คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ 443 / 2551
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร กํากับดูแลตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูล
รายงานตามเปาหมายคุณภาพ เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2551
..............................................
ดวยในปงบประมาณ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดทบทวนแผนยุทธศาสตร
และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) เพื่อเสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามกําหนดไวใน
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาตินั้น
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยฯ และเปนไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตรและกํากับดุแลตัวบงชี้ ประกอบดวย
1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประธานกรรมการ
1.2 รองอธิการบดีทุกทาน
กรรมการ
1.3 ผูชวยอธิการบดีทุกทาน
กรรมการ
1.4 หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
1.5 คณบดีทุกทาน
กรรมการ
1.6 ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง ทุกทาน
กรรมการ
1.7 ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ดังนี้
1. กําหนดนโยบายทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ
2. พิจารณาแผนยุทธศาสตร/การประเมินตนเอง(SAR)
3. กํากับดูแลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ ดังเอกสารแนบ
4. กํากับดูแลตัวบงชี้ และวางแผนดําเนินงาน เพื่อทําใหผลการประเมินตนเอง(SAR) เปนไปตาม
เปาหมายในการประเมินตนเอง(SAR) แตละตัวบงชี้ตามเอกสารแนบทาย
/5. พิจารณาแตงตั้ง…

5. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพื่อกํากับ ดูแล และติดตามการ
ดําเนินงาน กลไกและวิธีการ ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของทุกหนวยงาน
บรรลุผล
6. ใหขอเสนอแนะ ติดตามผลและกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
2. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจําปการศึกษา พ.ศ.2551 ของมทร.พระนคร
ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
ประธานกรรมการ
2. คณบดี ทุกคณะ
กรรมการ
3. ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง ทุกทาน
กรรมการ
4. ผูอาํ นวยการศูนยการจัดการความรู
กรรมการ
5. ผศ.อรุณี
พึงวัฒนานุกูล
กรรมการ
6. ผศ.ประเทืองทิพย โรจนวิภาต
กรรมการ
7. ผศ.สุชัญญา
รัตนสัญญา
กรรมการ
8. ผศ.ดวงแข
สุขโข
กรรมการ
9. ผศ.ปราณี
ประวิชพราหมณ
กรรมการ
9. นายพิเชฐ
จิรประเสริฐวงศ
กรรมการ
10. นายเกรียงไกร
เหลืองอําพล
กรรมการ
11. นายสํารวม
โกศลานันท
กรรมการ
12. นางศิรินาถ
สิงหาแกว
กรรมการ
13. นางสุใจ
พรเจิมกุล
กรรมการและเลขานุการ
14. นายสมชาย
เหลืองสด
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่
1. นางสาวเจนจิรา
งามมานะ
กรรมการ
2. นางสาวระพีพร
ทองปน
กรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
กรรมการ
4. นางสาวพรพนา
ออนละมูล
กรรมการ
มีหนาที่
1. วางกรอบการปฏิบัติงานแตละสวนตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ และของหนวยงาน
ใหเปนไปตามกรอบการประเมินตนเอง ในคูมือการประเมินฯของ มทร.พระนคร สกอ. และ
ก.พ.ร. ปงบประมาณ 2551
2. ศึกษารายละเอียดการดําเนินงานและการเก็บขอมูลแตละตัวบงชี้ (KPI Template) เพื่อจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง(SAR) ใหเปนที่เรียบรอย
3. จัดทําประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อดําเนินงานทั่วทั้งองคกร
/4. กํากับดูแล…

4.
5.

กํากับดูแลตัวบงชี้ รับผิดชอบตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลแตละตัวบงชี้ที่รับผิดชอบตามเอกสารแนบทาย
พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ของมหาวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองกับของหนวยงานระดับ คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
6. เสนอแนะแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพื่อกํากับ ดูแล และติดตามการ
ดําเนินงาน กลไกและวิธีการ ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของมหาวิทยาลัยฯ
บรรลุตามวัตถุประสงค
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ (CEO) คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตร
และกํากับดูแลตัวบงชี้ มอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

(รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2551
ประเด็นการ
หนวยงานที่
คา
ผูกํากับตัวบงชี้
ตัวบงชี้
น้ําหนัก
ประเมินผล
รับผิดชอบ
6
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
1.1

