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ค าส่ังมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ที ่                  / 2553 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์  ก ากบัดูแลตัวบ่งช้ีและจัดเกบ็ข้อมูล 

รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ  เพือ่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปีการศึกษา  2553 

.............................................. 
 ดว้ยในปีการศึกษา 2553  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดท้บทวนแผนยุทธศาสตร์และ
จดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  เพื่อเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ตามก าหนดไวใ้น 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาตินั้น 

 เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ตามวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั  และเป็นไปตาม
นโยบายของมหาวทิยาลยั จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการพิจารณายทุธศาสตร์และก ากบัดูแลตวับ่งช้ี  ประกอบดว้ย 
1.1  อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประธานกรรมการ 
1.2  รองอธิการบดีทุกท่าน กรรมการ 
1.3  ผูช่้วยอธิการบดีทุกท่าน กรรมการ 
1.4  หวัหนา้ส านกังานอธิการบดี กรรมการ 
1.5  คณบดีทุกท่าน กรรมการ 
1.6  ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั/กอง ทุกท่าน กรรมการ 
1.7  ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
1.  ก าหนดนโยบาย  ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 
2.  พิจารณาแผนยทุธศาสตร์/การประเมินตนเอง (SAR) 
3.  ก ากบัดูแลการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตวับ่งช้ีท่ีรับผดิชอบ  

ดงัเอกสารแนบ 
4.  ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี  และวางแผนด าเนินงาน เพื่อท าใหผ้ลการประเมินตนเอง (SAR)   

เป็นไปตามเป้าหมายในการประเมินตนเอง (SAR) แต่ละตวับ่งช้ีตามเอกสารแนบทา้ย 
 

/5.  พิจารณาแต่งตั้ง… 

ฉบับใหม่  เพิ่มยทุธศาสตร์ชาติ 
และปรับ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ 

และกลวธีิ/มาตรการ 

5. สร้างสรรคง์านวิจยั นวตักรรม เพื่อพฒันาการเรียน 
    การสอน สร้างองคค์วามรู้ และพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน 
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5.  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามท่ีเห็นสมควร เพื่อก ากบั ดูแล และติดตามการ 

ด าเนินงาน กลไกและวธีิการ ใหก้ารจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกหน่วยงาน
บรรลุผล 

6.  ใหข้อ้เสนอแนะ ติดตามผลและก ากบัการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผน 
 

2. คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2553 ของมทร.พระนคร  
    ประกอบดว้ย 

1. รองอธิการบดีดา้นวางแผนและพฒันาคุณภาพ ประธานกรรมการ 
2. คณบดีทุกท่าน    กรรมการ 
3. ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั/กอง  ทุกท่าน กรรมการ 
4. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารจดัการความรู้  กรรมการ 
5. ผศ.อรุณี  พึงวฒันานุกลู  กรรมการ 
6. ผศ.ประเทืองทิพย ์  โรจนวภิาต  กรรมการ 
7. ผศ.สุชญัญา    รัตนสัญญา  กรรมการ 
8. ผศ.ปราณี  ประวชิพราหมณ์  กรรมการ 
9. ผศ.วราลี  ศรีสมบติั  กรรมการ 
10. ผศ.สุขมุาล  หวงัวณิชพนัธ์ุ  กรรมการ 
11. ผศ.ลกัขณา  จาตกานนท ์  กรรมการ 
12. นายพงศก์ฤษฎ์ิ  พละเลิศ   กรรมการ 
13. นางสาวศศิธร  ชูแกว้   กรรมการ 
14. นายพิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ ์  กรรมการ 
15. นายเกรียงไกร เหลืองอ าพล  กรรมการ 
16. นางศิรินาถ  สิงหาแกว้  กรรมการ 
17. นายทินวงษ ์  รักอิสสระกุล  กรรมการ 
18. นายอาณฏั  ศิริพิชญต์ระกลู    กรรมการ 
19. นางสาวสิริรัตน์ พานิช   กรรมการ 
20. นางพจนา  นูมหนัต ์  กรรมการ 
21. นางสาวฉนัทนา ปาปัดถา  กรรมการ 
22. นายศุภศิษฏ ์  เร่งมีศรีสุข  กรรมการ 
23. ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
24. ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
25. นายสมชาย  เหลืองสด  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
 

