
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปการศึกษา 2552 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 6    
1.1 

 
 

1.5 - มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอด  จนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  (ระดับ)
(สกอ. 1.1) 

รองอธิการบดีดาน
วางแผนฯ 

กองนโยบายและแผน 
 
  

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

1.2 
 

1.5 -รองอธิการบดีดานวางแผนฯ รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด (สกอ. 1.2)  

กองนโยบายและแผน 
 

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตรชาติ (ระดับ) (สมศ. 5.3) 

1.5 -รองอธิการบดีดานวางแผนฯ กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

1.4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก การ
บรรลุเปาหมายท่ีสะทอนเอกลักษณ จุดเนน  รวมท้ัง
วัตถุประสงค เฉพาะตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 3, 3.1-3.4) 

1.5 -รองอธิการบดีดานวางแผนฯ กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

2. การเรียนการสอน 38    
2.1 1.9 -รองอธิการบดีดานวิชาการฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร (ระดับ) (สกอ. 2.1) 
สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

 
นายรณรงค  ต้ังตระกูล 

2.2 1.9 -รองอธิการบดีดานวิชาการฯ มีกระบวนการเ รียนรูที่ เนนผู เ รียนเปนสําคัญ   สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
(ระดับ) (สกอ. 2.2) 

นายรณรงค  ต้ังตระกูล 

2.3 
 
 

1.9 -รองอธิการบดีดานวิชาการฯ มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซ่ึงบุคคล  องคกร  
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ) (สกอ. 2.3) 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ นายรณรงค  ต้ังตระกูล 

1.9 -รองอธิการบดีดานวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการฯ 2.4 

 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ)  

(สกอ.2.4) (สมศ. 6.2) 

นายรณรงค  ต้ังตระกูล 

2.5 
 
 

1.9 - สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุ ฒิปริญญาตรี  
ปริญญาโท  ปริญญา  เ อก  หรือ เที ยบ เท าต อ  

รองอธิการบดีดาน กองบริหารงานบุคคล 
 
 

บริหารฯ  
อาจารยประจํา (สกอ. 2.5) (สมศ. 6.3) 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

2.6 
 
 

1.9 - สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูช วยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย (สกอ. 2.6) (สมศ. 6.4)  

รองอธิการบดีดาน กองบริหารงานบุคคล 
บริหารฯ  

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

2.7 
 

1.9 - มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย (Professional Ethics) (ระดับ) 
(สกอ. 2.7) (สมศ. 6.5)  

รองอธิการบดีดาน กองบริหารงานบุคคล 
บริหารฯ 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

1.9 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพฒันา 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทํา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (ขอ)(สกอ.2.8)   

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

ปรับแกนโยบาย 3D  ตําแหนงผูบริหาร
ระดับ CEO/ ผอ. วันที่ 22 ม.ค. .53 
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 1ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

กองพัฒนานักศึกษา 1.9 - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   

(สกอ. 2.9) (สมศ. 1.1) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 4.1.1) 

ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

กองพัฒนานักศึกษา 1.9 - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

2.10 
 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ (สกอ. 2.10) (สมศ. 1.3) 

ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

กองพัฒนานักศึกษา 1.9 - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

2.11 
 

ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการและ
ผูใชบัณฑิต (สกอ. 2.11) (สมศ. 1.4)  
 (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 6, 6.1, 6.2) 

ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

กองพัฒนานักศึกษา 1.9 - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ  5  ปที่ผานมาท่ีไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรมและดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  (สกอ. 2.12) 

 
 
 

ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

กองพัฒนานักศึกษา 1.9 - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

2.13 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ.  1.2)   

 (ก.พ.ร. 52 ตัวที่ 4.1.2)       

ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

กองพัฒนานักศึกษา 1.9 - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

2.14 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา ที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่
เก่ียวของกับ คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา (คน) (สมศ. 1.5)  

 
 

ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

กองพัฒนานักศึกษา 1.9 - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

2.15 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปที่ผานมา(ชิ้นงาน)(สมศ. 1.6)  

 
 

ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

นายรณรงค  ต้ังตระกูล 2.16 รอยละของหลักสูตรที่ได มาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมด (สมศ. 6.1)   

1.9 -รองอธิการบดีดานวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
  

2.17 
 
 
 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง (ขอ)(สมศ. 6.6)  

1.9 -รองอธิการบดีดานวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 
 

(ก.พ.ร.52 ตัวที่ 17) 

