
นักศึกษา บุคลากร หลักสูตรการเงิน  
และระบบภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.15000

ตัวชี้วัดที่ 19
คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

บาท 2
1
-

3,499 

3,500
-

4,999

5,000
-

5,999

6,000
-

6,999

 7,000
274.61 5 0.10000

ตัวชี้วัดที่ 20
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น   
ยุทธศาสตร

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5 0.10000

ตัวชี้วัดที่ 22
รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน
ตอหลักสูตรทั้งหมด 

รอยละ 2 60 70 80 90 100 100 5 0.10000

ตัวชี้วัดที่ 23
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

ประเด็น 2 1-2 3-4 5 6 7 5 3 0.06000

รวม 3.8314
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได)               

ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายประชา  พิจักขณา ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ
โทรศัพท :  081 403 7546 โทรศัพท :  089 888 5093

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ประเด็นท่ี การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
1 ตรงตามความตองการจําเปนและสอดคลองกับแผนกลยุทธ

 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551          
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
โดยคณะกรรมการทําหนาที่วิเคราะหความสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ และของ
มหาวิทยาลัย โดยใชแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) (ฉบับปรับปรุง)       
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ เปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

2 สอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนนรวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน
 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ  ซ่ึงคณะมีโครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ
บัณฑิตเฉพาะทาง คือโครงการเสริมสรางวินัย และคานิยมของนักศึกษา และโครงการคาย
เยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรม นอกจากน้ีในการรายงานผลของ ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ในตัวช้ีวัดท่ี 3.3 ท่ีเนนการสะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมท้ังวัตถุประสงค
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาโดยคณะมีจุดเนน คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ  
และเนนเทคโนโลยี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)

ประเด็นท่ี การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
3 สอดคลองกับมาตรฐานสําหรับการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
 ในตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาน 

ศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ไดแบงการประเมิน
คุณภาพเปน 9 องคประกอบ ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ของคณะไดจัดทําเปน 7 ผลผลิตซ่ึงสอดคลองกับ 9 องคประกอบตามมาตรฐานสําหรับ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด

4 การมีสวนรวมในการจัดทําแผน
 ในการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะ มีการดําเนินการโดยจัดต้ัง

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะสถาปตย-
กรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงประกอบ 
ดวย คณบดี เปนประธานกรรมการ รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสาขาวิชา และ
บุคคลภายนอกท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน เขารวมเปนคณะกรรมการในการจัดทําแผน ฯ 
ของคณะ

5 เปนระบบครบวงจรของแผนและเปนรูปธรรม
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 มีการจัดทําเปนระบบครบ

วงจรของแผนและเปนรูปธรรม โดยมีการจําแนกแผนตามผลผลิตโดยระบุโครงการท่ีจะ
ดําเนินการไวอยางชัดเจนมีการกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณ  คุณภาพ และเวลามีการระบุ
แหลงของงบประมาณที่ใชมีการกําหนดระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน ตลอดจน
มีผูรับผิดชอบโครงการอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม มีการกาํกับติดตามการ
ดําเนินงานโครงการของหนวยงานจากงานติดตามประเมินผลของคณะ โดยมีการ
ติดตามผลการดําเนินงาน

6 มีทรัพยากรเพียงพอ
 ในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดจัดทําโดยจําแนกตามผลผลิต

ท้ังหมด 6 ผลผลิตซ่ึงเปนผลผลิตท่ีรองรับครบทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมี
ทรัพยากรรองรับในแตผลผลิตอยางเพียงพอ เชน งบประมาณ ครุภัณฑ  เปนตน

7 การถายทอดแผนสูการปฏิบัติ
 ฝายบริหารและวางแผน ดําเนินการแจงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ใหผูรับผิดชอบโครงการรับทราบและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ไดจัดทําปฏิทิน
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการนําแผนไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)

ประเด็นท่ี การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
8 ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ / มหาวิทยาลัย

 คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดนําเสนอ
แผน ปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2551 ในวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ เพ่ือรับรองและอนุมัติแผน ฯ ใหทุกหนวย 
งานนําไปดําเนินการและปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติราชการ
สถาบันอุดมศึกษา

ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2551 เปนไปตาม

เกณฑ นอยกวาหรือ
เทากับ 4 ประเด็นท่ี

กําหนด

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติราชการ
สถาบันอุดมศึกษา

ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2551 เปนไปตาม

เกณฑ 5 ประเด็นท่ี
กําหนด

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติราชการ
สถาบันอุดมศึกษา

ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2551 เปนไปตาม

เกณฑ 6 ประเด็นท่ี
กําหนด

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติราชการ
สถาบันอุดมศึกษา

ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2551 เปนไปตาม

เกณฑ 7 ประเด็นท่ี
กําหนด

คุณภาพของ
แผนปฏิบัติราชการ
สถาบันอุดมศึกษา

ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2551 เปนไปตาม

เกณฑท้ัง 8 ประเด็น
ท่ีกําหนด

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผน
งบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ มทร.พระนคร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

4
ดําเนินการสําเร็จ
8 ประเด็นยอย 5 0.20000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.20000
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.20000 x (100/4)] 5.00000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:  
1.    แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะสถาปตยกรรม

ศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยเนนการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนซ่ึงประกอบดวยคณบดีเปนประธานกรรมการ รองคณบดี ผูชวยคณบดี และบุคคลภายนอกท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน รวมจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะ

2.     ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน ฯ เพ่ือทบทวนและศึกษาการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป        
พ.ศ.2551 ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) ของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ

3.    จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ีมีคุณภาพครอบคลุมคุณลักษณะ                       
8 คุณลักษณะตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2551

4.     นําแผนปฏิบัติการราชการประจําปเสนอเขาวาระ การประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ                 
เพ่ือรับรองและอนุมัติใหหนวยงานภายในนําแผน ฯ ไปใชปฏิบัติและดําเนินการและนําเสนอ
มหาวิทยาลัย ฯ เพ่ือจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2551 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครตอไป

5.    มีการถายทอดแผนสูการปฏิบัติใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการรับทราบและดําเนินการตามแผนท่ี
กําหนดไวในปฏิทินแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ

6.    มีการกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของทุกโครงการในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของคณะอยางเปนรูปธรรมและครบวงจร

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 คณะกรรมการบริหารของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบใหการสนับสนุนและตระหนักถึง

ความสําคัญของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 ผูบริหารของคณะมีภาระงานท่ีรับผิดชอบมากมายทําใหไมมีเวลาในการติดตามกํากับใหเปนไปใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เอกสารอางอิง :  
1. คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ                

ท่ี 81/2550 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551         
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2. แผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ          
(ฉบับปรับปรุง)

3. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ            
(ฉบับปรับปรุง)

4. ปฏิทินแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551 )         
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

5. คํารับรองการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
7. รายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ประจําเดือน (ทุกวันท่ี 10 ของเดือน) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
8. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณผลประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ประจําเดือน              

(ทุกวันท่ี 10 ของเดือน) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตวัชี้วัดที่ 3.2.2 ผูไดรับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายประชา  พิจักขณา ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ
โทรศัพท :  081 403 7546 โทรศัพท :  089 888 5093

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก

รอยละ
เปาหมาย
ป 2551 2548 2549 2550 2551

3.2.2.1   จํานวนผูไดรับทุนพัฒนาอาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา (คน)

0.358 2 - - - 2

3.2.2.2    ผูไดรับทุนสําเร็จตามหลักสูตร 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (รอยละ)

0.357 - - - - -

 จํานวนผูไดรับทุนสําเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด (คน)           

- - - -

 จํานวนผูไดรับทุนสําเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดท้ังหมด (คน) 

- - - -

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนนตัวช้ีวัด 1 2 3 4 5

3.2.2.1   จํานวนผูไดรับทุนพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา (คน)

- - - 1 2

3.2.2.2   ผูไดรับทุนสําเร็จตามหลักสูตร ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด (รอยละ)

42 49 56 63 70
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
3.2.2.1    จํานวนผูไดรับทุนพัฒนา

อาจารยและบุคลากรทาง 
การศึกษา (คน)

0.358 2 5 0.01790

3.2.2.2    ผูไดรับทุนสําเร็จตามหลักสูตร 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(รอยละ)

0.357 0 1 0.00357

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.02147

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.02147x(100/0.715)] 3.00279

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในการศึกษาตอระดับ        

ปริญญาเอก  ต้ังแตปการศึกษา 2550 - 2554
2. ไดรับทุนสนับสนุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยทุกป
3. ผูท่ีมีรายช่ือในแผนการศึกษาตอรายงานผลการสอบและย่ืนความประสงคการขอรับทุนตอ              

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
4. ผูไดรับการจัดสรรทุนศึกษาตอทําสัญญาขอใชทุนศึกษาตอท่ีกองบริหารงานบุคคลพรอมแนบ        

เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
5. ผูเรียนจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตรแจงตองานบุคลากร
6. ผูเรียนแจงผลการเรียนตองานบุคลากร ภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคเรียนถัดไป
7.     งานบุคลากรแจงผลการกํากับติดตามตอคณบดีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 มีทุนสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอ
 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเรียนดานภาษา
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 อาจารยมีภาระงานสอนและงานสนับสนุนมาก ทําใหขาดการเตรียมตัว และความพรอมดานภาษา 

เอกสารอางอิง :  
1. แผนพัฒนาบุคลากรระยะกลางในการศึกษาตอปริญญาเอก  ต้ังแตปการศึกษา 2550 - 2554
2. งบประมาณผลประโยชนประจําป พ.ศ. 2551 สําหรับทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
3. ตารางรายช่ือผูท่ีไดรับจัดสรรทุนศึกษาตอ
4. แบบรายงานผลการเรียนของผูท่ีไดรับทุนศึกษาตอ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได)  ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 ผลงานการใหบริการวิชาการ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  086 124 0823

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
รอยละ

เปาหมาย
ป 2551 2548 2549 2550 2551

3.2.3.1  จํานวนผูเขารับบริการ (คน) 0.214 130 - - 60 162
3.2.3.2  จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา

(เรือ่ง)
0.214 8 - - 3 8

3.2.3.3   จํานวนการเผยแพรความรูบริการ
วิชาการ (คร้ัง)

0.214 8 - - 3 8

3.2.3.4    ความพึงพอใจของผูรับบริการ  
(รอยละ)

0.214 75 - - 85.85 87.80

3.2.3.5  งานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด (รอยละ)

0.214 75 - - 100 100

 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีแลว 
เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด (โครงการ)

- - 1 8

 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ท้ังหมด (โครงการ)

- - 1 8
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนนตัวช้ีวัด
1 2 3 4 5

3.2.3.1   จํานวนผูเขารับบริการ (คน) 50 70 90 110 130
3.2.3.2   จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา (เรื่อง) 4 5 6 7 8
3.2.3.3   จํานวนการเผยแพรความรูบริการวิชาการ (คร้ัง) 4 5 6 7 8
3.2.3.4   ความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 45 52.5 60 67.5 75
3.2.3.5   งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

(รอยละ)
45 52.5 60 67.5 75

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
3.2.3.1   จํานวนผูเขารับบริการ (คน) 0.214 162 5 0.01070
3.2.3.2   จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา 

(เรื่อง) 0.214 8 5 0.01070

3.2.3.3    จํานวนการเผยแพรความรูบริการ
วิชาการ (คร้ัง) 0.214 8 5 0.01070

3.2.3.4    ความพึงพอใจของผูรับบริการ  
(รอยละ) 0.214 87.80 5 0.01070

3.2.3.5   งานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด (รอยละ) 0.214 100 5 0.01070

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.05350

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.05350 x (100/1.070)] 5.00000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1. การใหบริการวิชาการสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2. ผูรับผิดชอบดานการบริการวิชาการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนงาน
3. กํากับติดตามใหดําเนินงานเสร็จตามกําหนด
4. รายงานผลกิจกรรมท่ีมีการดําเนินงานตามแบบฟอรม  กอนวันท่ี 10 ของทุกเดือน ใหงานติดตาม

ประเมินผล
5. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการท่ีไดดําเนินงานใหทราบ

        

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
    ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองทุกป
 มีการกําหนดข้ันตอนการรายงานผลการดําเนินงานกอนวันท่ี 10 ของทุกเดือน  และทุก 6 เดือน 9 เดือน

และ 12 เดือน
    ผูรับผิดชอบโครงการใหความรวมมือรายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด
    อาจารยมีความเช่ียวชาญและชํานาญท่ีหลากหลาย เกิดหลักสูตรท่ีนาสนใจ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
   จํานวนบุคลากรมีผลตอจํานวนการใหการบริการวิชาการ

เอกสารอางอิง : 
1. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง แจงการจัดสรรเงินประจํางวดงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. 2551
2. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง งบประมาณเงินผลประโยชนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 
3. รายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ประจําเดือน (ทุกวันท่ี 10 ของเดือน) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
4. รายงานสรุปผลการปฎิบัติการใหบริการวิชาการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 3.2.4 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล
                                   นายคมเขต  เพ็ชรรัตน

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวธัญญธร  อินทรทาฉาง
                            นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก

โทรศัพท : 089 459 0066 , 081 906 1404 โทรศัพท : 087 674 2478 , 086 307 0518

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก

รอยละ
เปาหมาย
ป 2551 2548 2549 2550 2551

3.2.4.1    จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (คน) 0.153 311 139 207 250 347
3.2.4.2    จํานวนนักศึกษารับใหม (คน) 0.153 105 68 68 83 119
3.2.4.3    จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) 0.153 80 - - 49 69
3.2.4.4    รอยละของนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน          

(รอยละ)
0.153 5 178 48.92 20.77 29.60

3.2.4.5    ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือ
ศึกษาตอภายในระยะเวลา 3-12 
เดือนหลังจากจบ (รอยละ)

0.153 75 - - 44 83.67

3.24.6     นายจางมีความพึงพอใจตอผลการ
ทํางานของผูสําเร็จการศึกษา           
(รอยละ)

0.152 75 - - na 90

3.2.4.7    ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(รอยละ)

0.153 75 - - 98.00 86.25

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (คน)

- - 49 69

 จํานวนนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (คน) - - 50 80
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนนตัวช้ีวัด 1 2 3 4 5

3.2.4.1   จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (คน) 228 253 281 312 347
3.2.4.2   จํานวนนักศึกษารับใหม (คน) 67 75 84 94 105
3.2.4.3   จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) 51 57 64 72 80
3.2.4.4   รอยละของนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน (รอยละ) 3 3.5 4 4.5 5
3.2.4.5   ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายใน

ระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ (รอยละ)
45 52.5 60 67.5 75

3.24.6    นายจางมีความพึงพอใจตอผลการทํางานของผูสําเร็จ
การศึกษา (รอยละ)

45 52.5 60 67.5 75

3.2.4.7   ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด (รอยละ)

