
         

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ท่ี   443 / 2551 
เร่ือง  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. คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตรและกํากับดุแลตัวบงช้ี  ประกอบดวย 
1.1  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานกรรมการ 
1.2  รองอธิการบดีทุกทาน กรรมการ 
1.3  ผูชวยอธิการบดีทุกทาน กรรมการ 
1.4  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
1.5  คณบดีทุกทาน กรรมการ 
1.6  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบนั/กอง ทุกทาน กรรมการ 
1.7  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหนาที่ดังนี้ 
1.  กําหนดนโยบายทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 
2.  พิจารณาแผนยุทธศาสตร/การประเมินตนเอง(SAR) 
3.  กํากับดูแลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามตัวบงช้ีที่รับผิดชอบ ดังเอกสารแนบ 
4.  กํากับดูแลตัวบงช้ี  และวางแผนดําเนินงาน เพื่อทําใหผลการประเมินตนเอง(SAR) เปนไปตาม 
     เปาหมายในการประเมินตนเอง(SAR) แตละตัวบงช้ีตามเอกสารแนบทาย 
 

/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/สถาบนั/กอง  ทุกทาน  กรรมการ 
 4.  ผูอาํนวยการศูนยการจัดการความรู  กรรมการ 

    5.  ผศ.อรุณ ี  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. นางศริินาถ  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. ศึกษารายละเอียดการดําเนินงานและการเก็บขอมูลแตละตัวบงช้ี  (KPI  Template) เพื่อจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง(SAR) ใหเปนที่เรียบรอย  

3. จัดทําประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อดําเนินงานทั่วทั้งองคกร   
 

/4. กํากับดูแล… 



 
 

4. กํากับดูแลตัวบงช้ี รับผิดชอบตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลแตละตัวบงช้ีที่รับผิดชอบตามเอกสารแนบทาย 
5. 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 
          และกํากับดูแลตัวบงช้ี  มอบหมาย 

 
สั่ง  ณ  วันที่    29   พฤษภาคม   พ.ศ.  2551 

 
 
 
 

(รองศาสตราจารยดวงสุดา  เตโชติรส) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปการศึกษา 2551 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 6    
1.1 

 
 

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอด จนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนดาํเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพือ่วัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
(สกอ. 1.1) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วางแผนและพฒันา 
 

กองนโยบายและแผน 
 
 

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

1.2 
 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานทีก่าํหนด (สกอ. 1.2)  
(กพร.51 ตัวที ่ 3 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วางแผนและพฒันา 

กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชือ่มโยงกับ 
ยุทธศาสตรชาต(ิระดับ) (สมศ. 5.3) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วางแผนและพฒันา 

กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

2. การเรียนการสอน 38    
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร (สกอ. 2.1) 
2 - รองอธิการบดฝีาย 

   วิชาการและวจิยั 
สํานักสงเสริม
วิชาการฯ 

นายรณรงค  ตั้งตระกูล 

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(สกอ. 2.2) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 

สํานักสงเสริม    
วิชาการฯ 

นายรณรงค  ตั้งตระกูล 

2.3 
 
 

มีโครงการหรอืกจิกรรมที่สนบัสนนุการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบคุคล  องคกร  
และชมุชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ. 2.3) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 

สํานักสงเสริม  
วิชาการฯ 

นายรณรงค  ตั้งตระกูล 

2.4 

 

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ) 

(สกอ.2.4) (สมศ. 6.2) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 

สํานัก สงเสริม
วิชาการฯ 
 

นายรณรงค  ตั้งตระกูล 

2.5 
 
 

สัดสวนของอาจารยประจําที่มวีุฒิปริญญาตรี  
ปริญญาโท ปริญญา เอก หรือเทียบเทาตอ    
อาจารยประจํา (สกอ. 2.5) (สมศ. 6.3) 
(กพร.50 ตัวที ่ 16 ) (กพร.51 ตวัที่  17.1 )  

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   บริหาร 

กองบริหารงานบคุคล 
 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

2.6 
 
 

สัดสวนของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (สกอ. 2.6) (สมศ. 6.4)  
(กพร.51 ตัวที ่ 17.2 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   บริหาร 
 

กองบริหารงานบคุคล 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

2.7 
 

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
(Professional Ethics) (สกอ. 2.7) (สมศ. 6.5)  

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   บริหาร 

กองบริหารงานบคุคล นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา
ทําการวจิัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

(สกอ. 2.8) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 



   ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

2.9 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 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

2.10 
 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
(สกอ. 2.10) (สมศ. 1.3) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

2.11 
 

ระดบัความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการ
และผูใชบณัฑติ (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 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

