
  
 

ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารให้เป็นมาตรฐาน การปฏิบตงิาน ตดิตามผล วัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

นิยามค าศัพท์ 

D-SAP :  หน่วยงานปฏิบัติการและพัฒนากระบวนการให้เป็นไปตามแผน ประกอบด้วย คณะ ส านัก สถาบัน กอง ผู้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

S-APD : หน่วยงานวิเคราะห์และประเมินโดยรับผิดชอบดัชนีช้ีวัด ประกอบด้วย ส านัก สถาบัน กอง เพ่ออรวบรวมผลและประเมินผลเบ่้องต้นและ
น าเสนอมหาวิทยาลัย 

 A-PDS : หน่วยงานจัดท าและรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (รวบรวม วิเคราะห์ผล และจัดท ารายงาน) 
 P-DSA : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี ด้วยระบบวงล้อคุณภาพ (PDSA) ขับเคล่ออนใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 P-D-S-A   RMUTP Standard 

P (Plan) :   แผนพัฒนา มทร.พระนคร ระยะ 12 (ปี พ.ศ. 2560 -2564) ตามยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร 15 ปี 
   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   เอกสารแบบฟอร์มเพ่ออปฏิบัติงานและรายงานผลปฏิบัติราชการ 
D (Do) : ปฏิบัติตามแผน ก ากับติดตาม ปรับปรุงการปฏิบติ แสดงผลงานเป็น output / outcome / Ultimate outcome  
C/S (Check/Study) : ประเมินผล ระบุผลลัพธ์ ประโยชน์ทีอได้รับ หร่อระบุผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามแผน (ระบุสาเหตุ) 
            ระบุแนวทางปรับปรุงใหม่ในรอบเวลาต่อไป หร่อยุบเลิก 
A (Action) : ระบุแนวทางการปรับปรุงผลงานใหม่ จัดท ามาตรฐานใหม่ตามหลักการปรับปรุงคุณภาพด้วยวงล้อ PDSA 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มอบนโยบาย 



  
 

 
 

วิเคราะห์ความจ าเป็น (Needs) ของลูกค้า (Customers) เพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงในรอบเวลาถัดไป 
 
หมายเหตุ     ลูกค้า (Customers) ได้แก่ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและบุคคลทั่วไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มอบนโยบาย 



  
 

 

 
ผู้บริหารทุกหนว่ยงานที่มีการปฏบิัติงาน ให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน ก ากบัดูแล การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

 

 
 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มอบนโยบาย 



  

 

 
ผู้บริหารทุกหนว่ยงานที่มีการปฏบิัติงาน ให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน ก ากบัดูแล การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มอบนโยบาย 



  
 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล                                          P-03-06 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.   2562  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หน่วยงานปฏิบัติการและพัฒนา (D-SAP)  :   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
หน่วยงานวิเคราะห์และประเมินผล (S-APD) :   กองบริหารงานบุคคล        
          

 1.   ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ                

ดัชนีชี้วัดที่รับผดิชอบ 

หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เทียบค่า
เป้าหมาย () ก าหนดส่ง  

ดัชนีชี้วัด รายละเอียดดัชนีชี้วัด 

สูง
กว

่าเป
้าห

มา
ย 

เท
่าก

ับเ
ป้า

หม
าย

 

ต่ า
กว

่าเป
้าห

มา
ย (วัน/เดือน/ป)ี 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล                   
1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละ 20 25 

    

ครั้งที ่1 : 18 เม.ย 62 
ครั้งท่ี 2 : 16 ต.ค. 62  
(ปีงบประมาณ) 

 
1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละ 25 20     ครั้งท่ี 1 : 18 เม.ย 62 

ครั้งท่ี 2 : 16 ต.ค. 62  
(ปีงบประมาณ) 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ      
5.1.1.1  ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนา

ด้านอาชีพ   
ร้อยละ 60 60 

  



  

ครั้งท่ี 1 : 18 เม.ย 62 
ครั้งท่ี 2 : 16 ต.ค. 62  
(ปีงบประมาณ) 

 
5.3.1.4  ร้อยละความส าเร็จของการเตรียม 

ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 

ร้อยละ ไม่ได้รับ
ค่า

เป้าหมาย 

- - - - ครั้งท่ี 1 : 18 เม.ย 62 
ครั้งท่ี 2 : 16 ต.ค. 62  
(ปีงบประมาณ) 

 
2. ประเมินผลการรายงานดัชนีชี้วัดของหน่วยงาน
รับผิดชอบ     

จ านวนตัวชี้วัด ร้อยละ 
 

    จ านวนตัวชีว้ัดที่หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด       3 100  
    จ านวนตัวชีว้ัดที่รายงานผลในรอบนี ้       3 100  
    จ านวนตัวชีว้ัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ระบุสาเหตุ ........ยังไม่มีอาจารย์ประจ าขอ... 1 33.33  

............ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม............................................................................      
 