45 52.5 60 67.5 75

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
3.2.4.1    จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (คน) 0.153 347 5 0.00765
3.2.4.2    จํานวนนักศึกษารับใหม (คน) 0.153 119 5 0.00765
3.2.4.3    จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) 0.153 69 3.6274 0.00555
3.2.4.4    รอยละของนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 

(รอยละ)
0.153 29.60 5 0.00765

3.2.4.5    ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือ
ศึกษาตอภายในระยะเวลา 3-12 
เดือนหลังจากจบ (รอยละ)

0.153 83.67 5 0.00765

3.24.6     นายจางมีความพึงพอใจตอผล
การทํางานของผูสําเร็จการศึกษา 
(รอยละ)

0.152 90 5 0.00765

3.2.4.7   ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

0.153 86.25 5 0.00765

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.05145
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.05145 x (100/1.070)] 4.80841
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:  
1.    ปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเพ่ิมข้ึน เพ่ือสอดรับกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.    พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาวิชาใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา และสอดคลองกับความ

ตองการของสังคม รวมถึงยอดจํานวนการรับนักศึกษาของ สกอ.
3.    แนะแนวเชิงรุกใหกับสถานศึกษาเปาหมาย
4.    ประชาสัมพันธดานหลักสูตรการเรียนการสอน ผลงาน และกิจกรรมของคณะผานเวปไซต 

www.arch.rmutp.ac.th
4.    จัดสงโควตาใหแกนักเรียน/ นักศึกษา ท่ีมีผลการเรียนดี ในสถานการศึกษาตาง ๆ 
5.    สงนักศึกษาเขารวมประกวดผลงานทางวิชาการ และแขงขันผานส่ือโทรทัศน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ความตองการศึกษาตอในสายวิชาชีพ และความมีทัศนคติท่ีดีตอคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ ของผูเรียน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 ดานอาคารสถานท่ีของคณะ สําหรับใชในการเรียนการสอนมีจํากัด สงผลใหไมสามารถรับนักศึกษาใหม

ไดมากเทาท่ีควรจะเปนไปตามแผน 
 มีการแขงขันสูงในเชิงกลยุทธการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ สงผลตอยอดการรับนักศึกษา

หลักฐานอางอิง :  
1. ใบสรุปจํานวนนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําภาคเรียน
2. ใบสรุปจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550
3. ใบสรุปจํานวนผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในปการศึกษา 2551
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 3.2.5 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายคมเขต  เพ็ชรรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :  นายชานนท  ตันประวัติ
โทรศัพท :  081 906 1404 โทรศัพท :  081 908 3970

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก

รอยละ
เปาหมาย
ป 2551 2548 2549 2550 2551

3.2.5.1    จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม
(โครงการ)

0.179 1 1 2 2 1

3.2.5.2    จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน) 0.179 100 90 1,825 250 100
3.2.5.3    ผูเขารวมโครงการมีความรู

ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน (รอยละ)

0.179 75 na na 97.78 100

3.2.5.4   งานโครงการท่ีแลวเสร็จตาม
เวลาท่ีกําหนด (รอยละ)

0.178 75 100 100 100 100

 จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีแลว
เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด (โครงการ)

1 2 2 1

 จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังหมด
(โครงการ)

1 2 2 1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนนตัวช้ีวัด

1 2 3 4 5
3.2.5.1    จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (โครงการ) - - - - 1
3.2.5.2    จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน) 60 70 80 90 100
3.2.5.3    ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจใน

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน (รอยละ)
45 52.5 60 67.5 75

3.2.5.4    งานโครงการแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด         
(รอยละ)

45 52.5 60 67.5 75

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
3.2.5.1    จํานวนโครงการ

ศิลปวัฒนธรรม(โครงการ)
0.179 1 5 0.00895

3.2.5.2    จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน) 0.179 100 5 0.00895
3.2.5.3    ผูเขารวมโครงการมีความรู

ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน (รอยละ)

0.179 100 5 0.00895

3.2.5.4    งานโครงการแลวเสร็จตามเวลา
ท่ีกําหนด (รอยละ)

0.178 100 5 0.00890

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.03575

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.03575 x (100/0.715)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1.    กําหนดแผนการปฏิบัติงานในโครงการทุกโครงการ พรอมท้ังระบุผูรับผิดชอบในแตละโครงการ
2.    ใหผูรับผิดชอบโครงการ เรงรัดการดําเนินงาน กิจกรรมในโครงการตามแผน
3.    กํากับติดตามใหการดําเนินงานแลวเสร็จทันระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผน          
4.    รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม กอนวันท่ี 10 ของทุกเดือน ใหงานติดตามประเมินผลทราบ
5.    สรุปผลการดําเนินงานของโครงการท่ีไดรับงบประมาณท้ังหมดใหผูบังคับบัญชาทราบทุก 6 เดือน      

9 เดือน และ 12 เดือน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 มีแผนงานโครงการรองรับในการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง
 มีการกําหนดข้ันตอนการรายงานผลการดําเนินงานกอนวันท่ี 10 ของทุกเดือน และทุก 6 เดือน 9 เดือน

และ 12 เดือน
 ผูรับผิดชอบโครงการใหความรวมมือรายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 อาจารยผูรับผิดชอบมีภาระงานคอนขางมาก ทําใหการเตรียมความพรอมมีนอย

เอกสารอางอิง :  
1. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง แจงการจัดสรรเงินประจํางวดงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. 2551
2. เลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ประจําเดือน (ทุกวันท่ี 10 ของเดือน) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
3. เลมรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ 2551  ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2550-31 มีนาคม 

2551) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
4. รายงานสรุปผลการปฎิบัติการโครงการศิลปวัฒนธรรม
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

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

ตัวชี้วัดที่ 3.2.6 : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  086 124 0823

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
รอยละ

เปาหมาย
ป 2551 2548 2549 2550 2551

3.2.6.1    จํานวนโครงการวิจัยใหม (โครงการ) 0.239 - - - - 0
3.2.6.3    จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ

(โครงการ)
0.238 - - - - 0

3.2.6.4    โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด (รอยละ)

0.238 - - - - 0

 จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีท่ีแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด (โครงการ)

- - - 0

 จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีท้ังหมด
(โครงการ)

- - - 0

เกณฑการใหคะแนน  : 
ระดับคะแนนตัวช้ีวัด

1 2 3 4 5
3.2.6.1    จํานวนโครงการวิจัยใหม (โครงการ) - - - - -
3.2.6.2    จํานวนโครงการวิจัยท่ีอยูในระหวางดําเนินงาน 

(โครงการ)
- - - - -

3.2.6.4    โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(รอยละ)

- - - - -
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
3.2.6.1    จํานวนโครงการวิจัยใหม 

(โครงการ)
0.239 0 1 0.00239

3.2.6.3    จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ
(โครงการ)

0.238 0 1 0.00238

3.2.6.4    โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด (รอยละ)

0.238 0 1 0.00238

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.00715

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.00715x (100/0.715)] 1.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
ไมไดดําเนินการ เพราะสวนใหญผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
-

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-

เอกสารอางอิง :  
-
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

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

ตัวชี้วัดที่ 3.2.7 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  086 124 0823

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
รอยละ

เปาหมาย
ป 2551 2548 2549 2550 2551

3.2.7.1    จํานวนโครงการวิจัยใหม (โครงการ) 0.239 2 - - - 2
3.2.7.3    จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ

(โครงการ)
0.238 2 - - - 100

3.2.7.4    โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด (รอยละ)

0.238 70 - - - 100

 จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูท่ีแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด (โครงการ)

- - - 2

 จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูท้ังหมด
(โครงการ)

- - - 2

เกณฑการใหคะแนน  : 
ระดับคะแนนตัวช้ีวัด

1 2 3 4 5
3.2.7.1    จํานวนโครงการวิจัยใหม (โครงการ) - - - 1 2
3.2.7.3    จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ

(โครงการ)
ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ

3.2.7.4    โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด (รอยละ)

42 49 56 63 70
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
3.2.7.1    จํานวนโครงการวิจัยใหม 

(โครงการ)
0.239 2 5 0.01195

3.2.7.3    จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ
(โครงการ)

0.238 2 5 0.01190

3.2.7.4    โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด (รอยละ)

0.238 100 5 0.01190

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.03575
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.03575x (100/0.715)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1.    แจงผลการอนุมัติโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ใหผูรับผิดชอบโครงการวิจัยทราบ
2.    ผูรับผิดชอบโครงการวิจัยดําเนินงาน และการเบิกจาย
3.    รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม กอนวันท่ี 10 ของทุกเดือน ใหงานติดตามประเมินผลทราบ

และรายงานความกาวหนาของโครงการทุกไตรมาส (3, 6, 9 และ 12 เดือน) ใหงานวิจัยทราบ

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการวิจัยอยางตอเน่ือง

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 ผูวิจัยมีภาระงานคอนขางมาก ทําใหมีเวลาทํางานวิจัยไดนอยลง

เอกสารอางอิง :  
1. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   เร่ือง แจงการจัดสรรเงินประจํางวดงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. 2551
2. เลมรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ 2551  (1 ต.ค. 2550-31 มีนาคม 2551) 

ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวชี้วัดที่ 3.3   การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ีสะทอน
เอกลักษณและจุดเนนรวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  

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

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 :  รอยละของบัณฑิตนักปฏิบัติ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวธัญญธร  อินทรทาฉาง
โทรศัพท : 089 459 0066 โทรศัพท : 087 674 2478 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด

2548 2549 2550 2551
1.   จํานวนบัณฑิตท่ีผานการฝกงานในสถาน

ประกอบการ (คน)
- - 49 69

2.   จํานวนบัณฑิตท้ังหมด (คน) - - 49 69
3.   รอยละของบัณฑิตนักปฏิบัติ (รอยละ) - - 100 100

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนนเกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละของบัณฑิตนักปฏิบัติ (รอยละ) 20 30 40 50 60

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก

รอยละของบัณฑิตนักปฏิบัติ 2 รอยละ 100 5 0.10000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.10000
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.10000 x (100/2)] 5.00000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1.     คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเนนบัณฑิตนักปฏิบัติ     

โดยจัดใหมีวิชาฝกงานในสถานประกอบการใหกับนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปท่ี 3 ทุกสาขาวิชา 
2.     มอบสาขาวิชากํากับ ติดตามการฝกงานของนักศึกษา โดยจัดสงอาจารยในสาขาวิชาใหไปนิเทศ

นักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ
3.     อาจารยท่ีไปนิเทศนักศึกษาฝกงาน สรุปและรายงานผลการฝกงานของนักศึกษาใหกับผูท่ีเก่ียวของ

ทราบตามสายงาน
4.     มอบงานทะเบียนจัดเก็บขอมูลหนวยกิตของนักศึกษาท่ีผานการฝกงาน เพ่ือประกอบการข้ึนทะเบียน

บัณฑิตของนักศึกษา
5.     เสนอคณบดีลงนามในใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ เนนบัณฑิตนักปฏิบัติ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-

เอกสารอางอิง :  
1. ใบสรุปจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียน
2. เลมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตร พ.ศ. 2548)
3. เลมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกออกแบบบรรจุภัณฑ (หลักสูตร พ.ศ. 2548)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวชี้วัดที่ 3.3   การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ีสะทอน
เอกลักษณและจุดเนนรวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  

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

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 : รอยละของกลุมสาขาวิชาท่ีเนนเทคโนโลยี
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวธัญญธร  อินทรทาฉาง
โทรศัพท : 089 459 0066 โทรศัพท : 087 674 2478 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด

2548 2549 2550 2551
1.   จํานวนสาขาวิชาท่ีเนนเทคโนโลยี  (สาขาวิชา) 2 2 2 2
2.   จํานวนสาขาวิชาท้ังหมด (สาขาวิชา) 2 2 2 2
3.   รอยละของกลุมสาขาวิชาท่ีเนนเทคโนโลยี         

(รอยละ)
100 100 100 100

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนนเกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละของกลุมสาขาวิชาท่ีเนนเทคโนโลยี           
(รอยละ) 40 45 52 55 60

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนกั
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
รอยละของกลุมสาขาวิชาท่ีเนนเทคโนโลยี 
(รอยละ) 

2 รอยละ 100 5 0.10000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.10000
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.10000 x (100/2)] 5.00000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดทําหลักสูตร
2. มีผูเช่ียวชาญใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
3. มีคณะกรรมการประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยประจําหลักสูตร
4. เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
5. เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรท่ีผานการอนุมัติจากสภาฯ แลวเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ เนนเทคโนโลยี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-

เอกสารอางอิง : 
1. เลมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตร พ.ศ. 2548)
2. เลมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกออกแบบบรรจุภัณฑ (หลักสูตร พ.ศ. 2548)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวชี้วัดที่ 3.3   การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ีสะทอน
เอกลักษณและจุดเนนรวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  

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

ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 : จํานวนโครงการท่ีใหบริการงานวิชาการแกสังคมระดับชาติหรือนานาชาติ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  086 124 0823

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
          คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบยังไมสามารถดําเนินการโครงการท่ีใหบริการงานวิชาการ
แกสังคมระดับชาติหรือนานาชาติได

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

จํานวนโครงการท่ีใหบริการงานวิชาการแกสังคม
ระดับชาติหรือนานาชาติ (โครงการ)

- - - 0

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนนเกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
จํานวนโครงการท่ีใหบริการงานวิชาการแกสังคม
ระดับชาติหรือนานาชาติ (โครงการ) - - - - -
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
3.3.3 จํานวนโครงการท่ีใหบริการงาน

วิชาการแกสังคมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2 0 1 0.02000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.02000
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.02000 x (100/2)] 1.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบยังไมสามารถดําเนินการโครงการท่ีใหบริการงานวิชาการแก
สังคมระดับชาติหรือนานาชาติได

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
-

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-

เอกสารอางอิง :  
-
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะ 

เวลา  1  ป
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายคมเขต  เพ็ชรรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :   นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก
โทรศัพท :  081 906 1404 โทรศัพท : 086 307 0518

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
นักศึกษาในปการศึกษา 2550 เพ่ิงสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2551 ดังน้ันขอมูลการมีงานทําของ
บัณฑิตอยูในชวงดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

1.  จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (คน) - - - 49

 2.  จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําแลวภายใน 1  ป
 นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาระยะเวลาท่ีกําหนด (คน)

- - - 38

 3. จํานวนบัณฑิตท่ีมีกิจการของตนเอง ท่ีมี
รายไดประจําภายใน 1 ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา
ท้ังน้ีไมนับรวมผูศึกษาตอ (คน)

- - - 3

4. จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป                     
ท่ีศึกษาตอ (คน)

- - - 3

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา
1 ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา

70 75 80 85 90
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได
งานทํา/หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป

2.8 83.67 3.73 0.10444

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.10444

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.10444 x (100/2.8] 3.73000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:  
1.    รวบรวมจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด
2.    ติดตามการมีงานทําของบัณฑิต โดยสงแบบสอบถาม
3.    งานแนะแนววิเคราะห และสรุปผลการมีงานทําของบัณฑิตใหหัวหนาหนวยงานทราบตอไป