2.12 รอยละของนักศกึษาปจจบุันและศษิยเกาที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ  5  ปที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ
วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวฒันธรรมและดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ (สกอ. 2.12) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 

 

กองพัฒนานักศึกษา 
 
 

 

ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

2.13 รอยละของบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ไดทํางาน
ตรงสาขาที่สําเร็จการศกึษา (สมศ.  1.2)  
(ก.พ.ร.50 ตวัที่ 4.1.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่  4.1.2 )        

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

2.14 จํานวนนักศกึษา หรือศิษยเกา ที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวชิาการ  
วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรอืดานอื่นที่เกี่ยวของกับ คุณภาพ
บัณฑิตในระดบัชาติ หรือระดับนานาชาติใน
รอบ 3 ปที่ผานมา (คน) (สมศ. 1.5)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.1.4) (ก.พ.ร.51 ตัวที่  4.1.4 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 
 

กองพัฒนานักศึกษา 

 
 

ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

2.15 จํานวนวิทยานพินธและงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดบั
นานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา(ชิ้นงาน)
(สมศ. 1.6)  

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 
 

กองพัฒนานักศึกษา 

 
 

ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

2.16 รอยละของหลกัสูตรที่ได มาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด (สมศ. 6.1)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 22) (ก.พ.ร.51 ตัวที ่ 22 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ 
 

นายรณรงค  ตั้งตระกูล 
 
 

2.17 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและประสบการณจริง (ขอ)(สมศ. 6.6) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่  23 )  
(ก.พ.ร.51 ตัวที่  23 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 
 

สํานักสงเสริม  
วิชาการฯ 
 
 

นายรณรงค  ตั้งตระกูล 



ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

2.18 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (ระดับ)(สมศ. 6.7)  

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 
 

สํานักสงเสริม 
วิชาการฯ 
 

นายรณรงค  ตั้งตระกูล 

2.19 ระดับความสําเร็จของการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ  
วิชาชพีคณาจารยของสถาบนัอดุมศึกษา  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 8) (ก.พ.ร.51 ตวัที่  16 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   บริหาร 
 

กองบริหารงานบคุคล 
 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3    
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศษิยเกา 

(สกอ. 3.1) 
1 - รองอธิการบดฝีาย 

   กิจการนักศกึษา 
กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

3.2 
 

มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ
สอดคลองกบัคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค (สกอ. 3.2) 

1 - รองอธิการบดฝีาย  
   กิจการนักศกึษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

3.3 รอยละของนักศกึษาที่เขารวมกิจกรรม/ 
โครงการพัฒนานกัศึกษา (สมศ. 6.8) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

4. การวิจัย  7    
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน

การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.4.1) 
1 - รองอธิการบดฝีาย 

   วิชาการและวจิยั 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค (สกอ. 4.2) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ภายในสถาบนัตอจํานวนอาจารยประจํา(บาท) 
(สกอ. 4.3) (สมศ. 2.2) (ก.พ.ร.50 ตวัที่ 4.2.2) 
(กพร.51 ตัวที ่ 4.2.2 ) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

4.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ภายนอกสถาบนัตอจํานวนอาจารยประจํา
(บาท)(สกอ. 4.3) (สมศ. 2.3)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.2) (กพร.51 ตวัที่  4.2.2 )   

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

4.5 รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติหรือในระดันานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา (สกอ. 4.4) (สมศ. 2.1)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.1 และ 4.2.5)  
(กพร.51 ตัวที ่ 4.2.1 )     

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

4.6 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบนัตอจํานวน
อาจารยประจํา (สมศ. 2.4)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.3) (กพร.51 ตวัที่  4.2.3 ) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

 



ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

4.7 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับทนุทําวจิัย
หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบนัตอ
จํานวนอาจารยประจํา (สมศ. 2.5)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.3) (กพร.51 ตวัที่  4.2.3 ) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

5. การบริการวิชาการแกสังคม 10    
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก

สังคมตามเปาหมายของสถาบัน  (สกอ. 5.1) 
1 - รองอธิการบดฝีาย 

   วิชาการและวจิยั 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที ่ปรึกษา
เปนกรรมการวทิยานิพนธภายนอกสถาบัน  
เปน กรรมการวชิาการกรรมการวชิาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
(สกอ. 5.2) (สมศ. 3.2) (ก.พ.ร.50 ตวัที่ 4.3.3) 
(กพร.51 ตัวที ่ 4.3.3 )   

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

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

(กพร.51 ตัวที ่ 4.3.1 ) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

5.4 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ
วิชาการแกสังคม (สกอ. 5.4)  (ก.พ.ร.50 ตวัที่ 6 ) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

