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1.1 ขอบเขตของการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบคุคลของกองนโยบายและแผน 
การประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดบับุคคลของกองนโยบายและแผน ประจําปีงบประมาณ 2554 น้ัน 

ครอบคลมุผู้ปฏิบัติงานทุกคนในกองนโยบายและแผน ทัง้ท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา และ
ลูกจ้างชั่วคราว  ประกอบด้วย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 70 
ส่วนที่ 2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) รอ้ยละ 30 ได้แก่  

- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- บริการท่ีด ี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
- จริยธรรม 
- ความร่วมแรงร่วมใจ 
ในส่วนท่ี 2 น้ีจะประเมินผลตามแนวทางการประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) 

ที่กองบริหารงานบุคคลกําหนด 

1.2 กรอบตัวชีว้ัดสําหรับการจัดทําข้อตกลงการประเมินผลสมัฤทธิข์องงาน (ร้อยละ 70) 
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการถ่ายทอดและจัดทําข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานระดับบุคคลของกอง

นโยบายและแผน ประจําปีงบประมาณ 2554  มาจาก 5 งาน โดยกําหนดค่านํ้าหนักของตัวชี้วัดรวม เป็นรอ้ยละ
100 ไดแ้ก่ 

1) ตัวชี้วัดจากคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ 2554              
ที่ถ่ายทอดให้แก่ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน (ร้อยละ 3) 

2) ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 ของ มทร.พระนคร ในส่วนที่ไม่ซ้ําซอ้น
กับตัวชี้วัดจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 3) 

3) ตัวชี้วัดจากเป้าหมายคุณภาพ มทร.พระนคร ประจําปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 20)   
4) ตัวชี้วัดตามภารกิจของกองนโยบายและแผน (ร้อยละ 70) 
5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ร้อยละ 4) 

โดยมีรายละเอยีดตัวชี้วัดและแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัด  ดังน้ี 

ตัวชี้วัด แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

ส่วนที ่1 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของกองนโยบายและแผน 

ประจําปีงบประมาณ 2554 
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ตัวชี้วัด แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

1) ตัวชีวั้ดจากคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ 2554 (ร้อยละ 3) 
1.1) ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักใน

การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง 

- เป็นบทบาทความรับผิดชอบของ 2 กลุ่มงาน คืองานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ และงานวิจัยและประเมินผล 

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้างานนโยบายและแผน และ
งานวิจัยและประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

1.2) ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- เป็นบทบาทความรับผิดชอบของ 2 กลุ่มคือ งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และงานวิจัยและประเมินผล 

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
และงานวิจัยและประเมินผล 

1.3) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม 

- เป็นบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันของ 2 หน่วยงาน คือ   
กองคลัง และกองนโยบายและแผน 

- กองนโยบายและแผน ถ่ายทอดตัวช้ีวัดให้แก่หัวหน้างานวิจัย
และประเมินผล 

1.4) ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของ  
สภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ 

- เป็นบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันของ 2 หน่วยงานคือ
กองกลาง และกองนโยบายและแผน 

- กองนโยบายและแผน  ถ่ายทอดตัวชี้วัดให้แก่ 2 กลุ่มงานคือ
หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ และหัวหนา้งานวิจัยและ
ประเมินผล 

2) ตัวชีวั้ดจากแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 ของ มทร.พระนคร (ร้อยละ 3) 
2.1) ความสําเร็จของการดําเนินโครงการท่ีได้รับจัดสรร

งบประมาณประจําปี 

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ
จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความ
เสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในประจําปี 
2554 เร่ืองการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรร
มาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

- เป็นบทบาทความรับผิดชอบของทุกกลุ่มงาน 

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้าทุกกลุ่มงาน และคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ 



 

 3
 

ดัชนช้ีวัดและกาํหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิของ
งานกองนโยบายและแผน มทร.พระนคร 