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. บัณฑิตทุกคนใหความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางดี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
1.    บัณฑิตสวนใหญมีงานทําหลังจากจบภาคการศึกษา ทําใหการติดตอประสานงานเปนไปดวยความ

ลําบากพอสมควร

เอกสารอางอิง :  
1. รายนามผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา  2550
2. แบบสํารวจภาวการมีงานทําของบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ           

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา  2550
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายคมเขต  เพ็ชรรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :   นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก
โทรศัพท :  081 906 1404 โทรศัพท : 086 307 0518

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
        นักศึกษาในปการศึกษา 2550 สําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2551 ดังน้ันขอมูลมูลการมีงานทํา
ของบัณฑิตอยูในชวงการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

1.  จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (คน) - - - 49
 2.  จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําแลว ภายใน 1 ป  

นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา (คน) - - - 38

3. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลอง
กับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา ภายใน 1 ป นับจาก
วันท่ีสําเร็จการศึกษา (คน)

- - - 38

4. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําอยูกอนแลว (คน) - - - -
5. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ (คน) - - - 3

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงกับ
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 

60 65 70 75 80
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได
งานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา      2.8 100 5 0.14000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.14000

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.14000 x (100/2.8)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:  
1.    รวบรวมจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด
2.    ติดตามการมีงานทําของบัณฑิต โดยสงแบบสอบถาม
3.    งานแนะแนววิเคราะห และสรุปผลการมีงานทําของบัณฑิตใหหัวหนาหนวยงานทราบตอไป

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. บัณฑิตทุกคนใหความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางดี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
1.    บัณฑิตสวนใหญมีงานทําหลังจากจบภาคการศึกษา ทําใหการติดตอประสานงานเปนไปดวยความ

ลําบากพอสมควร

เอกสารอางอิง :  
1. รายนามผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา  2550
2. แบบสํารวจภาวการมีงานทําของบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ           

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา  2550
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.4* :   จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายคมเขต  เพ็ชรรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :   นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก
โทรศัพท :  081 906 1404 โทรศัพท : 086 307 0518

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ (คน)

- 3 3 10

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (คน)

4 5 6 7 8

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก

จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (คน)

2.8 10 5 0.14000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.14000
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.14000 x (100/2.8)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:  
1.    ประชาสัมพันธ/ติดประกาศ ใหบุคคลท่ัวไปทราบผานส่ือตาง ๆ
2.   จัดสงขอมูลฯ ใหงานติดตามประเมินผลเพ่ือจัดทํารายงานประจําป 2549 ของคณะสถาปตยกรรม

ศาสตรและการออกแบบตอไป

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. อาจารยภายในคณะ ใหการสนับสนุนและสงเสริมในกิจกรรมการประกวดท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ
2. นักศึกษามีทักษะความสามารถทางวิชาชีพ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1.   นักศึกษาใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมบางสวน โดยสวนใหญยังไมมีความม่ันใจในการเขารวม

เอกสารอางอิง :  
           1.     แฟมภาพผลงานการประกวดบรรจุภัณฑ Thai Star ผูรับรางวัล จํานวน 5 คน

2. แฟมภาพผลงานการประกวดโครงการ Creative Contest ผูรับรางวัล จํานวน 1 คน
3. แฟมขาวการปรกวดตราสินคาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ผูรับ

รางวัล จํานวน 1 คน
4. แฟมภาพรายการสมรภูมิไอเดีย ผูรับรางวัล จํานวน 3 คน

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 : รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  086 124 0823

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

1.  จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ 
     เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ (เรื่อง)
- - - 3

2.  จํานวนอาจารยประจํา ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
(คน)

8 11 13 12

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา 

2.4 2.7 3 4 30
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี
ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา

1.9 รอยละ 25 4.73 0.08994

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.08994
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.08994 x (100/1.9)] 4.73368

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1.     สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะชนผานชองทางท่ีหลากหลาย ท้ังทางส่ือส่ิงพิมพ และ

สารสนเทศ

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ผูบริหารใหการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
 ผูวิจัยขาดความม่ันใจในการเขียนบทความวิจัย
 ผูวิจัยไมมีทักษะการเขียนบทความวิจัย  และทักษะการใชภาษา ซึ่งควรสงเสริมใหนักวิจัยเขารวมการ

อบรมทักษะการเขียนบทความวิจัยท่ีมีคุณภาพ

เอกสารอางอิง :  
1. ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2551
2. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. สิทธิบัตรผลิตภัณฑ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 : จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  086 124 0823

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด

2548 2549 2550 2551
1.   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

(บาท)
- - - 256,920

1.1   จากภายในมหาวิทยาลัย (บาท) - - - 256,920
1.2   จากภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท) - - - -

2.   จํานวนอาจารยประจํา ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ (คน) 8 11 13 13

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (บาท)

15,000 16,000 17,000 18,000 19,000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท)

1.9 19,763.08 5 0.09500

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.09500

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.09500 x (100/1.9)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:  
1.    สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย โดยการประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยใหอาจารยในคณะทราบ
2.    สํารวจจํานวนอาจารยท่ีสนใจทํางานวิจัย 
3.     ติดตามการสงขอเสนอโครงการวิจัยในแตละแหลงทุนของนักวิจัย
4.     กํากับและติดตามใหขอเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยไดรับอนุมัติงบประมาณ
5.     แจงผลการอนุมัติโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2551  ใหผูรับผิดชอบโครงการวิจัยทราบ
6.     จัดเก็บขอมูล ของงานวิจัย ตลอดจนขอมูลของนักวิจัยเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย
2. นักวิจัยมีความมุงม่ันในการทํางานวิจัย

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1.    คณะยังไมไดรับการเงินสนับสนุนงานวิจัยและสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย

เอกสารอางอิง :  
1.    หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง แจงการจัดสรรเงินประจํางวดงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. 2551
2.    ผลการอนุมัติงบประมาณผลประโยชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 
3.    ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551
4.    สําเหนาหนาแบบเสนอโครงการวิจัย (ว1ด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ีมีรายช่ือนักวิจัย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 :  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจาก 

ภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท : 086 124 0823

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

1.  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุน
ทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (คน, ไมนับซํ้า)

- - - 5

2.  จํานวนอาจารยประจํา ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ  
(คน) 8 11 13 12

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ี
ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา และนักวิจัย
ประจํา (รอยละ)

14 15 16 17 18
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย/
งานสรางสรรค จากภายในและภายนอกตอ
อาจารยประจํา

1.8 41.67 5 0.09000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.09000
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.09000 x (100/1.8)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:  
1.    สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย โดยการประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยใหอาจารยในคณะทราบ
2.    สํารวจจํานวนอาจารยท่ีสนใจทํางานวิจัย 
3.     ติดตามการสงขอเสนอโครงการวิจัยในแตละแหลงทุนของนักวิจัย
4.     กํากับและติดตามใหขอเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยไดรับอนุมัติงบประมาณ
5.     แจงผลการอนุมัติโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2551  ใหผูรับผิดชอบโครงการวิจัยทราบ
6.     จัดเก็บขอมูล ของงานวิจัย ตลอดจนขอมูลของนักวิจัยเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
3. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย
4. นักวิจัยมีความมุงม่ันในการทํางานวิจัย

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1.    นักวิจัยภายในคณะยังไมไดรับการเงินสนับสนุนงานวิจัยและสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย

เอกสารอางอิง :  
1.    หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง แจงการจัดสรรเงินประจํางวดงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. 2551
2.    ผลการอนุมัติงบประมาณผลประโยชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 
3.    ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551
4.    สําเหนาหนาแบบเสนอโครงการวิจัย (ว1ด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ีมีรายช่ือนักวิจัย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ 

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  086 124 0823

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

1.  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติ (โครงการ/กิจกรรม)

- - 3 8

2.  จํานวนอาจารยประจํา ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
(คน)

8 11 13 12

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติ
หรือนานาชาติตออาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา

14 15 16 17 18
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการทาง
วิชาการ/วิชาชีพ ท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอ 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

1.4 รอยละ 66.67 5 0.07000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.07000
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.07000 x (100/1.4)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1.    จัดทําแผนงาน โครงการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม
2.    ติดประกาศ/ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ใหหนวยงาน สาธารณชน บุคคลท่ัวไปทราบ
3.    ดําเนินการตามแผนงาน ดวยการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ และตามความตองการของชุมชน สังคม

โดยคณาจารย และเจาหนาท่ีเขามามีสวนรวมตอการดําเนินงานตามโครงการและตามศักยภาพของ
ตนเอง

4.    ประเมินผล สรุป และรายงานผลโครงการใหหัวหนาหนวยงานทราบ เพ่ือจะไดนํามาปรับปรุงแกไข
ในโอกาสตอไป

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. ผูบริหารของคณะใหการสนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ การใหบริการทางวิชาการ/

วิชาชีพ แกชุมชน และสังคมท้ังในประเทศและตางประเทศ
2. หลักสูตรและครุภัณฑของคณะเอ้ือตอการใหบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1.    อาจารยประจํามีภาระการสอนมาก ทําใหเวลาการใหบริการวิชาการแกสังคมมีนอย

เอกสารอางอิง :  
1.     ตารางสรุปจํานวนกิจกรรม/โครงการ บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. 2551

2.  ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 : จํานวนช่ัวโมงเฉล่ียท่ีอาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  086 124 0823

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

1.  จํานวนช่ัวโมงของอาจารยประจําท่ีใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพ (ช่ัวโมง) 6 6 48 105

2.  จํานวนอาจารยประจํา ไมรวมผูลาศึกษาตอ (คน) 8 11 13 12

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
จํานวนช่ัวโมงเฉล่ียท่ีอาจารยประจําใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา (ช่ัวโมง)

- 91 182 273 364
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
จํานวนช่ัวโมงเฉล่ียท่ีอาจารยประจําให 
บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา (ช่ังโมง)

1.4 8.75 1 0.01400

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.01400
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.01400 x (100/1.4)] 1.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1.    คณะสนับสนุนใหคณาจารยทุกคนมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติ โดยผูบริหารอนุมัติให
อาจารยไดเขาไปมีสวนรวมกับหนวยงานท่ีตองการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนจัดทํา
แผนงาน/โครงการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม

2.    ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ใหบุคคลท่ัวไปทราบการขาวสารการบริการวิชาการและวิชาชีพ
3.    ดําเนินการตามแผนงาน ดวยการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ และตามความตองการของชุมชน สังคม

โดยคณาจารย และนักศึกษาจะตองเขามามีสวนรวมตอการดําเนินงานตามโครงการและตามศักยภาพ
ของตนเอง

4.    จัดเก็บขอมูลรายช่ือคณาจารย จํานวนช่ัวโมงในการใหบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ผูบริหารของคณะใหการสนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ การใหบริการทางวิชาการ/

วิชาชีพ แกชุมชน และสังคมท้ังในประเทศและตางประเทศ
 อาจารยและนักศึกษามีความพรอมในการใหบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1.    อาจารยประจํามีภาระการสอนมาก ทําใหเวลาการใหบริการวิชาการแกสังคมมีนอย

เอกสารอางอิง :  
1. ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551
2. รายงานผลการปฏบัติการใหบริการวิชาการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.3.3 : รอยละของอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน 

กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  086 124 0823

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

1.  จํานวนอาจารยประจําท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (คน, ไมนับซํ้า)

- - - 4

2.  จํานวนอาจารยประจํา ไมรวมผูลาศึกษาตอ (คน) 8 11 13 12

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละของอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษาเปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัยเปน กรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (รอยละ) 

17 18 19 20 21
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
รอยละของอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธ วิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน  เปนกรรมการวิชาการและ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา

1.4 33.33 5 0.07000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.07000

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.07000 x (100/1.4)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1. สงเสริมใหอาจารยสรางผลงานวิชาการเปนท่ียอมรับในสังคม

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. อาจารยประจํามีผลงานและความสามารถดานวิชาชีพ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1.    อาจารยประจํามีภาระการสอนมาก 

เอกสารอางอิง : 
1. ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551
2. หนังสือราชการแสดงการเปนกรรมการวิทยานิพนธ ท่ีปรึกษาภายนอกสถาบัน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.3.4* :   จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  086 124 0823

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

1.  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี              
ไดรับการยอมรับในระดับชาติ (แหลง) - - - 4

2.  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี        
ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ (แหลง) - - - -

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับ
การยอมรับในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ (แหลง)

4 5 6 7 8
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ี
ไดรับการ ยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

2.1 4 1 0.02100

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.02100

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.02100 x (100/2.1)] 1.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
-

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 อาจารยมีความเช่ียวชาญในวิชาการและวิชาชีพ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1.     คณะยังไมมีความพรอมท่ีจะเปนแหลงใหบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ

เอกสารอางอิง :
1. คลินิกเทคโนโลยี
2. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)
3. ศูนยบมเพาะธุรกิจ
4.