1.2

1.3

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอด จนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพือ่ วัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
(สกอ. 1.1)
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานทีก่ าํ หนด (สกอ. 1.2)
(กพร.51 ตัวที่ 3 )
มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ(ระดับ) (สมศ. 5.3)

2. การเรียนการสอน
2.1
2.2
2.3

2.4

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

2

- รองอธิการบดีฝา ย กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ ตันติประสงค
วางแผนและพัฒนา

2

- รองอธิการบดีฝา ย กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ ตันติประสงค
วางแผนและพัฒนา

2

- รองอธิการบดีฝา ย กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ ตันติประสงค
วางแผนและพัฒนา

38

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (สกอ. 2.1)
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(สกอ. 2.2)
มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ. 2.3)

2

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั
- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั
- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ
สํานักสงเสริม
วิชาการฯ
สํานักสงเสริม
วิชาการฯ

นายรณรงค ตั้งตระกูล

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ)

2

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สํานัก สงเสริม
วิชาการฯ

นายรณรงค ตั้งตระกูล

2

- รองอธิการบดีฝา ย
บริหาร

กองบริหารงานบุคคล นางสาวสมจิตต มหัธนันท

2

- รองอธิการบดีฝา ย
บริหาร

กองบริหารงานบุคคล นางสาวสมจิตต มหัธนันท

2

- รองอธิการบดีฝา ย
บริหาร

กองบริหารงานบุคคล นางสาวสมจิตต มหัธนันท

2

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

2
2

นายรณรงค ตั้งตระกูล
นายรณรงค ตั้งตระกูล

(สกอ.2.4) (สมศ. 6.2)
2.5

2.6

2.7

2.8

สัดสวนของอาจารยประจําที่มวี ุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญา เอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา (สกอ. 2.5) (สมศ. 6.3)
(กพร.50 ตัวที่ 16 ) (กพร.51 ตัวที่ 17.1 )
สัดสวนของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนง
อาจารย ผูช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (สกอ. 2.6) (สมศ. 6.4)
(กพร.51 ตัวที่ 17.2 )
มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
(Professional Ethics) (สกอ. 2.7) (สมศ. 6.5)
มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา
ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(สกอ. 2.8)

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ)
ประเด็นการ
ตัวบงชี้
ประเมินผล
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(สกอ. 2.9) (สมศ. 1.1) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.1.1)
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.1.1 )
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(สกอ. 2.10) (สมศ. 1.3)
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูป ระกอบการ
และผูใ ชบณ
ั ฑิต (สกอ. 2.11) (สมศ. 1.4)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.1.3 )
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 3.2.1.5, 3.2.4.6, 6 )
รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 2.12)
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางาน
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ. 1.2)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.1.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.1.2 )
จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา ที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ คุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติใน
รอบ 3 ปที่ผา นมา (คน) (สมศ. 1.5)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.1.4) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.1.4 )
จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดรบั รางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผา นมา(ชิ้นงาน)
(สมศ. 1.6)
รอยละของหลักสูตรที่ได มาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด (สมศ. 6.1)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 22) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 22 )
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและประสบการณจริง (ขอ)(สมศ. 6.6)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 23 )
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 23 )

คา
น้ําหนัก

ผูกํากับตัวบงชี้

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

2

- รองอธิการบดีฝา ย
กิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธานี คงเพ็ชร

2

- รองอธิการบดีฝา ย
กิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธานี คงเพ็ชร

2

- รองอธิการบดีฝา ย
กิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธานี คงเพ็ชร

2

- รองอธิการบดีฝา ย
กิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธานี คงเพ็ชร

2

- รองอธิการบดีฝา ย
กิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธานี คงเพ็ชร

2

- รองอธิการบดีฝา ย
กิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธานี คงเพ็ชร

2

- รองอธิการบดีฝา ย
กิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธานี คงเพ็ชร

2

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ

นายรณรงค ตั้งตระกูล

2

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ

นายรณรงค ตั้งตระกูล

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ)
ประเด็นการ
ประเมินผล
2.18

2.19

ตัวบงชี้
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (ระดับ)(สมศ. 6.7)
ระดับความสําเร็จของการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 8) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 16 )

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1
3.2

3.3

มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
(สกอ. 3.1)
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึง
ประสงค (สกอ. 3.2)
รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษา (สมศ. 6.8)