    /เจา้หนา้ท่ี... 
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เจา้หนา้ท่ี 
1. นางสาวเจนจิรา   งามมานะ กรรมการ 
2. นางสาวอรพรรณ จนัทร์เกษมจิต กรรมการ 
3. นางสาวรัตนา เสมค า กรรมการ 
4. นางสาววาสนา สังขโ์พธ์ิ กรรมการ 
5. นายกลัยป์ภทัร กุนศิลา กรรมการ 
6. นางสาวพรพนา อ่อนละมูล กรรมการ 
7. นางสาวนภมน ตากกระโถก กรรมการ 
8. นางสาวโปรดปราน เพชรสด กรรมการ 
9. นางสาวอรณฐั เหมือนพะวงศ ์ กรรมการ 
10. นางสาวกชพรรณ สุดปาน กรรมการ 
11. นางสาวกนกอร อรุณทวีรุ่งโรจน์ กรรมการ 
12. นางสาวสมใจ แซ่ภู ่ กรรมการ 
13. นางสาวดวงรัตน์ แซ่ตั้ง กรรมการ 

 

มีหนา้ท่ี 
1. วางกรอบการปฏิบัติงานแต่ละส่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงาน 

ให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตนเอง  ในคู่มือการประเมินฯ ของ มทร.พระนคร สกอ. สมศ. และ 
ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2. ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานและการเกบ็ขอ้มูลแต่ละตวับ่งช้ี  (KPI  Template) เพื่อจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อย  

3. จดัท าประเด็นการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการเพื่อด าเนินงานทัว่ทั้งองคก์ร   
4. ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี รับผดิชอบตรวจสอบ จดัเกบ็ขอ้มูลแต่ละตวับ่งช้ีท่ีรับผดิชอบตามเอกสารแนบทา้ย 
5. พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  เพื่อจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

 ของมหาวิทยาลยั ใหส้อดคลอ้งกบัของหน่วยงานระดบั คณะ/ส านกั/สถาบนั/กอง 
6. เสนอแนะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามท่ีเห็นสมควร เพื่อก ากบั ดูแล และติดตามการ  

   ด าเนินงาน กลไกและวิธีการใหก้ารจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลยั   
   บรรลุตามวตัถุประสงค ์

7. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั (CEO)  คณะกรรมการพิจารณายทุธศาสตร์ 
 และก ากบัดูแลตวับ่งช้ีมอบหมาย 
 

   ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 
 

สั่ง  ณ  วนัท่ี             พฤศจิกายน   พ.ศ.  2553 
 
 
 
 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ประจ าปีการศึกษา 2553 

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งช้ี 
ค่า

น ้าหนัก 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/
รายงาน 

1. ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนนิงาน 10    

1.1 
 

กระบวนการพฒันาแผน  (สกอ.1.1) 2.5 - รองอธิการบดีดา้น
วางแผนฯ 

กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ์  ตนัติประสงค ์

1.2 ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ. 16) 2.5 - รองอธิการบดีดา้น
วางแผนฯ 

กองนโยบาย 
และแผน 

นางจุฬาภรณ์  ตนัติประสงค ์

   1.2.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอตัลกัษณ์ (สมศ.
16.1)  

(1) - รองอธิการบดีดา้น
วางแผนฯ 

- รองอธิการบดีดา้นวิจยัฯ 

กองนโยบายและแผน
สถาบนัวิจยั 

นางจุฬาภรณ์  ตนัติประสงค ์
ผศ.จุฑา   พีรพชัระ* 

 1.2.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์  (สมศ. 16.2)  (1.5) - รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษา ฯ 

-รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 

กองพฒันานกัศึกษา 
ส านกัส่งเสริมวิชาการ 
 

ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

1.3 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.17) 

3 - รองอธิการบดีดา้น
วางแผนฯ 

กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ์  ตนัติประสงค ์

 1.3.1 ระบบและกลไกพฒันานกัศึกษาของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหเ้ป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั  

(1) 
-รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 
 

ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

 1.3.2 กระบวนการจดัการเรียนการสอน ใชท้กัษะท่ีมี
เทคโนโลยเีป็นฐาน  

(1) 
-รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 

 
ส านกัส่งเสริมวิชาการ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 

 

 1.3.3 มีระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญ
วชิาชีพใหก้บันกัศึกษา  