5.
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.3.5* :  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ

ของสถาบัน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  086 124 0823

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

1.  แผนในการใหบริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยได
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนหรือสังคม (แผน) - - 3 8

2.  หลักฐานท่ีแสดงวาการใหบริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยไดเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
(เรื่อง)

- - 3 8

3. หลักฐานท่ีแสดงวาการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน
สังคม และประเทศชาติท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการ          
แตละปน้ันไดบรรลุผลสําเร็จอยางไร (เร่ือง)

- - 3 8

4. โครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการเขากับการ
เรียนการสอน การวิจัย และหรือการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (โครงการ)

- - - 4

5. โครงการวิจัยผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองค
ความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแก
สังคม เชน โครงการวิจัยประเมินผลการใหบริการ
วิชาการ (โครงการ)

- - - -

6. หลักฐานเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและ
องคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชน และพัฒนาสังคมแหลงการเรียนรู (เรื่อง)

- - - -
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 มีแผนงานการใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตามวัตถุประสงคเฉพาะของ
พระราชบัญญัติและพันธกิจ รวมท้ังอัตลักษณและจุดเนนของมหาวิทยาลัย

2 มีการดําเนินการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตามแผนงานการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพในขอ 1 อยางครบถวน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการ
ใหบริการวิชาการ

3 มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม รวมท้ังการปรับปรุงการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ของมหาวิทยาลัย

4 มีผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
หรือการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย

5 เกิดเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความ
เขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู รวมทั้งการพัฒนามหาวิทยาลัย

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพตาม
พันธกิจของสถาบัน

2.1 3 3 0.06300

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.06300

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.06300 x (100/2.1)] 3.00000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1.    จัดทําแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ เพ่ือเขา

แผนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.    ดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมท่ีไดกําหนดไวในแผน
3.    บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการใหบริการ

วิชาการและวิชาชีพแกสังคม
4. นํางานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมมาบูรณาการใหเกิดเปนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค
5. สรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของ

ชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
 ผูบริหารใหการสงเสริมในการนํางานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมมาบูรณาการ ใหเกิดเปน

ผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. ขาดการบรูณาการใหเกิดเปนผลอยางเปนรูปธรรม
2. ขาดระบบการจัดการดานหลักฐานอยางเปนระบบ

หลักฐานอางอิง : 
1.    เลมแผนปฏิบัติงานประจําป 2551 ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
2.   รายงานผลการปฏิบัติการใหบริการวิชาการ
3.   โครงการสอน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ

และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายคมเขต  เพ็ชรรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :   นายชานนท  ตันประวัติ
โทรศัพท :  081 906 1404 โทรศัพท :  081 908 3970

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

1.  จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม            
(โครงการ/กิจกรรม) 

- - 13 5

2.  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา          
(โครงการ/กิจกรรม)

- - 20 5

รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม (รอยละ)

- - รอยละ
65

รอยละ
100

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละของโครงการหรือกิจกรรมใน                 
การอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด (รอยละ)

20 22.5 25 27.5 30
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ  
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษาท้ังหมด

1.9 รอยละ 100 5 0.09500

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.09500

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.09500 x (100/1.9)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1.    เสนอโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา เพ่ือขออนุมัติ
2.    ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด
3.    สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงาน
4.    รวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาท่ีจัดข้ึน
5.    สรุปผลโครงการ เพ่ือจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาของคณะ มีสวนเก่ียวของกับงานวัฒนธรรมในดานเน้ือหาการเรียนการ

สอน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1.    ผลักดันการบูรณาการสูการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม

เอกสารอางอิง :  เปนเอกสารอางอิง จํานวน 2 รายการ
1. ตารางสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2. โครงการและหนังสือขออนุมัติ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.4.2 : รอยละเฉล่ียของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม             

เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายคมเขต  เพ็ชรรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :   นายชานนท  ตันประวัติ
โทรศัพท :  081 906 1404 โทรศัพท :  081 908 3970

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

1.  ผลรวมของรอยละนกัศึกษาท่ีเขารวมโครงการ      
ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะ และวัฒนธรรมทุกโครงการ (ผลรวมรอยละ) 

- - 100 100

2.  จํานวนโครงการในการอนุรักษ  พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม (โครงการ) - - 13 11

รอยละเฉล่ียของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม เอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

- - 100 100

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละเฉล่ียของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ  
(รอยละ)

55 65 75 85 95
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
รอยละเฉล่ียของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ
ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม

1.9 100 5 0.09500

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.09500

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.09500 x (100/1.9)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1.    เสนอโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา เพ่ือขออนุมัติ
2.    ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด
3.    สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงาน
4.    รวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาท่ีจัดข้ึน
5.    สรุปผลโครงการ เพ่ือจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาของคณะ มีสวนเก่ียวของกับงานวัฒนธรรมในดานเน้ือหาการเรียนการ

สอน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
-

เอกสารอางอิง :  
1.    รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.4.3 : รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 

และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายคมเขต  เพ็ชรรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :   นายชานนท  ตันประวัติ
โทรศัพท :  081 906 1404 โทรศัพท :  081 908 3970

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

1.   จํานวนคาใชจายท่ีคณะใชไปในการอนุรักษ
พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรม (บาท)

- - - 75,000

2.  งบดําเนินการประจําป (บาท) - - - 12,265,670
3.   คาใชจายท่ีไดจากการคํานวณเปน จํานวน

เงินเทียบเคียงจากการท่ีมหาวิทยาลัยไดใช
เพ่ืออนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม (บาท)

- - - 75,000

 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะ และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ          
(รอยละ)

- - - 0.61

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนนเกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการ             
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (รอยละ)

1.44 1.62 1.80 1.98 2.16
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะ และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ

1.8 รอยละ 0.61 1 0.01800

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.01800

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.01800 x (100/1.8)] 1.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1.    รวบรวมขอมูลจํานวนเงินท่ีคณะไดรับงบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
2.    สรุปคาใชจายที่คณะ ใชไปในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ และวัฒนธรรม
3.    วิเคราะหขอมูลคาใชจายท่ีคณะ ใชไปในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ และ

วัฒนธรรมตองบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  เพ่ือจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. มีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมอนุรักษพัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะ และวัฒนธรรม

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1.    งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมอนุรักษพัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะ และวัฒนธรรม ยังมีอยูนอย

เอกสารอางอิง :  
1. ตารางสรุปจํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณตามแผนฯ ในสวนงานวัฒนธรรม  ปงบประมาณ 

2551  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. โครงการและหนังสือขออนุมัติโครงการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวช้ีวัดที่ 5 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  089 459 0066

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ระดับคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
วิชาการ ระดับสาขาวิชาสูสากล 

2 มีแผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล  

3 มีแผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากลท่ีไดรับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย

4
มีการดําเนินการพัฒนาวิชาการตามแผนงานในขอ 3 อยางครบถวน พรอมท้ังมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนงานปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 สถาบันมีการแตงต้ังกรรมการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา/สถาบันสูสากล

2 สถาบันมีแผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล  

3 สถาบันมีแผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากลที่ไดรับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน

4 สถาบันดําเนินการพัฒนาวิชาการตามแผนงานในขอ 3 อยางครบถวน พรอมทั้งมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนงานปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ

5 สถาบันไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบัน
สูระดับสากล 2

ดําเนินการสําเร็จท่ี
ระดับคะแนน 4 คะแนน 4 0.08000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.08000

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.02000 x (100/2)] 4.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1. ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาสูสากล
2. มีแผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล  
3. มีแผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากลท่ีไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
4. มีการดําเนินการพัฒนาวิชาการตามแผนงานในขอ 3 อยางครบถวน พรอมท้ังมีการติดตามและประเมินผล

แผนงานปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. ผูบริหารและอาจารยภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบใหความรวมมือในการ

ดําเนินงาน
2. แผนงานพัฒนาวิชาการสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของคณะฯและมหาวิทยาลัย

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1.   อาจารยสวนใหญยังขาดทักษะการส่ือสารดานภาษา

เอกสารอางอิง :  
1. คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ           

เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาสูสากล
2. แผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล  
3.     แผนงานพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากลท่ีไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
4. แผนการติดตามและประเมินผลแผนงานปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดที่ 6 :  ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวช้ีวัดที่ 6.1  : ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายคมเขต  เพ็ชรรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :  นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก
โทรศัพท :  081 906 1404 โทรศัพท : 086 307 0518

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต - - na 90

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนนตัวช้ีวัด

1 2 3 4 5
ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
(รอยละ) 

65 70 75 80 85

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใช
บัณฑิต 2.5 รอยละ 90 5 0.12500

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.12500

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.12500 x (100/2.5)] 5.00000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  
1.    รวบรวมจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด
2.    ติดตามการมีงานทําของบัณฑิต โดยสงแบบสอบถาม
3.    งานแนะแนววิเคราะห และสรุปผลการมีงานทําของบัณฑิตใหหัวหนาหนวยงานทราบตอไป

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1.    ไดความรวมมือเปนอยางดีในทุกดาน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1.   ระยะเวลาการดําเนินการสํารวจตองอาศัยเวลาในการจัดเก็บ

เอกสารอางอิง :  
1. รายนามผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา  2550
2. แบบสอบถามความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวช้ีวัดที่ 6 :  ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวช้ีวัดที่ 6.2  : ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  086 124 0823

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

รอยละระดับความพึงพอใจตอบทบาทของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (รอยละ) na na na 86.50

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนนตัวชี้วัด

1 2 3 4 5
ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบัน 
อุดมศึกษา (รอยละ)

65 70 75 80 85

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษา 2.5 86.50 5 0.12500

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.12500

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.12500 x (100/2.5)] 5.00000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 
1. จัดใหมีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการของบุคคลภายใน  บุคคลภายนอก  และติดตาม  

ขอรองเรียน
2. จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจความพึงพอใจตอบทบาทของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบท่ีมีตอสังคม  ดานบทบาทการเปนผูเตือนสติสังคม  การช้ีนําสังคม  และการตอบสนองความ
ตองการของสังคม

3. กําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในดานตาง ๆ
4. กําหนดใหฝาย/ผูท่ีรับผิดชอบ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน ตลอดจนนําผลไปปรับปรุงแกไข
5. ใหมีการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอบทบาทของคณะใหผูเก่ียวของทราบ และรายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบตอไป

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ผูรับผิดชอบดําเนินงาน ตลอดจนบุคลากรมีความรวมมือในการปฏิบัติงาน
 ผูบริหารใหการสนับสนุนการเปนผูมีบทบาทการเปนผูเตือนสติสังคม  การช้ีนําสังคม  และการ

ตอบสนองความตองการของสังคม

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
-

เอกสารอางอิง :  
1.    แบบประเมินความพึงพอใจตอบทบาทของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)           (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 7 :  ระดบัคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นายทินวงษ  รักอิสสระกุล

โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  089 459 0066

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผลการประเมินของ สมศ. รอบท่ี 2 4.

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนนตัวช้ีวัด
1 2 3 4 5

ระดับคุณภาพของสถาบัน จากผลการประเมิน
ของ สมศ. รอบท่ี 2 อยูในชวง

1.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมิน
ของ สมศ. รอบท่ี 2 3 4.07 4 0.12000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.12000

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.12000 x (100/3)] 4.00000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 
1.    กําหนดใหงานประกันคุณภาพการศึกษาปนหนวยงานรับผิดชอบในการสรุปขอมูล โดยผูรับผิดชอบ

ในสังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบตรวจสอบ และรายงานขอมูลใหคณบดี
2.    งานประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป  เพ่ือสรุปเปนผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน    

9 เดือน และ 12 เดือน นําสงงานติดตามประเมินผล จัดทํารายงานฉบับของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบจัดสงมหาวิทยาลัย

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ มุงม่ันและสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
-  

เอกสารอางอิง :  
1.     คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 
2.    คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ            

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําเอกสารคุณภาพ 
3.    คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ             

เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
4.    ประกาศนโยบายคุณภาพ วิสัยทัศน และพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)           (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 8 :   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

อยางตอเน่ือง
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นายทินวงษ  รักอิสสระกุล
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  089 459 0066

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ระดับคะแนน การดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตาม 9 องคประกอบ 44 ตัวช้ีวัด ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 9 องคประกอบ 
44 ตัวช้ีวัด ของกระทรวงศึกษาธิการ 

2 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีของสถาบันท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพ 
อยางครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต  โดยจัดทําเปน
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินตนเองสงตนสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
รายงานใหสาธารณชนทราบ รวมท้ัง สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และการ
จัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking)

3 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการนําผลการประเมินตนเองไปใชปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของหนวยงานและสถาบัน

4 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงและดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับแนว
ทางการจัดการศึกษาของสถาบัน

5 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา มีการประเมินระบบการประกันคุณภาพโดยเฉพาะ
ผลลัพธของระบบประกันคุณภาพ และมีการนําผลประเมินมาใชในการทบทวนนโยบาย
การศึกษาและระบบประกันคุณภาพของสถาบัน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

4 ดําเนินการสําเร็จ
 5 ข้ันตอน

5 0.20000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0. 20000

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.04000 x (100/4)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 
1. กําหนดนโยบาย ข้ันตอน แผนการดําเนินงานในระบบการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษา

และตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินการพัฒนาระบบคุณภาพโดยจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ตรวจติดตามและประเมิน

คุณภาพโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) และจัดทํา
รายงานประเมินผลตนเอง/รายงานประจําป สงตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และรายงานให
สาธารณชนทราบท่ัวกัน

3. นําผลการประเมินตนเองไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของคณะ
4. ปรับปรุงและดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา

ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของคณะ
5. ประเมินระบบการประกันคุณภาพโดยเฉพาะผลลัพธของระบบประกันคุณภาพ และมีการนําผล

ประเมินมาใชในการทบทวนนโยบายการศึกษาและระบบประกันคุณภาพของคณะ 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน ตอตนสังกัด

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ มุงม่ันและสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1.     การประกันคุณภาพยังไมสามารถแทรกซึมลงระบบการทํางานอยางเปนรูปธรรม ตองอาศัยเวลาและ

การเรียนรูของบุคลากรในองคกร
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เอกสารอางอิง :  
1.     คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 
2.    คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ            

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําเอกสารคุณภาพ 
3.    คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ             

เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
4.    ประกาศนโยบายคุณภาพ วิสัยทัศน และพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

            รอบ  9 เดือนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(รายตัวช้ีวัด)         รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด :  9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายประชา  พิจักขณา
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน

ผูจัดเก็บขอมูล : นาย เอกพงศ อินเก้ือ
พัสดุ 

โทรศัพท : 0-22819231 โทรศัพท :  0-22819231
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

จากการรายงานผาน www.e-report.energy.go.th ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ไวท่ี 2.062 
ผลคะแนน 5 คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

            รอบ  9 เดือนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(รายตัวช้ีวัด)         รอบ 12 เดือน

หมายเหต ุ      คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบเปนหนวยงานท่ีอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันกับคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร(วิทยาเขตโชติเวชเดิม)  จึงรายงานผลการใชไฟฟาและการใชนํ้ามันรวมกัน

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

            รอบ  9 เดือนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(รายตัวช้ีวัด)         รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
1.  ไฟฟา  คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของคณะฯ คิดจากคะแนนเฉล่ียของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด โดยเกณฑ
การใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน
ระดับที่ 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน
ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน
ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1.5 

เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยู
ในชวง -0.500 ถึง -0.334

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1.2 
เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือมีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยู
ในชวง -0.333 ถึง -0.167

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตั้งแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน)

2. น้ํามัน   คะแนนการประเมินผลดานน้ํามันของคณะฯ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการให
คะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

ระดับ
คะแนน

คะแนน เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (kWh) ครบถวน
ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน
ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1.5 เทา 

ถึง 2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -
0.500 ถึง -0.334

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1.2 เทา 
ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน หรือมีคาดัชนีการใชพลังงานนํ้ามันอยูในชวง -
0.333 ถึง -0.167

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง
ตั้งแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงาน
นํ้ามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามัน (2.5 คะแนน)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

            รอบ  9 เดือนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(รายตัวช้ีวัด)         รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
คณะฯ

3 - มีขอมูลปริมาณการใช
พลังงานครบถวน

    -  มีขอมูลพ้ืนฐานสําหรับ
การจัดทําดัชนีการใช
พลังงานครบถวน

5 0.15000

หมายเหต ุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ไดดําเนินการเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ดังน้ี

1. คณะฯ กําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน และเผยแพรใหประชาคมไดทราบ และรณรงคใหมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการอยางตอเน่ือง

2. จัดทําเว็ปไซตดานการประหยัดพลังงานเพ่ือเผยแพรขอมูลและรณรงคการประหยัดพลังงาน
http://www.e-report.energy.go.th/rpt/rpt_3