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

ผูกํากับตัวบงชี้

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน
นายรณรงค ตั้งตระกูล

2

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ

2

- รองอธิการบดีฝา ย
บริหาร

กองบริหารงานบุคคล นางสาวสมจิตต มหัธนันท

1

- รองอธิการบดีฝา ย
กิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธานี คงเพ็ชร

1

- รองอธิการบดีฝา ย
กิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธานี คงเพ็ชร

1

- รองอธิการบดีฝา ย
กิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธานี คงเพ็ชร

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั
- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

3

7

4. การวิจัย
4.1

คา
น้ําหนัก

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.4.1)
มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค (สกอ. 4.2)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา(บาท)
(สกอ. 4.3) (สมศ. 2.2) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.2)
(กพร.51 ตัวที่ 4.2.2 )
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
(บาท)(สกอ. 4.3) (สมศ. 2.3)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.2) (กพร.51 ตัวที่ 4.2.2 )
รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสทิ ธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติหรือในระดันานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา (สกอ. 4.4) (สมศ. 2.1)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.1 และ 4.2.5)
(กพร.51 ตัวที่ 4.2.1 )
รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา (สมศ. 2.4)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.3) (กพร.51 ตัวที่ 4.2.3 )

1

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ)
ประเด็นการ
ตัวบงชี้
ประเมินผล
4.7

รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรบั ทุนทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา (สมศ. 2.5)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.3) (กพร.51 ตัวที่ 4.2.3 )

5. การบริการวิชาการแกสังคม
5.1
5.2

5.3

คา
น้ําหนัก

1

ผูกํากับตัวบงชี้

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

10

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก
สังคมตามเปาหมายของสถาบัน (สกอ. 5.1)
รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
เปน กรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ อาจารยประจํา
(สกอ. 5.2) (สมศ. 3.2) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.3)
(กพร.51 ตัวที่ 4.3.3 )

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพทีต่ อบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
(สกอ. 5.3) (สมศ. 3.1) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.1)

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั
- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

(กพร.51 ตัวที่ 4.3.1 )
5.4
5.5

5.6

5.7

5.8
5.9

** ตัวบงชี้เฉพาะ

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการ
วิชาการแกสังคม (สกอ. 5.4) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 6 )
**จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(จํานวนศูนยเครือขาย) (สกอ. 5.5) (สมศ. 3.5)
(กพร.50 ตัวที่ 4.3.5 ) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.3.4)
มีการนําความรูแ ละประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย (ระดับ) (สมศ. 3.3)
**คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารย
ประจํา (บาทตอคน) (สมศ. 3.4)
**รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา (บาท)
(สมศ. 3.6)
**ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ)(สมศ. 3.7)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.5) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.3.5)

1

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ)
ประเด็นการ
ตัวบงชี้
ประเมินผล
5.10

จํานวนชั่ วโมงเฉลี่ ยที่ อาจารย ประจําให บริ การ
วิชาการและวิ ชาชี พที่ ตอบสนองความต องการ
พั ฒนาและเสริ มสร างความเข มแข็ งของสั งคม
ชุ มชน ประเทศชาติ หรื อนานาชาติ ต ออาจารย
ประจํ า (ก.พ.ร.50 ตั วที่ 4.3.2) (ก.พ.ร.51 ตั วที่
4.3.2)

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1
6.2

6.3

6.4

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(สกอ. 6.1)
รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริ ม เอกลั กษณ ศิ ล ปะและวั ฒนธรรมต อ จํ า นวน
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ภ าคปกติ เ ต็ ม เวลาเที ย บเท า
(FTES) (สมศ. 4.1) (ก.พ.ร.50 ตัวที่4.4.1)
(ก.พ.ร.51 ตัวที่4.4.1)
รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ
พั ฒ นาและสร า งเสริ ม เอกลั ก ษณ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.1)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.4.3) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.4.3)
รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ
กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอก
ลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
ปริ ญ ญาตรี ภ าคปกติ เ ต็ ม เวลาเที ย บเท า (FTES)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.4.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.4.2)

7. การบริหารและการจัดการ

คา
น้ําหนัก

1

ผูกํากับตัวบงชี้

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน
ผศ.จุฑา พีรพัชระ

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจยั

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

- รองอธิการบดี
ฝายกิจการทั่วไป
- รองอธิการบดีฝา ย
กิจการทั่วไป

กองศิลปวัฒนธรรม นายชัยธวัช ตุมมะ

1

- รองอธิการบดีฝา ย
กิจการทั่วไป

กองศิลปวัฒนธรรม นายชัยธวัช ตุมมะ

1

- รองอธิการบดีฝา ย
กิจการทั่วไป

กองศิลปวัฒนธรรม นายชัยธวัช ตุมมะ

4
1
1

กองศิลปวัฒนธรรม นายชัยธวัช ตุมมะ

15

สภาสถาบัน/กรรมการคณะใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล (สกอ. 7.1)
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ. 7.2)