(1) 
-รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 
 

ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

1.4 
 

ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการ
บรรลุเป้าหมายท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้ ง
ว ัต ถุ ป ร ะส ง ค์ เ ฉพ า ะต ามพร ะร า ชบัญญั ติ ข อ ง
สถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 52-53 ตวัช้ีวดั 3.1-3.4) 

2 -รองอธิการบดีดา้น
วางแผนฯ 

 

กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ์  ตนัติประสงค ์

2. การผลติบณัฑติ 29    
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

(สกอ.2.1) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 14) 
2 -รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 

 

2.2 อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก (สกอ.2.2) 1.5 - รองอธิการบดีดา้น
บริหารฯ 

-รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
ส านกัส่งเสริมวิชาการ 

นางสาวสมจิตต ์ มหธันนัท ์
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.3 
 

อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  
(สกอ.2.3) 

1.5 - รองอธิการบดีดา้น
บริหารฯ 

-รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
ส านกัส่งเสริมวิชาการ 

นางสาวสมจิตต ์ มหธันนัท ์
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.4 

 

ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
(สกอ.2.4) 

2 - รองอธิการบดีดา้น 
บริหารฯ 

-รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
ส านกัส่งเสริมวิชาการ 

นางสาวสมจิตต ์ มหธันนัท ์
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.5 
 

หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ (สกอ.2.5) 

2 - รองอธิการบดีดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

-รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 

ส านกัวิทยบริการฯ 
ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

ผศ.นิวตัร  จารุวาระกูล 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

ผ่านมตสิภาเมือ่วนัที ่22 ก.ค. 2553 
แก้ไขตามมต ิCEO วนัที ่3 พ.ย.2553  
แก้ไขตาม ก.พ.ร. ปีงปม. พ.ศ. 2554 
แก้ไขตาม สกอ. 13  มค. และ สมศ.  12  พ.ค. 54 

* ผูร่้วมรายงานขอ้มูล 
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องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งช้ี 
ค่า

น ้าหนัก 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/
รายงาน 

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน(สกอ.2.6) 2 -รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

2.7 
 

ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลกัษณะของบณัฑิต (สกอ.2.7) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 4.1.2) 

1.5 -รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 
- รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษา ฯ 

ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 
กองพฒันานกัศึกษา 
 

นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล* 

2.8 ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา (สกอ.2.8) 

1.5 - รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษาฯ 

กองศิลปวฒันธรรม 
กองพฒันานกัศึกษา 

ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสง 
ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล* 

2.9 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  (สมศ.1) (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 4.1.1) (ก.พ.ร.
54 ตวัช้ีวดั 4.1.1) 

1.5 - รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษา ฯ 

-รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 

กองพฒันานกัศึกษา 
ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ.2) 

2 -รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 
 

ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

2.11 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
ท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.3) 

1.5 -รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 
- รองอธิการบดีดา้นวิจยัฯ 

ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 
สถาบนัวิจยัและ
พฒันา 

นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
ผศ.จุฑา  พีรพชัระ 

2.12 การพฒันาคณาจารย ์(สมศ.14) 2 - รองอธิการบดีดา้น
บริหารฯ 

-รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

นางสาวสมจิตต ์ มหธันนัท ์
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.13 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าตรง
สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา  (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 4.1.2) 

1 - รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษา ฯ 

-รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 

กองพฒันานกัศึกษา 
ส านกัส่งเสริมวิชาการ 

ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.14 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีผา่นการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพต่อจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด (ก.พ.ร.53 
ตวัช้ีวดั 4.1.3) 

1 - รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษา ฯ 
-รองอธิการบดีดา้นวิชาการ 

กองพฒันานกัศึกษา 
ส านกัส่งเสริมวิชาการ 

ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.15 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อ
บณัฑิต (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 6.1) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 5.1) 

2 - รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษา ฯ 
-รองอธิการบดีดา้นวิชาการ 

กองพฒันานกัศึกษา 
ส านกัส่งเสริมวิชาการ 

ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.16 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษาต่อ
สถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 6.2) (ก.พ.ร.54 
ตวัช้ีวดั 5.2) 

1 - รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษา ฯ 
-รองอธิการบดีดา้นวิชาการ 

กองพฒันานกัศึกษา 
ส านกัส่งเสริมวิชาการ 

ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.17 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 17) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 13) 

2 -รองอธิการบดีดา้นวิชาการ 
 

ส านกัส่งเสริมวิชาการ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

2.18 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ 
ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ และ
ภาษาจีน)(ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 4.1.3) 

1 -รองอธิการบดีดา้นวิชาการ 
 

ส านกัส่งเสริมวิชาการ 
ศูนยภ์าษา มทร.พ. 

นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
ดร.อรุณี   อรุณเรือง 

3. กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 3    

3.1  ระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษาและบริการดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร(สกอ.3.1) 

1.5 
- รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษาฯ 

กองพฒันานกัศึกษา ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
 

3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา  
(สกอ.3.2) 

1.5 
- รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษา ฯ 

กองพฒันานกัศึกษา 
 

ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
 

      * ผูร่้วมรายงานขอ้มูล 
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4. การวจิยั 12    

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(สกอ.4.1) 

2 
- รองอธิการบดีดา้นวิจยัฯ สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 
ผศ.จุฑา  พีรพชัระ 

4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จาก งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์(สกอ.4.2) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 3) 

2 
- รองอธิการบดีดา้นวิจยัฯ สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 
ผศ.จุฑา  พีรพชัระ 

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยั (สกอ.4.3) 

2 
- รองอธิการบดีดา้นวิจยัฯ สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 
ผศ.จุฑา  พีรพชัระ 

4.4 ร้อยละของจ านวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
ตีพิมพห์รือเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ ต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั (สมศ.5) (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 4.2.1) 
(ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 4.2.1) 

2 

- รองอธิการบดีดา้นวิจยัฯ สถาบนัวิจยัและ
พฒันา 

ผศ.จุฑา  พีรพชัระ 

4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้ประโยชน์  (สมศ.6) 
(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 4.2.2) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 4.2.2) (ผลผลิต) 

2 
- รองอธิการบดีดา้นวิจยัฯ สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 
ผศ.จุฑา  พีรพชัระ 

4.6 ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) (ก.พ.ร.53 
ตวัช้ีวดั 4.2.3) (ผลผลิต) 

2 
- รองอธิการบดีดา้นวิจยัฯ สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 
ผศ.จุฑา  พีรพชัระ 

5. การบริการวชิาการแก่สังคม 10    

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
(สกอ.5.1) 

2 
- รองอธิการบดีดา้นวิจยัฯ สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 
ผศ.จุฑา  พีรพชัระ 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม(สกอ.5.2) 

2 
- รองอธิการบดีดา้นวิจยัฯ สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 
ผศ.จุฑา  พีรพชัระ 

5.3 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการ
วิชาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั 
(สมศ.8) 

2 

- รองอธิการบดีดา้นวิจยัฯ 
-รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 

สถาบนัวิจยัและ
พฒันา 

ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

ผศ.จุฑา  พีรพชัระ 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
หรือองคก์รภายนอก (สมศ.9) 

2 
- รองอธิการบดีดา้นวิจยัฯ สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 
ผศ.จุฑา  พีรพชัระ 

5.5 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้นต่างๆ 
(สมศ. 18) 

2 
- รองอธิการบดีดา้นวิจยัฯ สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 
ผศ.จุฑา  พีรพชัระ 

 5.5.1 การช้ีน าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านการ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการมาจากพระราชด าริภายใน
สถาบนั (สมศ.18.1) 

1 

- รองอธิการบดีดา้นวิจยัฯ สถาบนัวิจยัและ
พฒันา 

ผศ.จุฑา  พีรพชัระ 

 5.5.2 การช้ีน าและ/หรือแกปั้ญหาสังคมในดา้น ค่านิยม 
จิตสาธารณะภายนอกสถาบนั (สมศ.18.2) 

1 
- รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษาฯ 

กองพฒันานกัศึกษา ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 4    

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
(สกอ. 6.1) 

2 
- รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษาฯ 

กองศิลปวฒันธรรม ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสง 

6.2 การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
(สมศ.10) 

1 
- รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษาฯ 

กองศิลปวฒันธรรม ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสง 

6.3 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 
(สมศ. 11) 

1 
- รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษาฯ 

กองศิลปวฒันธรรม ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสง 

* ผูร่้วมรายงานขอ้มูล 
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7. การบริหารและการจดัการ  20    

7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของ
สถาบนั (สกอ.7.1) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 9.1) 