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
-

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. คณะฯไดมีการพัฒนาความกาวหนาในดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึน อาทิ จํานวนบุคลากร จํานวนนักศึกษา 

อาคารสถานท่ี การใชรถยนต  และอยูในระหวังการปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)           (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 10 : รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายประชา  พิจักขณา ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวจิราวรรณ  เอ่ียมสอาด
โทรศัพท :  081 403 7546 โทรศัพท :   0 2281 9231-4  ตอ 1206
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
หมายเหตุ  :     
 ครุภัณฑท้ังหมดอยูในระหวางดําเนินการดังน้ี

1. ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิจัยคณะสถาปตยกรรมศาสครและการออกแบบอยูในข้ันตอนดําเนินงานเพ่ือประกาศ
สอบราคา

2. โปรมแกรมการออกแบบบรรจุภัณฑอยูในข้ันตอนดําเนินงานเพ่ือประกาศสอบราคา
             3. เคร่ืองพิมพแบบเลเซอรอยูในอยูในข้ันตอนดําเนินงานส่ังซ้ือ
        4. สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไปความละเอียดไมนอยกวา  4800 x 9600  dpi อยูในข้ันตอน
ดําเนินงานส่ังซ้ือ
        5. เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนังขนาดไมตํ่ากวา  2,800  BTU  อยูในข้ันตอนดําเนินงานตกลงราคา
        6. ตูนิรภัย  ดําเนินการเสร็จส้ินแลว
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน  (รอยละ) 68 71 74 77 80

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

งบประมาณที่
ไดรับ                
(บาท)

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ
(บาท)

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ)

คา
คะแนน

ท่ีได

คาคะแนน        
ถวง

น้ําหนกั

รายการงบประมาณรายจาย
ลงทุน 3 3,160,470.00 3,079,819.00 97.45 5 0.15

1.  รายการคาครุภัณฑ 3,160,470.00 3,079,819.00 1.73

2.  รายการคาที่ดินและ
ส่ิงกอสราง - - -

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.15

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.03000 x (100/3)] 5

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 
1. กําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณรายจายปกติ ปงบประมาณ 2551 งบประมาณแผนดินและ

งบประมาณผลประโยชน
2. เรงรดัใหเจาของครุภัณฑสงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑต้ังแตตนปงบประมาณ
3. เรงรัดกํากับดูแลและประสานงานใหการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
4. รายงานผลการดําเนินงานทุกวันท่ี 10 และ 25 ของทุกเดือน และคร่ึงไตรมาส
5. วิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุง
6. นําเสนอกรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจารณาและดําเนินงานตอไป
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ไดรับความรวมมืออยางดีย่ิงจากเจาหนาท่ีของกองคลัง ท่ีชวยในการทําแบบและการจัดซ้ือดวยวิธีการสอบ

ราคา

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 ครุภัณฑบางรายการมีคุณลักษณะเปล่ียนแปลงเร็วมาก ทําใหครุภัณฑท่ีตองการมีราคาสูงข้ึน
 คณะขาดบุคลากรท่ีทีความเช่ียวชาญทางพัสดุ  ตองใหทางหนวยงานเขามาชวยเหลือ  จึงทําใหการ

ดําเนินงานลาชา

เอกสารอางอิง :  
1.    หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.16/4018 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2550  เรื่อง 

แจงการจัดสรรเงินประจํางวดงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551
2.    หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.17/3806 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2550  เรื่อง 

งบประมาณเงินผลประโยชนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)
            3.    เอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)     (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวช้ีวัดที่ 11 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายประชา  พิจักขณา ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวมัณฑนา  ทองสุพล
โทรศัพท :  081 403 7546 โทรศัพท :   086 712 4740

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
รายช่ือกระบวนงาน รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน

จํานวน
ผูรับบริการ 

(คน)

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบระยะเวลา

มาตรฐาน (คน)

รอยละของผูรับบริการ
ที่ไดรับบริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน
กระบวนงานท่ีคณะคัดเลือก
ดําเนินการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ ใน
ปงบประมาณ 2551
1.  การยืม-คืนหนังสือหองสมุด 3 นาที 3839 3839 100
2.  การบริการใหการปรึกษา 1 วัน na na na
3.  งานบริการขอมูลงานวิจัย 30 นาที na na na

หมายเหตุ : กระบวนงานไดรับการคัดเลือกเพ่ือนํามารักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ในปงบประมาณ 2551 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2551 ดังน้ัน การดําเนินงานรักษามาตรฐานใน
รอบ 6 เดือน คณะจึงยังไมสามารถรายงานผลการรักษามาตรฐานฯ ได

เกณฑการใหคะแนน :

การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
รอยละของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานฯ เทียบกับจํานวนผูรับบริการท้ังหมด (รอยละ)

50 60 70 80 90

คะแนนท่ีไดรับ 1 2 3 4 5
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน
รักษามาตรฐานระยะเวลา

การใหบริการ (รอยละ)

คา
คะแนน

ท่ีได

คาคะแนน 
 ถวงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง
นํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ

2

1.  การยืม-คืนหนังสือหองสมุด 0.667 100 5 0.03335
2.  การบริการใหการปรึกษาแกนักศึกษา 0.667 na 1 0.00667
3.  งานบริการขอมูลงานวิจัย 0.666 na 1 0.00666

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.02000

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.02000 x (100/2)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :
              1.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดเสนอคํารับรอง ก.พ.ร.ในตัวช้ีวัดท่ี  11   เสนอพิจารณาในการ

รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการจํานวน  5  กระบวนงาน  แตใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบเลือกกระบวนงานท่ีนํามารักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
จํานวนท้ังส้ิน 3 กระบวนงาน 

1. เรงรัดใหหนวยงานท่ีใหบริการประชาชนหรอืนักศึกษาคํานึงถึงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ท่ีส้ัน 
และรวดเร็วเปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอบระยะเวลามาตรฐานในแตละงานบริการ

2. ประกาศรอบระยะเวลามาตรฐานในการบริการแตละงานบริการใหประชาชนหรือนักศึกษาทราบอยางชัดเจน
3. เก็บรวบรวมขอมูลผลการเนินงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการในแตละงานบริการ

           4.    ใหผูรับบริการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามข้ันตอนระยะเวลาในท่ีเหมาะสม

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 บุคลากรท่ีเก่ียวของใหความรวมมือในการดําเนินงานเปนอยางดี
 มีการนําระบบสารสนเทศชวยในการทํางาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยคัดเลือกกระบวนงานเพ่ือนํามารักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 ลาชา สงผลใหการดําเนินงานรักษามาตรฐานในรอบ 6 เดือน ของคณะจึงยังไมสามารถรายงาน
ผลการรักษามาตรฐานฯ ได

เอกสารอางอิง :  
    -
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)           (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 12  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายประชา  พิจักขณา ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวนพรัตน   คําอินทร
โทรศัพท :  081 403 7546 โทรศัพท :   02-2819231-4  ตอ 1210
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551
1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดโดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตอหัว (จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time Equlvalent Student  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแลวเสร็จ 1 กลุมสาขาวิชา โดยไดจัดทําขอมูลดังน้ี  

1. ขอมูลงบบุคลากรเงินแผนดินและเงินรายไดแยกตามสาขาวิชา
2. ขอมูลงบดําเนินงานเงินแผนดินและเงินรายไดการแยกตามสาขาวิชา
3. ขอมูลรายงานการเบิกจายทุกงบของเงินรายได
4. ขอมูลภาระงานสอนและงานสนับสนุนแยกตามสาขาวิชา

2 -
3 -
4 -
5 -

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตอหัว ( หนวยนับเปนจํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time Equlvalent 
Student) ไดแลวเสร็จ อยางนอย 1 กลุมสาขาวิชา และรายงานผลการคํานวณตนทุนตาม
รูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เกณฑการใหคะแนน (ตอ) :
ระดับคะแนน ระดับข้ันความสําเร็จ (Milestone)

2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตอหัว (หนวยนับเปนจํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา :  Full Time Equlvalent 
Student) ไดแลวเสร็จ อยางนอยรอยละ 50  ของจํานวนกลุมสาขาท่ีผลิตและรายงานผลการ
คํานวณตนทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จัดทําตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุม
สาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา :  Full Time Equlvalent Student) 
ไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดย
เสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จัดทําตนทุนทุกผลผลิต เชน ผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอน 
ดานการวิจัย ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เปนตน และรายงานผลการคํานวณตนทุนรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

5 นําผลการดําเนินงานท่ีไดไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน        
ถวง

น้ําหนัก
ตัวช้ีวัดท่ี 12 : ระดับความสําเร็จของการ
                       จัดทําตนทุนตอหนวย
                       ผลผลิต

3 สําเร็จ 3 ข้ันตอน 3 0.09000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.09000
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัด [0.03000x(100/3)] 3.00000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน / มาตรการท่ีไดดําเนินการ 
1. จัดทําฐานขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิต โดยจัดทําเปนฐานขอมูลในภาคเรียนท่ี 2/2550 และฐานขอมูลใน
     ภาคเรียนท่ี 1/2551 ดังนี้
       1.1ขอมูลบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
       1.2 ขอมูลภาระงานสอนและงานสนับสนุนของบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
       1.3 ขอมูลคาใชจายงบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุนและงบรายจายอ่ืนจากเงินงบประมาณ
              รายจายประจําป พ.ศ. 2551   และงบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ. 2551
2. คณะกรรมการลงรหัสขอมูลในโปรแกรมการคํานวณขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับการผลิต
    บัณฑิตระดับปริญญาตรีจําแนกตามกลุมสาขาวิชาท่ีผลิต
3. จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดใน 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
     ทุกกลุมสาขาวิชา

  4. จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตในผลผลิตดานการวิจัย ดานการใหบริการวิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปะ
      และวัฒนธรรม
  5. รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยนําเสนอใหสํานัก
      งบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบเปนลายลักษณอักษร
  6. นําผลการดําเนินงานการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในผลผลิตดาน 
      ตางๆ มาจัดทําเปนแผน/แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานของการ
      จัดทําบัญชีตนทุนทุนตอหนวยผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอไป

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 บุคลากรของคณะฯ ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
 บุคลากรในการดําเนินการมีจํานวนนอย

เอกสารอางอิง :
1. แบบบันทึกภาระงานสอน  และงานสนับสนุนของบุคลาการคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
     ของภาคเรียนท่ี 2/2550  และภาคเรียนท่ี  1/2551  โดยจําแนกตามสาขาวิชา
2  แบบบันทึกขอมูลคาใชจายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2551  โดยจําแนกตามสาขาวิชา
3. แบบบันทึกขอมูลการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการเรียนการสอนสําหรับการผลิตบัณฑิต
    ระดับปริญญาตรีจําแนกตามกลุมสาขาท่ีผลิต
4. แบบบันทึกขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิตในดานการวิจัย  ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม  และดาน
     การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)           (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายประชา  พิจักขณา ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวมัณฑนา  ทองสุพล
โทรศัพท :  081 403 7546 โทรศัพท :   086 712 4740
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

หัวขอการประเมินผล ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
1.  บทบาทของคณะกรรมการบริหารคณะ

1.1  การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร และนโยบายของคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ ใหความเห็นชอบทิศทาง
ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ

1.2  การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารคณะ ติดตามผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญตามภารกิจหลักของคณะอยางครบถวน มากกวา  
ปละ 2 ครั้ง

การประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ
1.3.1   คณะกรรมการบริหารคณะควรไดรับ

วาระการประชุม เอกสารและขอมูล
ประกอบวาระการประชุมอยาง
ครบถวนกอนการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะอยางนอย 
7 วัน 

1.3.2   การเขาประชุมของคณะกรรมการ
บริหารคณะ

ไดรับเอกสารกอนการประชุมโดยเฉล่ีย 7 วัน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แตละคร้ังมี
กรรมการเขารวมโดยเฉล่ียรอยละ 90 ของจํานวน
กรรมการท้ังหมด

2.  รายงานทางการเงิน รอผลการดําเนินงานส้ินปงบประมาณ

3.  การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส มีการเปดเผยเฉพาะคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2550 
ผานเว็ปไซต  http://arch.rmutp.ac.th/
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
หัวขอการประเมินผล ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

4.  การดําเนินการอ่ืน ๆ ทางดานการกํากับดูแล
กิจการ  
1.    คณะกรรมการควรมีการติดตามความ

เพียงพอของระบบงานท่ีสําคัญ
ไมมีการติดตามทบทวนระบบงาน

2.    คณะกรรมการมีการประเมิน ผลงาน
ผูบริหารสูงสุด

ไมมีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนการประเมินผล

1 2 3 4 5
1.   บทบาทของคณะกรรมการบริหารคณะ

1.1  การมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร และ
นโยบายของคณะ

คณะจัดทําแผน
ยุทธศาสตร

ไมแลวเสร็จ หรอื                 
คณะกรรมการ

บริหารคณะ ไมได
เปนผูใหความเห็นชอบ

ทิศทางยุทธศาสตร 
และนโยบายของคณะ

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ

ใหความเห็นชอบ
ทิศทาง  ยุทธศาสตร 

และนโยบายของ
คณะ

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ

มีสวนรวมในการ
กําหนดและใหความ

เห็นชอบทิศทาง                 
ยุทธศาสตร และ
นโยบายของคณะ

และใหขอสังเกตท่ีมี
นัยสําคัญ

1.2  การดูแลติดตามผลการ
ดําเนินงาน

คณะกรรมการ
บริหารคณะ

ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่

สําคัญตามภารกิจ
หลักของคณะ
อยางครบถวน  

ปละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหารคณะ

ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่

สําคัญตามภารกิจ
หลักของคณะ
อยางครบถวน  

ปละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหารคณะ

ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่

สําคัญตามภารกิจ
หลักของคณะ
อยางครบถวน

มากกวาปละ 2  ครั้ง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ)
3.  การเปดเผย

สารสนเทศและความ
โปรงใส

ไมมีการ
เปดเผย
ขอมูล

มีการเปดเผย
1) รายงาน

ประเมิน 
ตนเองที่
เปน
รายงาน
ประจําป
2550

2)  คํารับรอง
การ
ปฏิบัติ
ราชการ 
ป 2551

มีการเปดเผย
1) รายงาน

ประเมิน 
ตนเองที่
เปน
รายงาน
ประจําป
2550

2)  คํารับรอง
การ
ปฏิบัติ
ราชการ 
ป  2551

3) รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
รอบ 12
เดือน ป
2551

มีการเปดเผย
1) รายงาน

ประเมิน 
ตนเองที่
เปน
รายงาน
ประจําป
2550

2)  คํารับรอง
การ
ปฏิบัติ
ราชการ 
ป  2551

3) รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
รอบ 12
เดือน ป
2551

4)  ประวัติ
ของ
กรรมการ
ทุกทาน

มีการเปดเผย
1) รายงาน

ประเมิน 
ตนเองที่
เปน
รายงาน
ประจําป
2550

2)  คํารับรอง
การ
ปฏิบัติ
ราชการ 
ป 2551

3) รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
รอบ 12
เดือน ป
2551

4)  ประวัติ
ของ
กรรมการ
ทุกทาน

5) รายงาน
การจัดซื้อ
จัดจาง
ตลอดทั้งป
2551
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ)
4.   การดําเนินการอ่ืน ๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ  