1

- รองอธิการบดีฝา ย
บริหาร

เลขานุการสภาฯ

1

- รองอธิการบดีฝา ย
บริหาร

กองกลาง

7.3

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการ
ประเมิ น จากภายในและภายนอกเพื่ อ สนั บ สนุ น
ประเด็นยุทธศาสตร (ระดับ) (สกอ. 7.3) (สมศ. 5.2)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 20) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 20)

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิเทศสัมพันธ

ผศ.ดวงแข สุขโข
ศูนยการจัดการ
ความรูในองคกร(KM
Centre) มทร.พ.

7.4

มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(สกอ. 7.4) (สมศ. 4.2) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.4.3)

1

- รองอธิการบดีฝา ย
บริหาร

กองบริหารงานบุคคล นางสาวสมจิตต มหัธนันท

7.1

7.2

** ตัวบงชี้เฉพาะ

นายเชาวเลิศ ขวัญเมือง

นายประสงค เอี๊ยวเจริญ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ)
ประเด็นการ
ตัวบงชี้
ประเมินผล
7.5

7.6

7.7

7.8
7.9

7.10

7.11
7.12

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ)
(สกอ. 7.5) (สมศ. 5.5)
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคล
ภายนอกเขามามีสวนรวมในการ แสดงความ
คิ ด เห็ น ร ว มติ ด ตามตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ
ราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (สกอ. 7.6)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 14) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 14)
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงาน
ทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ในระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ (สกอ. 7.7)
มี ก ารนํ า ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งมาใช ใ น
กระบวนการบริหารการศึกษา(สกอ. 7.8)
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
(สกอ. 7.9)
ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ส ภ า ส ถ า บั น /
กรรมการบริ ห ารสถาบั น / กรรมการประจํ า
คณะ/ กลุม สาขา (ขอ) (สมศ. 5.1)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 13) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 13)
ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม
วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ
ทั้งในประเทศและ ตางประเทศ (สมศ. 5.9)
ร อ ยละของบุ ค ลากรประจํ า สายสนั บ สนุ น ที่
ไดรับการพัฒนาความรู หรือทักษะวิชาชีพทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ (สมศ. 5.11)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

คา
น้ําหนัก

ผูกํากับตัวบงชี้

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจัย

สํานักวิทยบริการฯ

ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล

1

- รองอธิการบดี
ฝายกิจการทั่วไป

กองประชาสัมพันธ
สํานักวิทยบริการฯ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล

1

- รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

กองบริหารงานบุคคล นางสาวสมจิตต มหัธนันท

1

- รองอธิการบดี
ฝายวางแผนฯ

กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ ตันติประสงค

1

- รองอธิการบดี
ฝายวางแผนฯ

กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ ตันติประสงค

1

- รองอธิการบดีฝา ย
บริหาร

เลขานุการสภาฯ

0.5

- รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

กองบริหารงานบุคคล นางสาวสมจิตต มหัธนันท

1

- รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

กองบริหารงานบุคคล นางสาวสมจิตต มหัธนันท

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

นายเชาวเลิศ ขวัญเมือง

7.13

ระดั บ คุ ณ ภาพของการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 15)
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 15)

1

- รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

กองบริหารงานบุคคล นางสาวสมจิตต มหัธนันท

7.14

ระดั บ คุ ณ ภาพของการบริ ห ารจั ด การระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 17)
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร
การเงิน และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 18) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 18)
ระดั บความสํ าเร็ จในการพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยสู
ระดับสากล (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 5)

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจัย

สํานักวิทยบริการฯ

ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล

1

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและวิจัย

สํานักวิทยบริการฯ

ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล

0.5

- รองอธิการบดีฝา ย
วิเทศสัมพันธ

กองวิเทศสัมพันธ

นางวันดี เอนกจํานงคพร

7.15

7.16

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ)
ประเด็นการ
ตัวบงชี้
ประเมินผล
8. การเงินและงบประมาณ
8.1