 
2.2) ความสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาการจัด

การศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- เป็นบทบาทความรับผิดชอบของ 3 กลุ่มคือ งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ และงานวิจัยและประเมินผล 

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
งานงบประมาณ และงานวิจัยและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

3) ตัวชีวั้ดจากเป้าหมายคุณภาพ มทร.พระนคร ประจําปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 20)  
3.1) กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) - เป็นบทบาทความรับผิดชอบของ 2 กลุ่มคือ งานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ และงานวิจัยและประเมินผล 

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
และงานวิจัยและประเมินผล 

3.2) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน    
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบัน 
(สมศ.16) 

 

- เป็นบทบาทความรับผิดชอบของ 2 กลุ่มคือ งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และงานวิจัยและประเมินผล 

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
และงานวิจัยและประเมินผล 

3.3) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณข์องสถาบัน (สมศ.17) 

 
 

- เป็นบทบาทความรับผิดชอบของ 2 กลุ่มคือ งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และงานวิจัยและประเมินผล 

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
และงานวิจัยและประเมินผล 

3.4) ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักใน
การบรรลุเป้าหมายท่ีสะท้อนเอกลกัษณ์ จุดเน้น 
รวมท้ังวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. ตัวชี้วัด 3.1-3.4) 

- เป็นบทบาทความรับผิดชอบของ 3 กลุ่มคือ งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ และงานวิจัยและประเมินผล 

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
งานงบประมาณ และงานวิจัยและประเมินผล 

3.5) ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) - เป็นบทบาทความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 
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- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้างานวิจัยและประเมินผล 
3.6) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ        

(สกอ.8.1) 
- เป็นบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันของ 2 หน่วยงาน คือ   

กองคลัง และกองนโยบายและแผน 

- กองนโยบายและแผน ถ่ายทอดตัวช้ีวัดให้แก่หัวหน้างาน
งบประมาณ และงานวิจัยและประเมินผล 

4) ตัวชีวั้ดตามภารกิจของกองนโยบายและแผน (ร้อยละ 70) 
4.1) ปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับภาระงานบรรลุ

เป้าหมายตามท่ีกําหนด 
- เป็นภาระงานของทุกกลุ่มงาน  

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้าทุกกลุ่มงาน 
4.2) ร้อยละของผลงานท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน   

ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
- เป็นภาระงานของทุกกลุ่มงาน  

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้าทุกกลุ่มงาน 
4.3) ร้อยละของผลงานที่ดาํเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลา 

ที่กําหนด 
- เป็นภาระงานของทุกกลุ่มงาน  

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้าทุกกลุ่มงาน 
4.4) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

ให้บริการของบุคลากรกองนโยบายและแผน 
- เป็นภาระงานของทุกกลุ่มงานและให้งานบริหารท่ัวไปเป็น

เจ้าภาพ  

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้าทุกกลุ่มงานและหัวหน้างาน
บริหารท่ัวไป 

ตัวชี้วัด แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
4.5) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 5 ส - เป็นภาระงานของทุกกลุ่มงานและให้งานบริหารท่ัวไปเป็น

เจ้าภาพ  

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้าทุกกลุ่มงานและหัวหน้างาน
บริหารท่ัวไป 

4.6) การจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART) 
- เป็นภาระงานของกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์         

งานงบประมาณและงานวิจัยและประเมินผล  

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดใหแ้กห่ัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
งานงบประมาณและงานวิจัยและประเมินผล 

5) งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ร้อยละ 4) 
5.1) งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย - เป็นงานท่ีมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง ดําเนินการ