1.    คณะกรรมการควรมีการ
ติดตามความเพียงพอ
ของระบบงานท่ีสําคัญ
ไดแก
1) การควบคุมภายใน

และการตรวจสอบ
ภายใน

2) การบริหารจัดการ
สารสนเทศ

3) การบริหารทรัพยากร
บุคคล

ไมมีการ
ติดตาม
ทบทวน

- มีการติดตาม
ทบทวน
จํานวน
1 ระบบ

มีการ
ติดตาม
ทบทวน
จํานวน
2 ระบบ

มีการติดตาม
ทบทวน
จํานวน
3 ระบบ

2.    คณะกรรมการมีการ
ประเมินผลงานผูบริหาร
สูงสุด

ไมมีการ
ประเมิน

ผลงานของ
ผูบริหาร

สูงสุด

- มีการ
ประเมิน

ผลงานของ
ผูบริหารสูง
สุดแตไมมี

หลักเกณฑท่ี
ตกลงกันไว

ลวงหนา

- มีการ
ประเมินผล

งานของ
ผูบริหาร

สูงสุดโดยมี
หลักเกณฑท่ี
ชัดเจนและ
ตกลงกันไว

ลวงหนา
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนกั
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารระดับสูงของคณะ 3 0.11100

1.  บทบาทของคณะกรรมการบริหาร
ระดับสูงของคณะ 1.5 0.0750

1.1  การมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทาง ยุทธศาสตร และ
นโยบายของคณะ

0.3 สําเร็จท่ีระดับคะแนน
เทากับ 5

5 0.0150

1.2  การดูแลติดตามผลการ
ดําเนินงาน 0.3 สําเร็จท่ีระดับคะแนน

เทากับ 5 5 0.0150

1.3 การประชุมคณะกรรมการ
บริหารระดับสูงของคณะ
1.3.1   กรรมการบริหารระดับสูง

ของคณะ ควรไดรับวาระ
การประชุมเอกสารและ
ขอมูลประกอบวาระการ
ประชุมอยางครบถวน 
กอนการประชุม          
อยางนอย 7 วัน

1.3.2   การเขาประชุมของ
กรรมการบริหารระดับสูง
ของคณะ

0.9

0.3

0.6

สําเร็จท่ีระดับคะแนน
เทากับ 5

สําเร็จท่ีระดับคะแนน
เทากับ 5

5

5

0.0150

0.0300

2.  รายงานทางการเงิน 0.3 สําเร็จท่ีระดับคะแนน
เทากับ 5

5 0.0150

3.  การเปดเผยสารสนเทศและความ 
โปรงใส

0.3 สําเร็จท่ีระดับคะแนน
เทากับ 4

4 0.0120
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (ตอ)

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
4.  การดําเนินการอ่ืน ๆ ทางดานการ

กํากับดูแลกิจการ  0.9 0.00900

1.    คณะกรรมการควรมีการติดตาม
ความเพียงพอของระบบงานท่ี
สําคัญ

0.6 สําเร็จท่ีระดับคะแนน
เทากับ 1

1 0.00600

2.    คณะกรรมการมีการประเมินผล
งานผูบริหารสูงสุด 0.3 สําเร็จท่ีระดับคะแนน

เทากับ 1 1 0.00300

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.11100

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.11100x (100/3)] 3.70000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :
1. จัดระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารระดับสูงคณะ  รวมกับคณาจารยเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาระยะท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงใชเปนทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของคณะฯ ในการ
ดําเนินงาน

2. มีการรายงานผลการดําเนินงานทางดานการเงินและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  ใหคณะกรรมการบริหารคณะทราบอยางนอยปละ 1  คร้ัง

3. มีการแจงวาระการประชุมเอกสารและขอมูลประกอบวาระการประชุมตอคณะกรรมการบริหารคณะ 
อยางครบถวนกอนการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ อยางนอย  7  วัน

4.     จํานวนคณะกรรมการบริหารคณะ เขารวมประชุมแตละคร้ังโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวน
กรรมการท้ังหมด

5.     มีการรายงานการปดบัญชีประจําป พ.ศ. 2551 แกคณะกรรมการบริหารรคณะ ไมเกิน  90 วัน นับต้ังแตวัน
ส้ินงวดของการปดบัญชีจนถึงวันท่ีสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีท่ีไดรับ
อนุญาตเพ่ือรับรองงบการเงินประจําป พ.ศ. 2551 

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : (ตอ)
6.     คณะมีการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสในเร่ืองดังตอไปน้ี
 รายงานประเมินตนเองท่ีเปนรายงานประจําป 2550
     คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
     รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
     ประวัติของคณะกรรมการบริหารคณะทุกทาน 
   รายงานการจัดซ้ือจัดจางตลอดท้ังป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
 มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
 มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ (ตัวช้ีวัดท่ี 13)
 มีหนวยงานยอยท่ีกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของคณะอยางชัดเจน
 บุคลากรทุกคนใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
 คณะกรรมการบริหารคณะมีภาระงานหลายดานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทําใหมีงานซอนเขา

มาในเวลาเดียวกัน

เอกสารอางอิง :
1. แผนปฏิบัติราชการ 4  ป (พ.ศ. 2548-2551)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โชติเวช
2. แผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ                      
3. เอกสารวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
4. ใบลงนามการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
5. คํารับรองการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
        คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)           (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 14 :  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายประชา  พิจักขณา ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวมัณฑนา  ทองสุพล
โทรศัพท :  081 403 7546 โทรศัพท :   086 712 4740
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ข้ันตอนท่ี การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
1  คณะกรรมการบริหารคณะมีการวิเคราะหภารกิจหลักท่ีสําคัญและเหมาะสมในการ

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยพิจารณาเลือกการดําเนินงานดานการ
ประชาสัมพันธของคณะ เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร การดําเนินงาน 
กิจกรรม ตาง ๆ ของคณะไปยังประชาชนและกลุมเปาหมาย

 คณะแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชนเปนคณะทํางานรวมในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธของคณะ

 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการ
ปรึกษาหารือ เพ่ือเลือกประเด็นการพัฒนาประชาสัมพันธท่ีเห็นวาเหมาะสมท่ีจะ
นํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมีฉันทามติในการเลือกประเด็น
การพัฒนาประชาสัมพันธ คือ การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ

2  คณะมีชองทางใหประชาชนเขามารวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ประชาสัมพันธของคณะ ผานทางเว็ปไซต  http://www.arch.rmutp.ac.th   โดยรวม
แสดงความคิดเห็นทายขาว และทางโทรศัพยหมายเลข 02-2819231-4 ตอ 1104 เพื่อ
นําความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดมาประกอบการจัดทําแผนประชาสัมพันธ

 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบกับคณะทํางานภาคประชาชนรวม
ประชุม เพ่ือจัดทําแผนประชาสัมพันธ ตามประเด็นท่ีเลือก คือ โครงการจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ

3  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกัน
ดําเนินการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และรวม
กําหนดกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ ในระยะท่ี 1 (ม.ค. – มี.ค. 2551) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5
1 
2  
3   
4    
5     

โดยท่ี  :

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน
1  สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหหรือทบทวนภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญและ

เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวาง

ภาครัฐและผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ 
 สถาบันอุดมศึกษากับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือ เพื่อเลือกประเด็นการ

พัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสม
ที่จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/
ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกตองเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจหลัก (Core Function) ของสถาบันอุดมศึกษาหรือเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอ
ประชาชนโดยตรงและตองมีฉันทามติหรือมีการยอมรับรวมกันในการเลือก

2  สถาบันอุดมศึกษามีชองทาง/กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมี
สวนไดเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ  เพื่อนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดมา
ประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการตามประเด็น ฯ ที่เลือก

 สถาบันอุดมศึกษากับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมี
สวนรวมตามประเด็นฯ ที่เลือก โดยเปนแผนระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่งตองระบุกิจกรรม
การดําเนินงาน โดยใหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวของ (ในประเด็น ฯ ที่เลือก) 
เขามามีสวนรวม มีวัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด วิธีการ
ดําเนินการ วิธีการวัดผล ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล และวิธีการติดตามประเมินผล
งบประมาณ และผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

โดยท่ี  :

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน
3  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบ

มีสวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯรวมกัน  ตามวิธีการที่กําหนดไวในแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมฯ พรอมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาเสนอตอ
ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส)

4  สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯ
ไดแลวเสร็จ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการ
ในปตอไป พรอมทั้งนําเสนอตอผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และคณะ ทํางานภาคประชาชน

 สถาบันอุดมศึกษาเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน   และผูมีสวนได
เสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ โดยผานกระบวนการหรือกลไกท่ีสถาบัน อุดมศกึษาจัดใหมี
ข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม

5  สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลที่ไดจากสรุปผลการดําเนินการฯ ในระดับคะแนนที่ 4 ไปกําหนด
แนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ

2
ดําเนินการสําเร็จ

3 ข้ันตอน 3 0.06000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.06000

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.06000 x (100/2)] 3.00000
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คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 
1. ประชุมเพ่ือพิจารณาผูท่ีเขามามีสวนรวมเปนคณะทํางานภาคประชาชน
2. จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานท่ีมาจากภาคประชาชน
3. เชิญคณะทํางานเขารวมประชุม เพ่ือปรึกษาหารือประเด็นการพัฒนางานประชาสัมพันธ
4. จัดใหมีชองทาง/กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
5. คณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผน/โครงการ แบบมีสวนรวมตามประเด็นท่ีเลือก
6. คณะทํางานรวมกันดําเนินการตามแผน/โครงการแบบมีสวนรวม
7. คณะทํางานรวมกันติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหารของสวนราชการ

อยางสมํ่าเสมอ
8. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานนําเสนอตอผูบริหารและคณะทํางาน และเผยแพรใหประชาชรและผูมี

สวนไดเสียไดรับทราบ
9. คณะนําขอมูลท่ีไดจากการสรุปผลการดําเนินงานไปกําหนดแนวทาง หรือแผนงาน/โครงการ แบบมีสวน

รวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ .2552

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
 ผูปฏิบัติงานใหความรวมมือและใหการสนับสนุน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-

เอกสารอางอิง :  
1. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังท่ี 4/2551
2. หนังสือขอความอนุเคราะหเปนคณะทํางาน
3. คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน
4. หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะทํางาน
5. ตูรับความคิดเห็นของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
6. เว็ปไซต http://www.arch.rmutp.ac.th
7. แผนงานประชาสัมพันธ
8. ส่ือประชาสัมพันธ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)         (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที ่15  : ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายประชา  พิจักขณา ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ
โทรศัพท :  081 403 7546 โทรศัพท :  089 888 5093

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ข้ันตอนท่ี การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
1

2

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงมี
ดังตอไปน้ี

1. ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จํานวน  1  ทุน  
2. งบประมาณแผนดิน  ในสวนของงบรายจายอ่ืน  (โครงการพัฒนาบุคลากร

ศึกษาอบรมดานคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการสอน
ภายในประเทศ)  จํานวน 4 คน  ซ่ึงเปนอาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ

3. งบประมาณผลประโยชน  ประจําปงบประมาณ  2551  งบรายจายอ่ืน  
โครงการพัฒนา  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาความรู
จากภายนอก  จํานวน  22  คน   ซ่ึงประกอบไปดวยอาจารยและบุคลากรของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใชครอบคลุมทุกสวนราชการหรือหนวยงานของ
สถาบันอุดมศึกษา

1. ทุนศึกษาตอและการฝกอบรม
ดําเนินการสํารวจผูท่ีมีความประสงคจะศึกษาตอ/ฝกอบรม
สรุปผลการสํารวจตอคณะกรรมการบริหารฯ
แจงผลใหกับผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ทุนศึกษาตอ/ฝกอบรม
งานบุคลากรประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ข้ันตอนท่ี การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

3

2. โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากร
เสนอขออนุมัติโครงการตอคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
สํารวจความตองการ
ดําเนินการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ
ดําเนินการพัฒนาอาจารยและบุคลากร  ตามท่ีกําหนดไวในโครงการฯ

มีการกํากับ  ติดตามดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ดังน้ี
             1.   กรณีไดทุนศึกษาตอ  และการฝกอบรม/ดูงาน
                    1.1  ทุนศึกษาตอ
                               1.1.1  ผูเรียนจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  แจงตองานบุคลากร
                               1.1.2  ผูเรียนแจงจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน  ในแตละภาคเรียน    
                                         ภายใน  30   วัน  หลังจากเปดภาคการเรียนในภาคเรียนน้ันๆ

1.1.3 ผูเรียนแจงผลการเรียนตองานบุคลากร  ภายใน  30  วันนับจาก
วันเปดภาคเรียนถัดไป

                               1.1.4   งานบุคลากรแจงผลการกํากับติดตามตอคณบดีและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5
1 
2  
3   
4    
5     

โดยท่ี  :

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินการ
1 มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
2 มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใชครอบคลุมทุกสวนราชการหรือหนวยงานของ

สถาบันอุดมศึกษา
3 มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
4 มีการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร
5 มีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงน้ําหนัก
ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2
ดําเนินการสําเร็จ

5 ข้ันตอน 5 0.10000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.10000

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.06000 x (100/2)] 5.00000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ในงบประมาณแผนดิน  ในสวนของงบรายจายอ่ืน  และงบประมาณเงิน
ผลประโยชน  ในสวนของงบอุดหนุน/งบรายจายอ่ืน  ประจําปงบประมาณ  2551

2. นําแผนพัฒนาบุคลากรไปใชครอบคลุมทุกสวนราชการท้ังบุคลากรสายผูสอน  และบุคลากรสาย
สนับสนุน  โดยจะตองดําเนินการเสร็จส้ินภายใน  30  กันยายน  พ.ศ.  2551  ซ่ึงแผนพัฒนาบุคลากร
ไดดําเนินงานโครงการดังตอไปน้ี
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาอบรมดานคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการสอน 

                                 ภายในประเทศ  (งบประมาณแผนดินในสวนของงบรายจายอ่ืน)
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาความรูจากภายนอก

                                   (งบประมาณผลประโยชนในสวนของงบรายจายอ่ืน)  
3. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของทุกโครงการ  และไดมีการรายงานผลการ 

ดําเนินงานใหหัวหนาหนวยงานทราบอยางตอเน่ือง
4. ประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรเม่ือโครงการดําเนินการเสร็จส้ิน
5. นําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ในปงบประมาณ   
       พ.ศ.  2552  ตอไป

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหทันกับเหตุการณในยุคปจจุบัน
 อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนพรอมท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเอง

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 การแจงผลการเรียนของผูท่ีไดรับทุนสงไมตามกําหนด
 บุคลากรบางสวนไมเห็นความสําคัญในการรายงานหลังจากผานการพัฒนาดานตาง ๆ สงผลใหการ

รวบรวมขอมูลผลงานของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนอยกวาท่ีควรจะเปน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เอกสารอางอิง :  
1. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.16/4018 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2550 เรื่อง 

แจงการจัดสรรเงินประจํางวดงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551
3. บันทึกขอความฝายบริหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ท่ี งบค 068/2551 ลงวันท่ี 21 

มีนาคม 2551 เร่ือง ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร
4. คําส่ังคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                 

เร่ืองแตงต้ังกรรมการดําเนินงานในโครงการพัฒนาบุคลากร ส่ัง ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2551
5. โครงการพัฒนาบุคลากร เร่ือง  การพัฒนาคนเพ่ือผลสัมฤทธ์ิขององคกร
6. เลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551         

ของแตละเดือน
7. เลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับงบประมาณผลประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 ของแตละเดือน
8. เลมรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คร้ังท่ี 1 (1 ตุลาคม 2550 –            

31 มีนาคม 2551)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)           (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 16 : ระดับความสําเร็จของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของคณะสถาปตยกรรม

ศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายประชา  พิจักขณา ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ
โทรศัพท :  081 403 7546 โทรศัพท :  089 888 5093
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ข้ันตอนท่ี การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
1 มีการแตงต้ังกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  พระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ท่ี 37/2551

2 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบไดดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแล
ใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ตามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ดังนี้

เผยแพรใหขาราชการในคณะทราบโดยวิธีการสําเนาแจกใหคนละ 1 ชุด
จัดใหมีการกํากับติดตามดูแลคณาจารยในการลงเวลาปฏิบัติราชการ การเขา
สอนใหตรงเวลา และการอยูเวรรักษาการณในวันหยุด

3 มีระบบและกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใน
ดานความสําเร็จ และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย  ดังน้ี
3.1 ในการลงนามปฏิบัติราชการใหอยูภายใน  8.30  น.
3.2 กํากับการมาปฏิบัติราชการสาย  การลาทุกประเภท  ใหอยูภายในกําหนดและ

สรุปเสนอคณบดีตอไป
3.3    กํากับการอยูเวรรักษาการณ  โดยผูอยูเวรรักษาการณจะตองรายงาน

เหตุการณลงในแบบฟอรมท่ีกําหนดให
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5
1 
2  
3   
4    
5     

โดยท่ี  :

ข้ันตอนที่ รายละเอียดการดําเนินการ
1 มีกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา
2 สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) วันท่ี 8 พฤษภาคม 2550

3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย

4 มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิผล

5 มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมท้ัง การทบทวนจรรยาบรรณ
วิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยย่ิงข้ึน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3
ดําเนินการสําเร็จ

 5 ข้ันตอน 5 0.15000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.15000
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.15000 x (100/3)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 
1. แตงต้ังกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ

การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. เผยแพรขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2549
3. เผยแพรคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพใหคณาจารยทุกทานทราบโดยไดรับคนละ  1  เลม
4. เผยแพรประกาศ วาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.) วันท่ี 8 พฤษภาคม 2550   
5. จัดใหมีการกํากับติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  เชน  การลงเวลา

ปฏิบัติงาน  การอยูเวรรักษาการณในวันหยุด และการเขาสอนใหตรงเวลา  เปนตน
6. รายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย เชน กรณีการอยูเวรรักษาการณในวันหยุด  

รายงานนําเสนอผูบังคับบัญชา เดือนละ 1 คร้ัง 
7. ประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล          

ใหผูเก่ียวของและใหผูบังคับบัญชารับทราบตอไป
8. นําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผน

ปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมท้ัง การทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยย่ิงข้ึน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน  :
 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
 บุคลากรใหความรวมมือในการดําเนินการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 มาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ตองกําหนดมาจากกองบริหารงาน

บุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เอกสารอางอิง :  
1. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2551  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
2. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ท่ี ศธ 0581.16/4018  ลงวันท่ี  19  ตุลาคม  2550      

เร่ือง แจงการจัดสรรเงินประจํางวดงบประมาณประจําป  พ.ศ.  2551
3. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี  ศธ  0581.17/3806  ลงวันท่ี  3  ตุลาคม  2550     

เร่ือง  งบประมาณเงินผลประโยชนประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  (1  ตุลาคม  2550-  30  กันยายน  
2551)  

4. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ท่ี  
20/2550   ลงวันท่ี  18  เมษายน  พ.ศ.  2551  เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาความรูจากภายนอก
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)         (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที ่17.1  : รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายประชา  พิจักขณา ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ
โทรศัพท :  081 403 7546 โทรศัพท :  089 888 5093

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

1.  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา ตามท่ี ก.พ. รับรอง (คน) - - - -

2.  จํานวนอาจารยประจํา นับรวมผูลาศึกษาตอ (คน) 8 9 13 15

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนนเกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรอื
เทียบเทา (รอยละ)

0.5 1.0 1.5 2 30

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 1

รอยละ 0
(กําลังศึกษาอยู

ระดับปริญญาเอก)
1 0.01000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.01000
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.01000 x (100/1)] 1.00000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 
1.    ผลักดันใหบุคลากรของคณะศึกษาตอ โดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตอ เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ

และศักยภาพของอาจารยใหสูงข้ึน 
2.    สํารวจความตองการของอาจารยท่ีเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตอ
3.     ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยเปนไปตามข้ันตอนการทํางานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4.    รวบรวมและจัดเก็บขอมูลรายช่ือผูลาศึกษาตอ กรณีผานการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร
5.    จัดทําทะเบียนประวัติของอาจารยท้ังหมดของคณะ เพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป
6.    สงเสริมใหบุคลากรศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมความพรอมในการศึกษาตอ

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาตอ
 มีทุนสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 การศึกษาตอระดับปริญญาเอกตองใชระยะเวลา ศึกษาตามหลักสูตร 
 อาจารยมีภาระงาน ขาดการเตรียมความพรอมท่ีจะศึกษา

เอกสารอางอิง :  
1.    ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551
2.    แผนพัฒนาบุคลากรในการศึกษาตอปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2550-2554
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ตัวชี้วัดที่ 17     คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)         (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที ่17.2  : รอยละของอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายประชา  พิจักขณา ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ
โทรศัพท :  081 403 7546 โทรศัพท :  089 888 5093

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
        คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มีบุคลากรท่ียังไมถึงเกณฑการทําผลงานเพ่ือขอตําแหนงทาง
วิชาการไดในปงบประมาณน้ี

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด
2548 2549 2550 2551

1.  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (คน) - - - -
1.1  ตําแหนงรองศาสตราจารย (รศ.) - - - -
1.2  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (ผศ.) - - - -

2.  จํานวนอาจารยประจํา นับรวมผูลาศึกษาตอ (คน) 8 9 13 15

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนนเกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 11 16 21 26 60

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีตําแหนง        
ทางวิชาการ 1 รอยละ 0 1 0.01000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.01000
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.01000 x (100/1)] 1.00000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดกําหนดยุทธศาสตรในการสงเสริมและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลใหมีความรูความสามรถทางวิชาการและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน          
อยางมีมาตรฐานและตอเน่ือง

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สงเสริมใหอาจารยผูสอนไดพัฒนาผลงานทางวิชาการ         
มีความรูและทักษะในการจัดทําผลงานทางวิชาการ  ทราบหลักเกณฑ และวิธีการในการขอตําแหนง
ทางวิชาการในระดับสูงข้ึน โดยจัดใหมีโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนางานวิชาการ ซ่ึงกอง
บริหารงานบุคคลเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

3. คณะสงเสริมใหอาจารยประจําเขารวมการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนางานวิชาการ       
4. ดําเนินการตอยอดจากกองงานบริหารงานบุคคล  โดยนําแผนยุทธศาสาตรการจัดการความรูในองคกร  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ท่ีมุงเนนในเร่ืองการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ มาดําเนินการจัดอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนางานวิชาการใหกับคณาจารยตอไป

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 บุคลากรพรอมท่ีจะพัฒนาศักยภาพ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 อาจารยประจํามีภาระงานรองคอนขางมาก ซ่ึงเปนภาระงานท่ีนอกเหนือจากงานสอน สงผลใหไมมี

เวลาในการทําตําแหนงทางวิชาการ

เอกสารอางอิง :  
1. ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551
2. แบบสรุปอาจารยประจําปท่ีลาศึกษาตอยอนหลัง 3 ป (  ปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 )
3. ระเบียนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบท่ีบันทึกขอมูลวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ 2551
4. คําส่ังอนุมัติเก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการ ท่ีลงนามโดยผูมีอํานาจ
5. จํานวนและรายช่ืออาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการในปงบประมาณ 2551
6. หนังสือจากกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/879  ลงวันท่ี  13  มีนาคม  2551 เร่ือง  การจัด

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          
พระนคร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)           (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 18 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร  การเงิน และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล
                                   นายคมเขต   เพ็ชรรัตน
                                   นายประชา  พิจักขณา

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวธัญญธร  อินทรทาฉาง
                             นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก
                             นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ

โทรศัพท :  0 2281 9231-4  ตอ 6305 โทรศัพท : 0 2281 9231-4  ตอ 6305

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

หัวขอการประเมินผล การดําเนินงาน
1. คุณภาพของขอมูลท่ีมีความสมบูรณ และตรง

ตามรูปแบบมาตรฐานกลาง
ขอมูลสมบูรณและตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง
จํานวน 2 ฐาน ไดแก 

1. ฐานขอมูลบุคลากร
2. ฐานขอมูลหลักสูตร

2. ผลสําเร็จของการสงขอมูลท้ัง 5 ฐาน และสง
ช่ือเว็บไซตท่ีเผยแพรรายงานขอมูลพรอม
รายช่ือคณะทํางานผูรับผิดชอบภายในระยะ 
เวลาท่ีกําหนด

ยังไมไดจัดสง
อยูระหวางดําเนินการกรอกขอมูล 3 ฐาน

3.  ผลสําเร็จของการเผยแพรรายงานขอมูลท่ีมีความ
ครบถวนตรงกัน  และมีรูปแบบถูกตองตามท่ี
กําหนด โดยเผยแพรผานเว็บไซตของ
สถาบันอุดมศึกษา

เผยแพรรายงานขอมูล 2 ฐาน ครบถวน ไดแก            
ฐานขอมูลบุคลากร และฐานขอมูลหลักสูตร ผาน
เว็บไซต http://dc.rmutp.ac.th/DataCente/ ตรงตาม
รูปแบบมาตรฐานกลาง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนการประเมินผล

1 2 3 4 5
1.  คุณภาพของขอมูลท่ี

มีความสมบูรณ และ
ตรงตามรูปแบบ
มาตรฐานกลาง

ขอมูล
สมบูรณและ

ตรงตาม
รูปแบบ

มาตรฐาน
กลาง 1 ฐาน

ขอมูล
สมบูรณและ

ตรงตาม
รูปแบบ

มาตรฐาน
กลาง 2 ฐาน

ขอมูล
สมบูรณและ

ตรงตาม
รูปแบบ

มาตรฐาน
กลาง 3 ฐาน

ขอมูล
สมบูรณและ

ตรงตาม
รูปแบบ

มาตรฐาน
กลาง 4 ฐาน

ขอมูลสมบูรณ
และตรงตาม

รูปแบบ
มาตรฐาน

กลางทั้ง 5 ฐาน

2. ผลสําเร็จของการสง
ขอมูลท้ัง 3 ฐาน และ
สงช่ือเว็บไซตท่ี
เผยแพรรายงาน
ขอมูลพรอมรายช่ือ
คณะทํางาน
ผูรับผิดชอบภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด

ภายในวันท่ี
27 ส.ค. 2551

อยางนอย 
1 ฐาน

ภายในวันท่ี
20 ส.ค. 2551

อยางนอย 
2 ฐาน

ภายในวันท่ี
13 ส.ค. 2551

อยางนอย 
3 ฐาน

ภายในวันท่ี
6 ส.ค. 2551
อยางนอย 

4 ฐาน

ภายในวันท่ี
30 ก.ค. 2551

อยางนอย
5 ฐาน

3. ผลสําเร็จของการเผยแพร
รายงานขอมูลท่ีมีความ
ครบถวนตรงกัน1  และมี
รูปแบบถูกตองตามท่ี
กําหนด โดยเผยแพรผาน
เว็บไซตของสถาบันอุดม
 ศึกษา

จํานวนขอมูล
ครบถวน

ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน

ตรงตามท่ี
กําหนด 
1 ฐาน

จํานวนขอมูล
ครบถวน

ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน

ตรงตามท่ี
กําหนด 
2 ฐาน

จํานวนขอมูล
ครบถวน

ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน

ตรงตามท่ี
กําหนด 
3 ฐาน

จํานวนขอมูล
ครบถวน

ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน

ตรงตามท่ี
กําหนด 
4 ฐาน

จํานวนขอมูล
ครบถวน

ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน

ตรงตามท่ี
กําหนด

ท้ัง 5 ฐาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน

คา
คะแนน

ท่ีได

คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร  การเงิน และระบบภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต

3

1.  คุณภาพของขอมูลท่ีมีความสมบูรณและ
ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง

2.0 ขอมูลสมบูรณและ
ตรงตามรูปแบบ

มาตรฐานกลาง 2 ฐาน

5 0.04000

2. ผลสําเร็จของการสงขอมูลท้ัง 3 ฐาน และ
สงช่ือเว็บไซตท่ีเผยแพรรายงานขอมูล
พรอมรายช่ือคณะทํางานผูรับผิดชอบ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

0.5 (ยังไมไดจัดสง)
อยูระหวางดําเนินการ

กรอกขอมูล 3 ฐาน

5 0.00500

3.  ผลสําเร็จของการเผยแพรรายงานขอมูล     
ท่ีมีความครบถวนตรงกัน  และมีรูปแบบ
ถูกตองตามท่ีกําหนด โดยเผยแพรผาน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย

0.5 เผยแพรรายงานขอมูล  
2 ฐาน ครบถวนผาน
เว็บไซต 
http://dc.rmutp.ac.th/D
ataCente/ ตรงตาม
รูปแบบมาตรฐานกลาง

5 0.01000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.05500
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.05500 x (100/3)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 
1.    แตงต้ังคณะทํางานผูรับผิดชอบการจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร การเงิน และ

ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
2.    ดานคุณภาพของขอมูล 5 ฐาน  ดําเนินการโดยคณะ มีการจัดทํารายการขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา  

บุคลากร และหลักสูตร การเงิน และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ใหสมบูรณและตรงตาม
รูปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาท้ัง 5 ฐาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : (ตอ)
3.    ผลสําเร็จของการสงขอมูลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ดําเนินการดังน้ี

3.1      คณะจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา  บุคลากร และหลักสูตร การเงิน และระบบภาวะการ
มีงานทําของบัณฑิต ใหสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาผานทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2551