8.2
8.3
8.4

8.5
8.6
8.7

8.8

8.9

คา
น้ําหนัก

ผูกํากับตัวบงชี้

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

11
1

- รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

กองคลัง
นางศรีจันทร โตเลิศมงคล
กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ ตันติประสงค

1

- รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

กองกลาง

นายประสงค เอี๊ยวเจริญ

1

- รองอธิการบดีฝา ย
บริหาร

นางศรีจันทร โตเลิศมงคล
นายรณรงค ตั้งตระกูล

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา(FTES) (รอยละของเกณฑปกติ)
(สมศ. 5.7)
รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
(รอยละของงบดําเนินการ) (สมศ. 5.8)

1

- รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

กองคลัง
สํานักสงเสริม
วิชาการฯ
กองคลัง
สํานักสงเสริม
วิชาการฯ

1

- รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

กองคลัง

นางศรีจันทร โตเลิศมงคล

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและต า งประเทศต อ อาจารย ป ระจํ า
(บาทตอคน) (สมศ. 5.10)
ค า ใช จ า ยทั้ ง หมดที่ ใ ช ใ นระบบห อ งสมุ ด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา (FTES) (บาทตอคน) (สมศ. 6.9)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 19) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 19)
รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน งบประมาณ
รายจายลงทุน (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 9)
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 10)
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลั ย
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 10) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 9)

1

- รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

นางจุฬาภรณ ตันติประสงค

1

- รองอธิการบดี
ฝายวิชาการและวิจัย

กองนโยบายและแผน
กองคลัง
กองบริหารงานบุคคล
สํานักวิทยบริการฯ

1

- รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

กองคลัง
นางศรีจันทร โตเลิศมงคล
กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ ตันติประสงค

1

- รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

กองกลาง

นายประสงค เอี๊ยวเจริญ

นายประสงค เอี๊ยวเจริญ

มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห
ค า ใ ช จ า ย ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ. 8.1)
มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน (สกอ. 8.2) (สมศ. 5.4)
สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา
(บาทตอคน) (สมศ. 5.6)

นางศรีจันทร โตเลิศมงคล
นายรณรงค ตั้งตระกูล

นางศรีจันทร โตเลิศมงคล
นางสาวสมจิตต มหัธนันท
ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล

8.10

ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 11) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 11)

1

- รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

กองกลาง

8.11

ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการจั ด ทํ า ตน ทุ น ต อ
หนวยผลผลิต (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 12)
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 12)

1

- รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

กองคลัง
นางศรีจันทร โตเลิศมงคล
กองนโยบายและแผน

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ)
ประเด็นการ
ตัวบงชี้
ประเมินผล
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1

9.2
9.3

รวม

คา
น้ําหนัก

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

6

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห าร
การศึกษาที่กอใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง (สกอ. 9.1) (สมศ. 7.1)
มีร ะบบและกลไกการให ค วามรู และทั ก ษะ
ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
(สกอ. 9.2)
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน (สกอ. 9.3) (สมศ. 7.2)
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 7) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 8)

76 ตัวบงชี้

ผูกํากับตัวบงชี้

2

-ผอ.สํานักประกัน
คุณภาพ

สํานักประกันคุณภาพ นางสุใจ พรเจิมกุล

2

-ผอ.สํานักประกัน
คุณภาพ

สํานักประกันคุณภาพ ผศ.ประเทืองทิพย โรจนวิภาต

2

-ผอ.สํานักประกัน
คุณภาพ

สํานักประกันคุณภาพ นายสมชาย เหลืองสด

100

ระยะเวลารายงานขอมูล เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2551
หนวยงาน
หนวยงานยอยรายงานขอมูลใหคณะ/
สํานัก/สถาบัน/กอง
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง จัดทํา SAR
สงมหาวิทยาลัย
สง SAR ปการศึกษา 2551 ของมทร.
พระนคร คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
อยางละ 4 เลม พรอม CD ให สกอ.

ระยะเวลา
ไมเกิน 15 พฤษภาคม 2552*
ไมเกิน 29 พฤษภาคม 2552*
ไมเกิน 30 มิถุนายน 2552

ผูรับผิดชอบติดตามงาน
คณบดีทุกคณะ/ผูอํานวยการสํานัก/
สถาบัน/กอง
- รองอธิการบดี ผูกํากับดูแล
- คณบดี/ผูอํานวยการ
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการจัดทําเลม SAR