นายรณรงค  ต้ังตระกูล 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ 2.18 1.9 -รองอธิการบดีดานวิชาการฯ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคณุภาพการ
สอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(ระดับ)(สมศ. 6.7)  

 
นายรณรงค  ต้ังตระกูล 

2.19 1.9 - ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  รองอธิการบดีดาน
บริหารฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
 
 

วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  
(ก.พ.ร. 52 ตัวที่  16) 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

2.20 1.9 -รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผาน
มา ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด (ก.พ.ร. 52 ตัวที่  4.1.3) 

รองอธิการบดีดาน
วิชาการฯ 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 

นายรณรงค  ต้ังตระกูล 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3    
3.1 1 - รองอธิการบดีดานกิจการ

นักศึกษาฯ 
กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ) 

(สกอ. 3.1) 
ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

1 - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 3.2 
 

มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(ระดับ) (สกอ. 3.2) 

 
ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

1 - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

กองพัฒนานักศึกษา รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/ โครงการ
พัฒนานักศึกษา (สมศ. 6.8) 

3.3 ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

4. การวิจัย  7    
4.1 1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพฒันา มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ) (สกอ.4.1) 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพฒันา 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (ขอ) (สกอ. 4.2) 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพฒันา 4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท) (สกอ. 4.3) 
(สมศ. 2.2)  

 
ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ 4.4 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา(บาท)(สกอ. 4.3) 
(สมศ. 2.3)  

สถาบันวิจัยและพฒันา ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพฒันา 4.5 รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติหรือในระดันานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา (สกอ. 4.4) (สมศ. 2.1)  
(ก.พ.ร.52 ตัวที่  4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 )       

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ 4.6 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา (สมศ. 2.4)  

สถาบันวิจัยและพฒันา 
 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ 4.7 สถาบันวิจัยและพฒันา รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา (สมศ. 2.5)  

 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

5. การบริการวิชาการแกสังคม 10    
5.1 1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพฒันา มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก

สังคมตามเปาหมายของสถาบัน (ระดับ) (สกอ. 5.1) 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพฒันา 5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ ปรึกษาเปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน   เปน 
กรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (สกอ. 5.2) 

 
 

  
(สมศ. 3.2)  

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ

** ตัวบงช้ีเฉพาะ 

ประเมินผล 
ตัวบงชี้ 

คา
น้ําหนัก 

ผูกํากับตัวบงชี้ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา  

 
 

(สกอ. 5.3) (สมศ. 3.1)  

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
วิชาการแกสังคม (สกอ. 5.4)  

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ 5.5 **จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(จํานวนศูนยเครือขาย) (สกอ. 5.5) (สมศ. 3.5)  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

5.6 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ 
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน  
การสอนและการวิจัย (ระดับ) (สมศ. 3.3)  

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ 5.7 **คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 
(บาทตอคน) (สมศ. 3.4) 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

5.8 **รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา (บาท) 
(สมศ. 3.6) 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ 5.9 **ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ)(สมศ. 3.7)  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

1 - รองอธิการบดีดานวิจัยฯ 5.10 จํานวนช่ัวโมงเฉล่ียที่อาจารยประจําใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน  ประเทศชาติหรือนานาชาติตออาจารย
ประจํา (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.3.2)  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4    
6.1 กองศิลปวัฒนธรรม 1 - รองอธิการบดีดานกิจการ

นักศึกษาฯ 
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ระดับ) (สกอ. 6.1) 

นายประสงค  เอีย๊วเจริญ 

กองศิลปวัฒนธรรม 1 - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

6.2 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติเ ต็มเวลา
เทียบเทา (FTES)  (สมศ. 4.1)  

นายประสงค  เอีย๊วเจริญ 

กองศิลปวัฒนธรรม 1 - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

6.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ 
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.1)  

 
นายประสงค  เอีย๊วเจริญ 

กองศิลปวัฒนธรรม 1 - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

6.4 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ 
กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอก
ลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา  (FTES) 
(ก.พ.ร.51 ตัวที่  4.4.2) 

 
 

นายประสงค  เอีย๊วเจริญ 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

7. การบริหารและการจัดการ  15    
7.1 เลขานุการสภาฯ 1 - รองอธิการบดีดานบริหารฯ สภาสถาบัน/กรรมการคณะใชหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล (ขอ) (สกอ. 7.1)    

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 
 
 

 

7.2 กองกลาง 1 - รองอธิการบดีดานบริหารฯ ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช ภาวะผูนํ าของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
(ระดับ) (สกอ. 7.2)   

7.3 ศูนยการจัดการ
ความรูในองคกร
(KM Centre) มทร.พ.