3.2      คณะจัดสงเว็บไซดของมหาวิทยาลัยท่ีเผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา  บุคลากร และ
หลักสูตร การเงิน และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต พรอมท้ังแจงรายช่ือคณะทํางาน
ผูรับผิดชอบการจัดทําขอมูล  และชองทางการติดตอส่ือสาร (โทรศัพท, E-mail)  ใหสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาทางไปรษณียภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2551

4.    ผลสําเร็จของการเผยแพรรายงานขอมูล 5 ฐานท่ีมีความถูกตอง  ดําเนินการดังน้ี
4.1      คณะมีการเผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา  บุคลากร หลักสูตร การเงิน และระบบภาวะการ

มีงานทําของบัณฑิตท่ีมีจํานวนขอมูลครบถวนตรงตามขอมูลรายบุคคลท่ีจัดสงสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา โดยเผยแพรรายงานขอมูลผานทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัย

4.2      คณะมีการเผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน และระบบภาวะการ
มีงานทําของบัณฑิต ท่ีมีรูปแบบตรงตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
    บุคลากรผูปฏิบัติงานมีความพรอมในการดําเนินงานใหแลวเสร็จทันระยะเวลาท่ีกําหนด

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-

เอกสารอางอิง :  
1.    http://dc.rmutp.ac.th/DataCente/
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)         (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 19 :  คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายประชา  พิจักขณา ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวมัณฑนา  ทองสุพล

โทรศัพท :  081 403 7546 โทรศัพท :   086 712 4740

ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด

2548 2549 2550 2551
1.  งบดําเนินการและงบลงทุนท่ีใชในการจัดซ้ือ

ระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑ
คอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ตลอดจนคาใชจายใน 
การพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอร          
เพ่ือการเรียนการสอนและการคนควาของ
นักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเส่ือมราคา 
(บาท)

977,798.02 1,053,158.10 2,662,500.15 4,801593.46

1.1 งบประมาณแผนดิน (บาท) 702,469.02 806,933.10 2,301,779.15
1.2 งบประมาณรายได (บาท) 275,329.00 246,225.00 360,721.00

2.  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
ปงบประมาณ (คน)

870 747.68 683.09 274.61

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนนเกณฑการใหคะแนน
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 1 2 3 4 5

คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
(บาท)

1--
3499

3,500
–

4,999  

5,000
–

5,999  

6,000
–

6,999  

≥  7,000

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษา (บาท)

2 17,485.14 5 0.10000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.10000
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.02000 x (100/2)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 
1. หัวหนางานหองสมุดจัดทําโครงการของบประมาณ เพ่ือใชในการพัฒนาหองสมุดประจําป ท้ัง

งบประมาณแผนดินและผลประโยชน 
2. หัวหนางานหองสมุดจัดทําแผนการใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ หลังจากไดรับงบประมาณ
3. ดําเนินการตามแผนใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยเจาหนาท่ีหองสมุด
4. รวบรวมรายการคาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตามท่ีได

ดําเนินการ
5. กํากับดูแลและติดตามผลโดยหัวหนางานหองสมุด
6. รายงานผลการดําเนินงาน ปละ 3 คร้ัง ทุก 6 เดือน 9 เดือน  และ 12 เดือน เพ่ือใชในการรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ไดรับงบประมาณการดําเนินงานอยางตอเน่ือง

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-

หลักฐานอางอิง :  
1.    รายงานประจําปหองสมุด
2.    บันทึกขออนุมัติในการจัดซ้ือวัสดุหองสมุด และคาใชจายท้ังหมด
3.    บันทึกจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาหรือเทียบเทาจากทุกสาขาวิชา
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)           (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 20 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล
โทรศัพท :  089 459 0066 โทรศัพท :  089 459 0066

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ข้ันตอนท่ี การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ไดดําเนินการทบทวน และจัดทําแผนการจัดการ

ความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารการจัดการ
ความรูในองคกร

2 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย
ของแผนงานไมนอยกวารอยละ 50

3 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย
ของแผนงานไมนอยกวารอยละ 100

4 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน

5 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5
1 
2  
3   
4    
5     
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

โดยที ่:

ข้ันตอนท่ี                    รายละเอียดการดําเนินการ
1 ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2 มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอยกวารอยละ 50
3 มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอยกวารอยละ 100
4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน

หนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร

2 ดําเนินการสําเร็จ       
5 ข้ันตอน 5 0.10000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.10000
คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.10000 x (100/2)] 5.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 
1. แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารการจัดการความรูในองคกรของคณะสถาปตยกรรม

ศาสตรและการออกแบบ
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาทบทวน จัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
3. ดําเนินการตามแผนเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน
4. ติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. นําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนงาน

ปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1.     ผูบริหารสนับสนุนการดําเนินงาน
2.     บุคลากรมีความมุงม่ันในการดําเนินการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
1.    การจัดการความรู ยังไมแทรกซึมสูข้ันตอนการทํางานอยางเปนรูปธรรม ตองอาศัยระยะเวลาและการ

ปรับตัวของผูปฏิบัติ

เอกสารอางอิง :  
1. คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ               

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาตรและบริหารจัดการความรูในองคกร
2. คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ               

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรูในคณะสถาปตยกรรมศาสตร                     
และการออกแบบ

3. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ยุทธศาสตรของ
ศูนยการจัดการความรูในองคกร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4. หลักฐานการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)         (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวช้ีวัดท่ี 22 :  รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวธัญญธร  อินทรทาฉาง
โทรศัพท : 089 459 0066 โทรศัพท : 087 674 2478 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ช่ือหลักสูตร วิชาเอก/สาขาวิชา หลักสูตร พ.ศ.
1 วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

(4 ป) 2 วิชาเอกออกแบบบรรจุภัณฑ
2548

3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(4 ป) 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ

2551
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด

2548 2549 2550 2551
1.  จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 ท่ีไดมาตรฐานหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(หลักสูตร)

2 2 2 4

2.  จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ เปดสอนใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (หลักสูตร)

2 2 2 4

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนนเกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรท้ังหมด (รอยละ) 60 70 80 90 100

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอ  
หลักสูตรท้ังหมด 2

ดําเนินการสําเร็จ
100 % 5 0.10000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.10000

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.10000 x (100/2)] 5.00000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :
1. ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดทําหลักสูตร โดยกําหนดใหงานหลักสูตรเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน
2. เผยแพรใหความรูเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามท่ีสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด
3. จัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบใหมีความทันสมัย โดยเชิญผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตร

4. ดําเนินการโครงการตามแผนท่ีกําหนดไวใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
5. เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสาขาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และขออนุมัติหลักสูตรตอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในลําดับตอไป
6. เผยแพรขอมูลหลักสูตรผานเว็บไซตคณะ http://arch.rmutp.ac.th
7. ขออนุมัติโครงการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จาก

อธิการบดี
8. รวบรวมและจัดเก็บขอมูลหลักสูตรท่ีไดรับมาตรฐานหลักสูตร โดยงานหลักสูตร หัวหนาสาขาวิชา 

ฝายวิชาการและวิจัย
9. จัดทําแผนในการพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ ระยะ 5 ป และจัดใหมีการประกันคุณภาพของหลักสูตร

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 บุคลากรของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานฃ
 มีหลักสูตรคเทคโนโลยีบัณฑิตเพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-

เอกสารอางอิง :  
1. เลมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับ พ.ศ. 2548)
2. เลมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกออกแบบบรรจุภัณฑ (ฉบับ พ.ศ. 2548)
3. เลมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับ พ.ศ. 2551)
4. เลมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ (ฉบับ พ.ศ. 2551)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)         (......) รอบ 6 เดือน
                                                                                                                                         (......) รอบ 9 เดือน
                                                                                                                                         ( ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 23 :  ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวธัญญธร  อินทรทาฉาง
โทรศัพท : 089 459 0066 โทรศัพท : 087 674 2478 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ประเด็นท่ี ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
1 คณาจารยท้ังหมด (รอยละ 100) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา

และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา : พิจารณาจาก
 การจัดทําคูมือการทําโครงการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของคณาจารยในคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
 วัตถุประสงคหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาในเลมหลักสูตร
 แผนการเลือกวิชาชีพเสรี  วิชาโครงการ

2 คณาจารยท้ังหมด (รอยละ 100) มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียน  
เปนรายบุคคล : พิจารณาจาก 
 จุดประสงคการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน การใชส่ือการสอน  

ผลงานท่ีมอบหมาย และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีระบุไวในโครงการสอน
 คณาจารยมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชวิธีการสอน

และการประเมินตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
3 คณาจารยท้ังหมด (รอยละ 100) มีความสามารถในการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ โดยการลดการถายทอดความรู เพ่ิมการปฏิบัติจริงและการแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางผูเรียน : พิจารณาจาก
 โครงการสอนรายวิชาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในทุกรายวิชาท่ีเปดสอน ท่ี

ประกอบดวย กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน ผลงานท่ีมอบหมาย และ
วิธีการวัดและประเมินผล

 ผลการประเมินคุณภาพการสอน (ดานการสอนของอาจารย)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  (ตอ)

ประเด็นท่ี ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
4 คณาจารย็สวนใหญ รอยละ 76.12  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ

พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน : พิจารณาจาก
 กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน การใชส่ือการสอน (Computer , Internet)  

ผลงานท่ีมอบหมาย ท่ีระบุไวในโครงการสอน
 ผลการประเมินคุณภาพการสอน (ดานส่ือสงเสริมการเรียนรู)

5 คณาจารย สวนใหญ รอยละ 95.52 มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล : พิจารณาจาก
 จุดประสงคการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน ผลงานท่ีมอบหมาย 

การประเมินผลรายวิชา เคร่ืองมือการประเมินผล (แบบทดสอบ, แบบสังเกต, 
แบบสัมภาษณ ฯลฯ) และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีระบุไวในโครงการสอน

 แบบบันทึกผลการศึกษา
6 คณาจารยสวนใหญ รอยละ 77.61 มีการนําผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ : พิจารณาจาก
 บันทึกการสอนท่ีสรุปปญหาและแนวทางแกไขท่ีระบุไวในโครงการสอน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2551

1.   จํานวนหนวยกิตภาคปฏิบัติ/หลักสูตร (หนวยกิต) 51
2.   จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติ/หลักสูตร (ช่ัวโมง) 145
3.   จํานวนวิชาท่ีมีการสอนแบบ Problem Based Learning  หรือแบบ 

Project-Based Learning (วิชา)
2

4.   จํานวน Senior project/หลักสูตร (เร่ือง) 50
5.   จํานวนวิชาท่ีมีการสอนแบบสัมมนา/หลักสูตร(วิชา) 1
6.   จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคสนาม/หลักสูตร (ชั่วโมง) 210

ชั่วโมง/ภาคเรียน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  (ตอ)

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

7.   จํานวนรายวิชาเลือกเสรี/หลักสูตร (วิชา) 3
8.   จํานวนวิชาท่ีมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร 

(Internet)/หลักสูตร (วิชา)
-

9.   จํานวนช่ัวโมงท่ีเปดใหบริการใชหองสมุด/หองคอมพิวเตอร            
ตอวัน (ช่ัวโมง)

10
ชั่วโมง/สัปดาห

10. จํานวนแผนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ/หลักสูตร (แผน) 14
11. จํานวนอาจารยประจํา ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ (คน) 13
12. จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติไดตามประเด็นขอท่ี 1 (คน) 13 (100%)
13. จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติไดตามประเด็นขอท่ี 2 (คน) 13 (100%)
14. จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติไดตามประเด็นขอท่ี 3 (คน) 13 (100%)
15. จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติไดตามประเด็นขอท่ี 4 (คน) 12 (92.31%)
16. จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติไดตามประเด็นขอท่ี 5 (คน) 5 (30.77%)
17. จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติไดตามประเด็นขอท่ี 6 (คน) na
18. จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติไดตามประเด็นขอท่ี 7 (คน) na

เกณฑการใหคะแนน : ประเด็นในการพิจารณา 7 ขอ
1)    คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
2)    คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
3)    คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอด

ความรู เพ่ิมการปฏิบัติจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเรียน
4)    คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
5)    คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิง

พัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

6)     คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
7)    คณาจารยมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน
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เกณฑการใหคะแนน : (ตอ)

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

อาจารยประจํา          
สวนใหญ
รอยละ 75
ปฏิบัติได

1-2 ประเด็น

อาจารยประจํา          
สวนใหญ
รอยละ 75
ปฏิบัติได

3-4 ประเด็น

อาจารยประจํา          
สวนใหญ
รอยละ 75
ปฏิบัติได
5 ประเด็น

อาจารยประจํา          
สวนใหญ
รอยละ 75
ปฏิบัติได
6 ประเด็น

อาจารยประจํา          
สวนใหญ
รอยละ 75

ปฏิบัติไดท้ัง
7 ประเด็น

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน        

ถวงนํ้าหนัก
ประสิทธิภาพของการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2

ดําเนินการสําเร็จ
5 ประเด็นยอย 3 0.06000

คะแนนถวงนํ้าหนักรวม 0.06000

คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดน้ี [0.060000 x (100/2)] 3.00000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 
1.    เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการเลือกวิชาชีพเสรีไดอยางอิสระ รวมถึงเลือกสถาน

ประกอบการในการฝกงาน และใหนักศึกษาไดเสนอหัวขอโครงการ ตามความสนใจของนักศึกษา
2.    จัดทําคูมือการทําโครงการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับอาจารยทุกทาน
3.     อาจารยมโีครงการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.     มีคณะกรรมการประเมินผลโครงการสอน
5.     อาจารยผูสอนมีกระบวนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  นํา

เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และมีการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง
6.     อาจารยมีแบบบันทึกผลการเรียน
7.     อาจารยนําผลการประเมินคุณภาพการสอนมาพัฒนาการเรียนการสอน
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 บุคลากรของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ใหความรวมมือ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
1.    ยังขาดการจัดเก็บหลักฐานอยางเปนระบบ ทําใหผูสอนรูสึกเปนภาระ จึงตองทําความเขาใจและทําให

เปนระบบเดียวกัน

เอกสารอางอิง :  
1.    แผนการเลือกวิชาชีพเสรี ทําเนียบสถานประกอบการใหนักศึกษาเลือกอยางอิสระ รวมถึงแบบฟอรม 

การเสนอหัวขอโครงการ
2.    คูมือการจัดทําโครงการสอน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา (ISO)
3.    โครงการสอนของอาจารยแตละสาขาวิชาในคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ ในทุกรายวิชาท่ีเปดสอน
4.    แบบประเมินผลการเรียน
5.    แบบประเมินผูสอน
6.    บันทึกการเรียนการสอน เก่ียวกับ
 วิเคราะหศักยภาพผูเรียน
 วิธีการสอน
 การใชส่ือการสอน
 ผลงานท่ีมอบหมาย
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