โดยเฉพาะ 

 ในการถ่ายทอดตัวชี้วัดในกลุม่ตัวชี้วดัที่ 1) และ 3) จะถ่ายทอดใหแ้ก่หัวหน้ากลุ่มงานก่อน จากน้ันให้
หัวหน้างาน พิจารณาถ่ายทอดใหแ้ก่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ตามความเหมาะสมต่อไป 
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สําหรับกลุ่มตัวชี้วัดท่ี 4) ซึ่งเป็นตัวชี้วดัตามภารกิจของกองนโยบายและแผนน้ัน หัวหน้างาน และ
ผู้ปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอตวัชี้วัดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและ/หรอืที่มคีวามสําคัญตอ่การบรรลเุป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน ประจาํปีงบประมาณ 2554 

ทั้งน้ี เมื่อรวมค่านํ้าหนักของตวัชี้วัดจาก 5 งาน แล้ว ทกุคนจะต้องมค่ีานํ้าหนักไม่เกินร้อยละ 100 และ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70   

1.3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิข์องงานระดับบุคคล 

 ประเภทตัวชี้วัดทีใ่ชใ้นการจัดทําข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานระดับบุคคลของกองนโยบายแผน
น้ัน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
 ประเภทที่ 1  เป็นตัวชี้วัดทีอ่ยู่ในบทบาทความรับผิดชอบ หรือเป็นภารกิจของกลุม่งาน ซึ่งดําเนินงาน
โดยบุคลากรในกลุ่มงานน้ันๆ  
 ประเภทที ่2  เป็นตัวชี้วัดที่ตอ้งการ การมีสว่นร่วมของกลุม่งานตั้งแต่ 2 กลุ่มงาน ขึ้นไป  และกองนโยบายและ
แผน ได้มอบหมายให้กลุม่งาน หรือกลุ่มบุคคล/คณะทํางานฯ ชดุใดชดุหน่ึง เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 

ทั้งน้ี  โดยมีผังขั้นตอนการงานตามตัวชี้วัด และบทบาทหน้าที่ของผู้เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 

 

 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน
และการติดตามผล 

ประเภทตัวช้ีวัด 
บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ   

1. จัดทํา Template  
 
 
 

 1.1 กําหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
การให้คะแนนการประเมินระดับบคุคล 

1.2 กําหนดค่าเป้าหมายให้กับกลุ่มงาน หรือ 
บุคลากรที่ร่วมสนับสนุนการดําเนินงาน 

1.3 จัดทําแบบคําอธบิายตัวช้ีวัดและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตวัช้ีวัด 

พ.ย. – ธ.ค. 53 

2. การดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด 

 
 

 2.1 มอบหมายตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และ
ช้ีแจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการ

ม.ค. 54 

กลุ่มบุคคล/
คณะทํางานฯ 

กลุ่มงาน 
เจ้าของ
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มงาน 
เจ้าของ
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มบุคคล/
คณะทํางานฯ 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน
และการติดตามผล 

ประเภทตัวช้ีวัด 
บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ   

 
 
 

ปฏิบัติงานตามตวัช้ีวัด 
2.2 ดําเนินการตามตวัช้ีวัดให้ได้ผลงาน          

ตามเป้าหมายทีกํ่าหนด 
2.3 กําหนดแนวทางการตดิตาม และ

ระยะเวลาในการรายงานผลการ
ดําเนินงานจากหน่วยงาน ที่ร่วมสนับสนุน 

 
3. สนับสนุน/    

รายงานผลการ
ดําเนินงาน/       
รับการประเมิน/  

 
 
 
 

 3.1 ดําเนินงานตามตวัช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่
ได้รับมอบหมาย 

3.2 รายงานผลการดําเนินงานให้แก่หวัหน้า      
งาน หรือหน่วยงานกลาง ตามระยะเวลา
ทีก่ําหนด  

 

ม.ค. – มี.ค. 54 
เม.ย.  – ก.ย. 54  

4. ตดิตามผลการ
ดําเนินงานและสรุป
คะแนนในเบ้ืองตน้ 

 
 
 