1 -รองอธิการบดีดานวิชาการฯ มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผล
การประเมินจากภายในและภายนอกเพื่อ สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร (ระดับ) (สกอ. 7.3) (สมศ. 5.2)   

 

ผศ.ดวงแข  สุขโข 

กองบริหารงาน
บุคคล 

1 - รองอธิการบดีดานบริหารฯ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ (ระดับ) (สกอ. 7.4) (สมศ. 4.2)   

 

นางสาวสมจิตต มหัธนันท 

สํานักวิทยบริการฯ 1 - รองอธิการบดี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอน และการวิจัย (ระดับ) (สกอ. 7.5) (สมศ. 5.5) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

 

ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล 

กองประชาสัมพันธ 1 - รองอธิการบดีดานบริหารฯ 7.6 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดง

นางศรีสุดา   อยูแยมศรี 
- รองอธิการบดี สํานักวิทยบริการฯ    
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ความคิดเห็น รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

ราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  (ระดับ) 
(สกอ. 7.6) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 13)   

 

ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล* 

กองบริหารงาน
บุคคล 

1 - รองอธิการบดีดานบริหารฯ 7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ  นานาชาติ 
(สกอ. 7.7)    

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

1 - รองอธิการบดีดาน
วางแผนฯ 

กองนโยบายและ
แผน 

7.8 มี ก า รนํ า ร ะบบบ ริหา รคว าม เสี่ ย งม า ใช ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) (สกอ. 7.8)    

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

1 - รองอธิการบดีดาน
วางแผนฯ 

กองนโยบายและ
แผน 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล(ระดับ) 
(สกอ. 7.9)  

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

เลขานุการสภาฯ 1 - รองอธิการบดีดานบริหารฯ 7.10 ระดับคุณภาพของสภาสถาบัน/ กรรมการบริหาร
สถาบัน/ กรรมการประจําคณะ/ กลุม  สาขา (ขอ) 
(สมศ. 5.1) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 12) 

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 
 
 

 

7.11 กองบริหารงาน
บุคคล 

0.5 -รองอธิการบดีดานวิชาการฯ รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการ 
และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ
และ ตางประเทศ (สมศ. 5.9) 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

กองบริหารงาน
บุคคล 

1 - รองอธิการบดีดานบริหารฯ 7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนาความรู หรือทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  (สมศ. 5.11)  

 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

 
* ผูรวมรายงานขอมูล  
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

7.13 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุ คลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 15) 
 

1 - รองอธิการบดีดานบริหารฯ กองบริหารงานบุคคล 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

สํานักวิทยบริการฯ 1 - รองอธิการบดี 7.14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

 
 

อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน 
และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
 (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 14) 

ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล 

กองวิเทศสัมพันธ 7.15 ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับ
สากล (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 5) 
 

0.5 -รองอธิการบดีดานวิชาการฯ นางวันดี  เอนกจํานงคพร 

 กองบริหารงานบุคคล 7.16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา และปรับปรุง
กระบวนการที่สรางคุณคา (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 18) 
 

1 - รองอธิการบดีดานบริหารฯ

 
นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

8. การเงินและงบประมาณ 11    
8.1 กองคลัง ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล 1 -รองอธิการบดีดานการคลังฯ มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิ เคราะห

คาใชจายการตรวจสอบการเงิน และ งบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ) (สกอ. 8.1) 

-รองอธิการบดีดานวางแผนฯ กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค* 

8.2 กองกลาง 1 - รองอธิการบดีดานบริหารฯ มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน (ระดับ) (สกอ. 8.2) (สมศ. 5.4)     

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 
  

8.3 กองคลัง ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล 1 -รองอธิการบดีดานการคลังฯ สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา(บาทตอคน) 
(สมศ. 5.6) สํานักสงเสริมวิชาการฯ -รองอธิการบดีดานวิชาการฯ นายรณรงค  ต้ังตระกูล* 

8.4 กองคลัง ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล 1 -รองอธิการบดีดานการคลังฯ คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา(FTES) (รอยละของเกณฑปกติ)  สํานักสงเสริมวิชาการฯ -รองอธิการบดีดานวิชาการฯ 