5.5 **จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(จํานวนศูนยเครือขาย) (สกอ. 5.5) (สมศ. 3.5) 
(กพร.50 ตัวที ่ 4.3.5 )  (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.3.4)    

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

5.6 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ 
วิชาการและวิชาชพีมาใชในการพัฒนาการเรียน  
การสอนและการวจิัย (ระดบั) (สมศ. 3.3) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

5.7 **คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารย
ประจํา (บาทตอคน) (สมศ. 3.4) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

5.8 **รายรับของสถาบันในการบริการวชิาการและ
วิชาชพีในนามสถาบันตออาจารยประจํา (บาท) 
(สมศ. 3.6) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจิยั 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ 

ผศ.จฑุา  พีรพัชระ **ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ)(สมศ. 3.7) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.5) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.3.5) 

5.9 1 - รองอธิการบดฝีาย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา    วิชาการและวจิยั 
 

** ตัวบงชี้เฉพาะ 
 



ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 

** ตัวบงชี้เฉพาะ 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 

หนวยงานที่
ผูกํากับตัวบงชี้ ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

รับผิดชอบ 

5.10 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติตออาจารย
ประจํา (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 
4.3.2)  

1 ผศ.จฑุา  พีรพัชระ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

- รองอธิการบดฝีาย   
   วิชาการและวจิยั 

  
 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4    
- รองอธิการบด ี กองศลิปวัฒนธรรม นายชัยธวัช  ตุมมะ 6.1 1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(สกอ. 6.1)    ฝายกิจการทั่วไป 
- รองอธิการบดฝีาย กองศลิปวัฒนธรรม นายชัยธวัช  ตุมมะ 6.2 1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง

เสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ เต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES)  (สมศ. 4.1) (ก.พ.ร.50 ตัวที่4.4.1)  

   กิจการทั่วไป 

(ก.พ.ร.51 ตัวที่4.4.1) 
- รองอธิการบดฝีาย  กองศลิปวัฒนธรรม นายชัยธวัช  ตุมมะ 6.3 1 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ 

พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.1)  

   กิจการทั่วไป  

(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.4.3) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.4.3)    
- รองอธิการบดฝีาย นายชัยธวัช  ตุมมะ กองศลิปวัฒนธรรม 6.4 1 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ 

กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอก
ลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติ เต็มเวลาเทียบเทา  (FTES) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่  4.4.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่  4.4.2) 

    กิจการทั่วไป 
  

7. การบริหารและการจัดการ  15    
- รองอธิการบดฝีาย     เลขานุการสภาฯ นายเชาวเลิศ  ขวญัเมือง 7.1 1 สภาสถาบัน/กรรมการคณะใชหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล (สกอ. 7.1)    

   บริหาร  
 

- รองอธิการบดฝีาย กองกลาง  7.2 1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  
นายประสงค  เอี๊ยวเจริญ    บริหาร  (สกอ. 7.2) 

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

7.3 1 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการ
ประเมินจากภายในและภายนอกเพื่อ สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร (ระดับ) (สกอ. 7.3) (สมศ. 5.2) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 20) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 20) 

   วิเทศสัมพันธ 
 

 

- รองอธิการบดฝีาย กองบริหารงานบคุคล 1 7.4 นางสาวสมจิตต มหัธนันท มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

    บริหาร 
  

(สกอ. 7.4) (สมศ. 4.2) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.4.3) 

 
 



ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 
การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ)  
(สกอ. 7.5) (สมศ. 5.5) 

1 - รองอธิการบดฝีาย  
   วชิาการและวิจัย 

สํานักวิทยบริการฯ 
 

 

ผศ.นวิัตร  จารุวาระกูล 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคล 
ภายนอกเขามามีสวนรวมในการ แสดงความ
คิดเห็น รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (สกอ. 7.6) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 14) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 14)   

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายกิจการทั่วไป 
 

กองประชาสัมพนัธ 
สํานักวิทยบริการฯ 
 

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 
ผศ.นวิัตร  จารุวาระกูล 

7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ  
นานาชาติ (สกอ. 7.7)   

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองบริหารงานบคุคล 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา(สกอ. 7.8)    

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายวางแผนฯ 

กองนโยบายและแผน 
 

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  
(สกอ. 7.9) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายวางแผนฯ 

กองนโยบายและแผน 
 

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

7.10 ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ส ภ า ส ถ า บั น / 
กรรมการบริหารสถาบัน/ กรรมการประจํา
คณะ/ กลุม  สาขา (ขอ) (สมศ. 5.1) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 13) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 13) 

1 - รองอธิการบดฝีาย     
   บริหาร 
 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

นายเชาวเลิศ  ขวญัเมือง 

7.11 รอยละของอาจารยประจําที่ เขารวมประชุม
วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ   
ทั้งในประเทศและ ตางประเทศ (สมศ. 5.9) 