 4.1 ตดิตามและสรุปผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด 

มี.ค. 54/ 
ก.ย. 54 

4.2 นําส่งสรุปผลการดําเนินงานใหง้านบริหาร
ทั่วไป 

มี.ค. 54/  
ก.ย. 54 

5. รวบรวมผลการ
ดําเนินงาน/คะแนน
จากการประเมิน 

 
 
 
 

5.1 รวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
ตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิระดับ
บุคคล 

5.2 นําผลการดําเนินงานและคะแนนจากการ
ประเมินเบื้องต้น พร้อมหลักฐาน
ประกอบการประเมิน เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการกองนโยบายและแผน เพ่ือตรวจ/ 
ประเมินผลงาน 

 
 

มี.ค. 54/ 
ก.ย. 54 

6. ตรวจ/ประเมินผล
การดําเนินงาน 

 
 
 

6.1 กําหนดแนวทางและระยะเวลาในการ
ตดิตามผลการดําเนินงาน 

มี.ค. 54/ 
ก.ย. 54 

6.2 ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
ตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิระดับ

มี.ค. 54/ 
ก.ย. 54 

หน่วยงาน/
ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

งานบริหารทั่วไป 

หัวหน้า
กลุ่มงาน 

กลุ่มบุคคล/
คณะทํางานฯ 

คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติราชการ กองนโยบาย

และแผน 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน
และการติดตามผล 

ประเภทตัวช้ีวัด 
บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ   

บุคคลในข้ันสุดทา้ย 

 
1.4 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล  

ผลจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ)   
ของบุคลากร จะถูกนําไปพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังน้ี 

คะแนนการประเมิน ระดับการประเมิน ร้อยละที่ได ้
ร้อยละ 90 - 100 ดีเด่น มากกว่า 3.0 
ร้อยละ 80 –  89.99 % ดีมาก 2.6 – 3.0 
ร้อยละ 70 –  79.99 % ด ี 2.1 – 2.5 
ร้อยละ 60 –  69.99 % พอใช้ 1.6 – 2.0 
ต่ํากว่าร้อยละ 60 ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 1.6 

 
1.5 กลไกในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของกองนโยบายและแผน 

1.5.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน 
 กองนโยบายและแผนได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของกองนโยบายและ

แผน ตามข้อกําหนดแนวทางการดําเนินงานของกองนโยบายและแผน คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อํานวยการ
กองเป็นประธาน หัวหน้าทุกกลุ่มงานเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นเลขาคณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสและเป็น
ธรรม รายละเอียดของคําสั่งฯ ปรากฏในภาคผนวก 1 
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ส่วนที ่2 
การถ่ายทอดตัวช้ีวัดเพื่อจัดทําข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานระดับบุคคล 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงาน แสดงหน้าที่ความรับผดิชอบของตําแหน่งหัวหน้างาน สังกัดกองนโยบายและแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองนโยบายและแผน 
นางจุฬาภรณ์  ตันติประสงค ์

ผู้อํานวยการกอง 

งานบริหารทั่วไป 
นางสาวศศิขจิต  จุลวิชิต 

งานงบประมาณ 
นายสุพล  เชิดชูพงษ์ 

งานวิจัยและประเมินผล 
นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว 

งานนโยบายและยุธศาสตร ์
นายวีรวุฒิ  อุมานนท ์

รับผิดชอบงานดา้น 
   - งานสารบรรณ    
   - งานการเงินและงบประมาณ  
   - งานพัสดุ 
   - งานบุคลากร   

รับผิดชอบงานดา้น 
- งานวางแผน 
- งานประสานแผน 
- งานยุทธศาสตร ์

รับผิดชอบงานดา้น 
- สถิติการศึกษา  
- การวิจัยสถาบัน 
- การตดิตามผลการดําเนินงานและ 

การใช้จ่ายเงิน 

รับผิดชอบงานดา้น 
การจัดทําคาํเสนอของบประมาณ  
- งบประมาณแผ่นดิน 
- งบประมาณรายได ้
- งบประมาณอื่นๆ 

งานออกแบบก่อสร้าง 
นายรังสรรค์  เจ๊ะโว๊ะ 

รับผิดชอบงานดา้น 
- ออกแบบรูปแบบรายการ 
- ควบคุมงานก่อสร้าง 
- แผนพัฒนาสภาพแวดล้อม       

ทางกายภาพ 
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ผังการถ่ายทอดตัวชี้วัดจาก ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนให้แก่หัวหน้ากลุ่มงาน 

 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 

      

1. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

2. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ สกอ. 

3. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและ
รายจ่ายในภาพรวม 

4. ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

ตัว
ชี้ว

ัดต
าม

คํา
รบั

รอ
งก

าร
ปฏิ

บตั
ริา

ชก
าร

 

5. ความสําเร็จของการดําเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี 

6. ความสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัว

ชี้ว
ัดต

าม
แผ

นร
ปฏิ

บัต
ิรา

ชก
าร

 

ผู้อํานวยการกอง ศศิขจติ วีรวุฒิ สุพล ศิรินาถ รังสรรค์ คณะทํางาน 
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7. กระบวนการพัฒนาแผน 

8. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน 

9. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

10. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้งวตัถุประสงค์
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

11. ระบบบริหารความเสี่ยง 

ตัว
ชี้วั

ดต
าม

เป
้าห

มา
ยค

ุณ
ภา

พ 
มท

ร.พ
ระ

นค
ร 

ผู้อํานวยการกอง ศศิขจติ วีรวุฒิ สุพล ศิรินาถ รังสรรค์ คณะทํางาน 
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ผู้อํานวยการกอง ศศิขจติ วีรวุฒิ สุพล ศิรินาถ รังสรรค์ คณะทํางาน 

13. ปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับภาระงานบรรลุเป้าหมายตาม  
ที่กําหนด 

14. ร้อยละของผลงานที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน ตามเป้าหมาย    
ที่กําหนด 

15. ร้อยละของผลงานที่ดาํเนินการไดแ้ล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

ตัว
ชี้วั

ดต
าม

ภา
รก

ิจข
อง

กอ
งน

โย
บา

ยแ
ละ

แผ
น 

12. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
 

16. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการของ
บุคลากรกองนโยบายและแผน 

17. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 5 ส 
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18. การจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 
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แผนภูมิแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรงานวิจัยและประเมินผล กองนโยบายและแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานติดตามและประเมินผล 
นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

งานสถติิการศึกษา 
นางสาวนิสา  ภู่แดง 

งานประเมินผล 
นางรตนมน  จันทรอุทัย 

งานติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นางศิรินาถ  คําเจริญ 

1. จัดทํารายงานสถิติการศึกษาประจําป ี
2. จัดทําข้อมูลและรายงานข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา 
3. จัดทําข้อมูลนักศกึษาออกระหว่างปี 
4. จัดทํารายงานการวิเคราะห์จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 
5. เผยแพร่ข้อมูลสถิติบนเว็บไซต ์
6. รายงานการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)  
ป ิ ั ิ ื่  ี่ไ ้ ั  

งานติดตามผลการดําเนินโครงการ 
นางพัชรี  ชุติมาโชต ิ

1. จัดทํารายงานประจําปี 
2. รายงานผลตามแบบประเมินผลการดําเนินวิจัยใน

ภาพรวมของประเทศ 
3. รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
4. การจัดการความรู้ 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ตดิตามและจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 
- งบประมาณแผ่นดิน 
- งบประมาณเงินรายได ้
- งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

2. ตดิตามและจัดทาํรายงานผลการดําเนินโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ 

3 ป ิ ั ิ ื่  ี่ไ ้ ั  

1. ตดิตามและจัดทาํรายงานผลการดําเนินโครงการ    
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี 
- งบประมาณแผ่นดิน 
- งบประมาณเงินรายได ้
- งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