(สมศ. 5.7) 

นายรณรงค  ต้ังตระกูล* 

8.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
(รอยละของงบดําเนินการ) (สมศ. 5.8) 
 

1 -รองอธิการบดีดานการคลังฯ กองคลัง ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
  

8.6 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประ เทศและต างประ เทศตออาจารยประ จํา   
(บาทตอคน) (สมศ. 5.10) 

1 -รองอธิการบดีดานการคลังฯ กองคลัง ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
-รองอธิการบดีดานวางแผนฯ กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค* 
- กองบริหารงานบุคคล นางสาวสมจิตต  มหัธนันท*รองอธิการบดีดานวิชาการฯ  

8.7 1 - สํานักวิทยบริการฯ รองอธิการบดี ค า ใ ช จ า ย ท้ั ง หมด ท่ี ใ ช ใ น ร ะบบห อ ง สมุ ด 
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา (FTES) (บาทตอคน) (สมศ. 6.9)  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล 

8.8 ร อยละของอัตราการเบิกจ ายเ งินงบประมาณ   
รายจายลงทุน (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 9) 
 

1 -รองอธิการบดีดานการคลังฯ กองคลัง ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
-รองอธิการบดีดานวางแผนฯ กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค* 

กองกลาง ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 1 - รองอธิการบดี 8.9 ระ ดับความสํ า เ ร็ จของการดํ า เ นินการตาม   
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กองคลัง ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล* มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย   
-รองอธิการบดีดานการคลังฯ   (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 8) 

 
* ผูรวมรายงานขอมูล 

 
 

                        :  SAR  ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                         เกณฑ สกอ.            



                        :  SAR  ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                         เกณฑ สกอ.            

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

8.10 ความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
 (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 10) 

1 - รองอธิการบดีดานบริหารฯ กองกลาง 
 

 

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 
 

8.11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 11)   
                 

1 -รองอธิการบดีดานการคลังฯ 
-รองอธิการบดีดานวางแผนฯ 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค* 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6    

9.1 
 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
กอให เ กิดการพัฒนาการศึกษาอย างตอ เนื่อง   
(ระดับ) (สกอ. 9.1) (สมศ. 7.1)   

2 -รองอธิการบดีดานวางแผนฯ สํานักประกันคุณภาพ 
 
 

ผศ.แกวตา   ขาวเหลือง 
นางสุใจ  พรเจิมกุล 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรู  และทักษะดาน
การประกันคุณภาพแกนักศึกษา (ระดับ)(สกอ. 9.2) 

2 - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 
-รองอธิการบดีดานวางแผนฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักประกันคุณภาพ 
 

ผศ.ธานี   คงเพ็ชร 
ผศ.ประเทืองทิพย  โรจนวิภาต* 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภ า ย ใน  (ร ะ ดับ )  (สกอ .  9 . 3 )  (สมศ .  7 . 2 )   
(ก.พ.ร.52 ตัวที่ 7) 

2 -รองอธิการบดีดานวางแผนฯ สํานักประกันคุณภาพ 
 
 

ผศ.แกวตา   ขาวเหลือง 
นายสมชาย   เหลืองสด 

10. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล -    

10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา  3 ดี (3D) - - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 
-รองอธิการบดีดานวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 

ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 
นายรณรงค   ต้ังตระกูล* 

10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย  3 ดี (3D) มีความรู 
เจตคติที่ดี  ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

- - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

รวม 80  ตัวบงชี้ 100    
 * ผูรวมรายงานขอมูล 
 

ระยะเวลารายงานขอมูล  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปการศึกษา  2552 
 

หนวยงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบติดตามงาน 
หนวยงานยอยรายงานขอมูลใหคณะ/
สํานัก/สถาบัน/กอง 

ไมเกิน 14  พฤษภาคม  2553* 
คณบดีทุกคณะ/ผูอํานวยการสํานัก/
สถาบัน/กอง 

คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง  จัดทํา SAR  
สงมหาวิทยาลัย 

ไมเกิน 28 พฤษภาคม  2553* 
- รองอธิการบดี  ผูกํากับดูแล 
- คณบดี/ผูอํานวยการ 

สง  SAR ปการศึกษา 2552 ของมทร. 
พระนคร คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง 
อยางละ 4 เลม พรอม CD ให สกอ. 

ไมเกิน 30 มิถุนายน  2553 
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ  
คณะกรรมการจัดทําเลม SAR 
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