2 
- รองอธิการบดีดา้นบริหารฯ กองกลาง 

 
ผศ.ศรีจนัทร์   โตเลิศมงคล 

7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ.7.2) 1 -รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ ศูนยก์ารจดัการความรู้
(KM ) 

ผศ.ดวงแข  สุขโข 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(สกอ.7.3) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 11) 

2 
- รองอธิการบดีดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ส านกัวิทยบริการฯ 
 

ผศ.นิวตัร  จารุวาระกูล 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.7.4) 1 - รองอธิการบดีดา้น
วางแผนฯ 

กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ์  ตนัติประสงค ์

7.5 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั (สมศ.12) 
(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 12.1) 

1 
- รองอธิการบดีดา้น
บริหารฯ 

กองกลาง 
 

ผศ.ศรีจนัทร์   โตเลิศมงคล 

7.6 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั  
(สมศ.13) 

1 
- รองอธิการบดีดา้น
บริหารฯ 

กองกลาง 
 

ผศ.ศรีจนัทร์   โตเลิศมงคล 

7.7 ระดบัความส าเร็จในการพฒันาสถาบนัสู่ระดบัสากล 
(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั  5) 1 

-รองอธิการบดีดา้น
วชิาการฯ 

กองวเิทศสัมพนัธ์ นางวนัดี  เอนกจ านงคพ์ร 

7.8 ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ริการ  (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 9) 

1 
- รองอธิการบดีดา้น
บริหารฯ 

กองกลาง 
 

ผศ.ศรีจนัทร์   โตเลิศมงคล 

7.9 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดั
พลงังาน (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 11) 

1 
- รองอธิการบดีดา้น
บริหารฯ 

กองกลาง 
 

ผศ.ศรีจนัทร์   โตเลิศมงคล 

7.10 ระดบัคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา
สถาบนัอุดมศึกษาสู่การปฏิบติั (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 12.2) 
(ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 9.2) 

1 

- รองอธิการบดีดา้น
บริหารฯ 

กองกลาง 
 

ผศ.ศรีจนัทร์   โตเลิศมงคล 

7.11 ระดับความส าเร็จในการให้ความส าคัญกับผูรั้บบริการ 
และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.53 
ตวัช้ีวดั 13) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 10) 

1 

- รองอธิการบดีดา้น
บริหารฯ 
- รองอธิการบดีดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 

กองประชาสัมพนัธ์ 
ส านกัวทิยบริการฯ 
 

นางศรีสุดา   อยูแ่ยม้ศรี 
ผศ.นิวตัร  จารุวาระกลู* 

7.12 ระดับความส า เ ร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของ
บณัฑิต (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 14.1)  

1 

- รองอธิการบดีดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 

ส านกัวทิยบริการฯ 
 

 

ผศ.นิวตัร  จารุวาระกลู 

7.13 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพื่อการ
บริหารจดัการภายในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 
14.2) 

2 

- รองอธิการบดีดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 

ส านกัวทิยบริการฯ 
 

 

ผศ.นิวตัร  จารุวาระกลู 

7.14 ระดบัความส าเร็จของแผนพฒันาบุคลากรของ
สถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 15.1) 

1 
- รองอธิการบดีดา้น
บริหารฯ 

กองบริหารงาน
บุคคล 

นางสาวสมจิตต ์ มหธันนัท์ 
 

7.15 ระดบัความส าเร็จของการจดัการความรู้ของ
สถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 15.2) (ก.พ.ร.54 
ตวัช้ีวดั 12) 

1 
-รองอธิการบดีดา้น
วชิาการฯ 

ศูนยก์ารจดัการ
ความรู้(KM ) 

ผศ.ดวงแข  สุขโข 
* ผูร่้วมรายงานขอ้มูล 
 

* ผูร่้วมรายงานขอ้มูล 
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องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งช้ี 
ค่า

น ้าหนัก 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/
รายงาน 

7.16 ระดบัความส าเร็จของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย์
ของสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 16) (ก.พ.ร.54 
ตวัช้ีวดั 12) 

1 
- รองอธิการบดีดา้น
บริหารฯ 
 

กองบริหารงาน
บุคคล 
 

นางสาวสมจิตต ์ มหธันนัท์ 
 

7.17 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการ
ท่ีสร้างคุณค่า (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 18)  1 