  
 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล                                     P-03-06 

 

3.  รายการเอกสาร/อ้างอิง (หลักฐานและข้อมูลจริง)             
3.1 รายการเอกสารอ้างอิง/หลักฐานแนบ   ได้แก่   3.2  ความสมบูรณ์ของข้อมูล     
  เอกสารจ านวน ....................ชุด   มี.......................แผ่น       หัวหน้า/ผูต้รวจสอบระดบัต้น :    
  CD จ านวน ..........1........แผ่น    มี........3........ไฟล ์    ตรวจสอบแล้ว     
     รายละเอียด (เพิ่มเติม เช่น  รหัสเอกสาร).............................        ขอยืนยันข้อมูลข้างต้นครบถ้วน ถูกต้องตามแนบ 

  ................................................................................         
  ผู้รวบรวม/รายงาน :  …………....ลงนาม………………..   .....................ลงนาม............................ 
               (..................ชื่อ-สกุล...................)      ( ..................ชื่อ-สกุล..........................  ) 
  เบอร์ติดต่อ .....................................วันที่.............................          วันที่.................................................. 
4.  ผู้บริหารหน่วยงานรับรองผลปฏิบัติราชการ               
    รองคณบดี/หัวหน้างาน :   รองคณบดีฝ่ายวางแผน    คณบดี/ผู้อ านวยการ :         
  ตรวจสอบแล้ว    ตรวจสอบแล้ว     
       ขอยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องเปน็จริงตามแนบ       ขอยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องเปน็จริงตามแนบ 
             
  ...............................................................     ...................................................................... 
  (....นายนพพร สกุลยนืยงสุข.....)               (  นางปิยะธิดา สีหะวฒันกุล  ) 
  เบอร์ติดต่อ..................................................     เบอร์ติดต่อ.................................................. 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล                                        P-03-07 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หน่วยงานวิเคราะห์และประเมินผล (S-APD) :   กองบริหารงานบุคคล   
หน่วยงานประเมินผลและรายงาน (A-PDS) : กองนโยบายและแผน         

          

 1.   ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ                

ดัชนีชี้วัดที่รับผดิชอบ 

หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เทียบค่า
เป้าหมาย () ก าหนดส่ง  

ดัชนีชี้วัด รายละเอียดดัชนีชี้วัด 

สูง
กว

่าเป
้าห

มา
ย 

เท
่าก

ับเ
ป้า

หม
าย

 

ต่ า
กว

่าเป
้าห

มา
ย (วัน/เดือน/ป)ี 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล                   

1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 21 / 

    

ครั้งท่ี 1 : 22 เม.ย 
62 ครั้งท่ี 2 : 21 ต.ค. 
62  (ปีงบประมาณ) 

 
1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละ 25 19 

    

/ ครั้งท่ี 1 : 22 เม.ย 
62 ครั้งท่ี 2 : 21 ต.ค. 
62  (ปีงบประมาณ) 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ      

5.1.1.1  ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนา
ด้านอาชีพ   

ร้อยละ 60 60 

  

/ 

  

ครั้งท่ี 1 : 22 เม.ย 
62 ครั้งท่ี 2 : 21 ต.ค. 
62  (ปีงบประมาณ) 

 
5.3.1.4  ร้อยละความส าเร็จของการเตรียม 

ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 

ร้อยละ 70 70 

  

/ 

  

ครั้งท่ี 1 : 22 เม.ย 
62 ครั้งท่ี 2 : 21 ต.ค. 
62  (ปีงบประมาณ) 

 
2. ประเมินผลการรายงานดัชนีชี้วัดของหน่วยงานรับผิดชอบ     จ านวนตัวชี้วัด ร้อยละ  
    จ านวนตัวชีว้ัดที่หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด       4 100  
    จ านวนตัวชีว้ัดที่รายงานผลในรอบนี้        4 100  
    จ านวนตัวชีว้ัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ระบุสาเหตุ ......อยู่ระหว่างการขอต าแหน่ง.......  1 25  

..................ทางวิชาการ......................................................................      
 

 

 



  

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล                                    P-03-07 

 

3.  รายการเอกสาร/อ้างอิง (หลักฐานและข้อมูลจริง)             
3.1 รายการเอกสารอ้างอิง/หลักฐานแนบ   ได้แก่   3.2  ความสมบูรณ์ของข้อมูล     
  เอกสารจ านวน ....................ชุด   มี.......................แผ่น       หัวหน้า/ผูต้รวจสอบระดบัต้น :    
  CD จ านวน ..........1.........แผ่น    มี.........4............ไฟล์    ตรวจสอบแล้ว     
     รายละเอียด (เพิ่มเติม เช่น  รหัสเอกสาร).............................        ขอยืนยันข้อมูลข้างต้นครบถ้วน ถูกต้องตามแนบ 

  .............KPI-XX-XX...........................................................         
  ผู้รวบรวม/รายงาน :  ……………ลงนาม………………..   ......................ลงนาม........................... 
               (...........ชื่อ-สกุล....................................)     (......................ชื่อ-สกุล...................................) 
  เบอร์ติดต่อ .....................................วันที่.............................          วันที่.................................................. 
4.  ผู้บริหารหน่วยงานรับรองผลปฏิบัติราชการ               
    รองคณบดี/หัวหน้างาน :      คณบดี/ผู้อ านวยการ :         
  ตรวจสอบแล้ว     ตรวจสอบแล้ว     
       ขอยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องเปน็จริงตามแนบ       ขอยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องเปน็จริงตามแนบ 
             
  .....................ลงนาม.........................     .............................ลงนาม............................. 
  (.....................ชื่อ-สกุล.......................)     (.............................ชื่อ-สกุล....................) 
  เบอร์ติดต่อ..................................................     เบอร์ติดต่อ.................................................. 
                  

 

 

 

 

 

 

  