0.5 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองบริหารงานบคุคล นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรู หรือทักษะวิชาชีพทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ  (สมศ. 5.11) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 
 

กองบริหารงานบคุคล 
 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

7.13 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 15)  
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 15)  

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองบริหารงานบคุคล 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

7.14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 17) 

1 - รองอธิการบดฝีาย    
   วชิาการและวิจัย 

สํานักวิทยบริการฯ 
 

 

ผศ.นวิัตร  จารุวาระกูล 

7.15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร  
การเงิน  และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 18) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 18) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วชิาการและวิจัย 
 

สํานักวิทยบริการฯ 
 

 
 

ผศ.นวิัตร  จารุวาระกูล 

7.16 ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู
ระดับสากล (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 5) 

0.5 - รองอธิการบดฝีาย   
   วิเทศสัมพันธ 

กองวิเทศสัมพันธ นางวันด ี เอนกจํานงคพร 



ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

8. การเงินและงบประมาณ 11    
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห

ค า ใ ช จ า ย ก า ร ต ร ว จสอบก า ร เ งิ น  แ ล ะ 
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ. 8.1) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน (สกอ. 8.2) (สมศ. 5.4)     

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองกลาง 
 

นายประสงค  เอี๊ยวเจริญ 

8.3 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา 
(บาทตอคน) (สมศ. 5.6) 

1 - รองอธิการบดฝีาย  
   บริหาร 

กองคลัง 
สํานักสงเสริม
วิชาการฯ 

นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
นายรณรงค  ตั้งตระกูล 

8.4 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา(FTES) (รอยละของเกณฑปกติ)  
(สมศ. 5.7) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองคลัง 
สํานักสงเสริม 
วิชาการฯ 

นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
นายรณรงค  ตั้งตระกูล 

8.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
(รอยละของงบดําเนินการ) (สมศ. 5.8) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองคลัง 
 

นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
 

8.6 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
(บาทตอคน) (สมศ. 5.10) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองนโยบายและแผน 
กองคลัง 
กองบริหารงานบคุคล 

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 
นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

8.7 ค าใช จ ายทั้ งหมดที่ ใช ในระบบหองสมุ ด 
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา (FTES) (บาทตอคน) (สมศ. 6.9) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 19) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 19) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายวชิาการและวิจัย 

สํานักวิทยบริการฯ 
 

ผศ.นวิัตร  จารุวาระกูล 

8.8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 9)  
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 10) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 
 

8.9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 10) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 9) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองกลาง นายประสงค  เอี๊ยวเจริญ 

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

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองกลาง 
 

 

นายประสงค  เอี๊ยวเจริญ 

8.11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต นทุนตอ   
หนวยผลผลิต (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 12)  
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 12)                   

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
 

 
 
 
 
 
 



ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6    

9.1 
 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เ ป นส วนหนึ่ งของกระบวนการบริห าร
การศึกษาที่กอใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง (สกอ. 9.1) (สมศ. 7.1)   

2 -ผอ.สํานักประกนั   
  คุณภาพ 

สํานักประกันคุณภาพ 
 
 

นางสุใจ  พรเจิมกลุ 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรู  และทักษะ
ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
(สกอ. 9.2) 

2 -ผอ.สํานักประกนั 
  คุณภาพ 

สํานักประกันคุณภาพ 
 
 

ผศ.ประเทืองทิพย  โรจนวิภาต 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   (สกอ .  9.3) (สมศ .  7.2) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 7) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 8)  

2 -ผอ.สํานักประกนั 
  คุณภาพ 

สํานักประกันคุณภาพ 
 
 

นายสมชาย  เหลืองสด 

รวม 76  ตัวบงชี้ 100    
  
 
 
 

ระยะเวลารายงานขอมูล  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปการศึกษา  2551 
 

หนวยงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบติดตามงาน 
หนวยงานยอยรายงานขอมูลใหคณะ/
สํานัก/สถาบัน/กอง 

ไมเกิน 15  พฤษภาคม  2552* 
คณบดีทุกคณะ/ผูอํานวยการสํานัก/
สถาบัน/กอง 

คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง  จัดทํา SAR  
สงมหาวิทยาลัย 

ไมเกิน 29 พฤษภาคม  2552* 
- รองอธิการบดี  ผูกํากับดูแล 
- คณบดี/ผูอํานวยการ 

สง  SAR ปการศึกษา 2551 ของมทร. 
พระนคร คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง 
อยางละ 4 เลม พรอม CD ให สกอ. 

ไมเกิน 30 มิถุนายน  2552 
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ  
คณะกรรมการจัดทําเลม SAR 
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