- รองอธิการบดีดา้น
บริหารฯ 

กองบริหารงาน
บุคคล 

นางสาวสมจิตต ์ มหธันนัท ์
 

8. การเงนิและงบประมาณ 6    
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 2 -รองอธิการบดีดา้นการคลงัฯ 

-รองอธิการบดีดา้น
วางแผนฯ 

กองคลงั 
กองนโยบายและแผน 

นางวนัดี   ช่วยประยรูวงศ ์
นางจุฬาภรณ์  ตนัติประสงค*์ 

8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
และรายจ่ายในภาพรวม (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 8) (ก.พ.ร.54 
ตวัช้ีวดั 7) 

2 -รองอธิการบดีดา้นการคลงัฯ 
 

กองคลงั 
 

นางวนัดี   ช่วยประยรูวงศ ์
 

8.3 ระดบัความส าเร็จของการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 10) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 8) 

2 -รองอธิการบดีดา้นการคลงัฯ 
 

กองคลงั 
 

นางวนัดี   ช่วยประยรูวงศ ์
 

9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 6    
9.1 

 
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ.9.1) 

2 -รองอธิการบดีดา้น
วางแผนฯ 

ส านกัประกนัคุณภาพ 
 

ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล 

9.2 ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้
สงักดั (สมศ.15) 

2 -รองอธิการบดีดา้น
วางแผนฯ 

ส านกัประกนัคุณภาพ 
 

ผศ.ประเทืองทิพย ์โรจนวิภาต 

9.3 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายในท่ี
ก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 7.1) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 6) 

2 -รองอธิการบดีดา้น
วางแผนฯ 

ส านกัประกนัคุณภาพ 
 
 

ผศ.อรุณี  พึงวฒันานุกูล 

10. สถานศึกษา 3 ด ี(3D) ตามนโยบายรัฐบาล -    

10.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา  3 ดี (3D) - - รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษาฯ 

-รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 

กองพฒันานกัศึกษา 
ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

ผศ.เตือนใจ  หลิมตระกลู 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

10.2 ผลท่ีเกิดผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้  
เจตนคติท่ีดีตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้น 

- - รองอธิการบดีดา้นกิจการ
นกัศึกษา ฯ 

กองพฒันานกัศึกษา ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 

รวม 67  ตวับ่งช้ี 100    

* ผูร่้วมรายงานขอ้มูล 
ระยะเวลารายงานข้อมูล  เพือ่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา  2553 

หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบติดตามงาน 

หน่วยงานยอ่ยรายงานขอ้มลูใหค้ณะ/ส านกั/สถาบนั/กอง ไม่เกิน 13  พฤษภาคม 2554 คณบดีทุกคณะ/ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั/กอง 

คณะ/ส านกั/สถาบนั/กอง  จดัท า SAR  ส่งมหาวทิยาลยั 
ไม่เกิน 20 พฤษภาคม  2554 

- - รองอธิการบดี  ผูก้  ากบัดูแล 
- - คณบดี/ผูอ้  านวยการ 

ส่ง  SAR ปีการศึกษา 2553 ของมทร.พระนคร คณะ/
ส านกั/สถาบนั/กอง อยา่งละ 4 เล่ม พร้อม CD ให ้สกอ. 

ไม่เกิน 30 มิถุนายน  2554 
ส านกัประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัฯ  
คณะกรรมการจดัท าเล่ม SAR 
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รายช่ืออกัษรย่อของหน่วยงาน 
 

 มทร.พ. - มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 ทคศ. - คณะเทคโนโลยคีหรรมศาสตร์ 
 วท. - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 คอ. - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 บธ. - คณะบริหารธุรกิจ 
 ศศ. - คณะศิลปศาสตร์ 
 วศ. - คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 อสอ. - คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 
 ทสม. - คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
 สถ. - สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 สปภ. - ส านกัประกนัคุณภาพ 
 สวพ. - สถาบนัวจิยัและพฒันา 
 สวท. - ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 สสท. - ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 สอ. - ส านกังานอธิการบดี 
 กบ. - กองบริหารงานบุคคล 
 กค. - กองคลงั 
 กก. - กองกลาง 
 กพศ. - กองพฒันานกัศึกษา 
 กนผ. - กองนโยบายและแผน 
 กวส. - กองวเิทศสมัพนัธ ์
 กศว. - กองศิลปวฒันธรรม 
 ศจร. - ศูนยก์ารจดัการความรู้ 
 
 
 
 
 


