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๔ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

องค ์
ประกอบ 

ตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ก ากับตัวบง่ชี ้ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล/

รายงาน 
๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน ๓    
๑.๑ 

 
กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.๑.๑) ๓ - รองอธกิารบดีด้าน

วางแผนฯ 
  กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ์  ตันติประสงค์ 

๒. การผลิตบัณฑิต ๒๘    

๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร 
(สกอ.๒.๑)  

๒ -รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

๒.๒ อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก (สกอ.๒.๒) ๒ - รองอธกิารบดีดา้นบริหารฯ 
-รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท ์
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๓ 
 

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.๒.๓) ๒ - รองอธิการบดีด้านบริหารฯ 
-รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท ์
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
(สกอ.๒.๔)  

๒ - รองอธกิารบดีดา้นบริหารฯ 
-รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท ์
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๕ 
 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ (สกอ.๒.๕) 

๒ - รองอธกิารบดีดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

-รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 

ส านักวิทยบริการฯ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.๒.๖)  ๒ -รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ   ส านักส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 

๒.๗ 
 

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.๒.๗)  

๒ -รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 
- รองอธกิารบดีดา้นกิจการ
นักศกึษา ฯ 

  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
กองพัฒนานักศึกษา 
 

นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
นางประดิษฐา นาครักษา* 

๒.๘ ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม
ที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.๒.๘) 

๒ - รองอธกิารบดีดา้นกิจการ
นักศกึษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 
นางประดิษฐา นาครักษา* 

๒.๙ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี  (สมศ.๑)  

๒ - รองอธกิารบดีดา้นกิจการ
นักศกึษา ฯ 

-รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๑๐ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ.๒) 

๒ - รองอธกิารบดีดา้นกิจการ
นักศกึษา ฯ 

-รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๑๑ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.๓) 

๒ -รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 
- รองอธกิารบดีด้านวิจยัฯ 

  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ* 

๒.๑๒ การพัฒนาคณาจารย ์(สมศ.๑๔) ๒ - รองอธกิารบดีดา้นบริหารฯ 
-รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท ์
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๑๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต (ก.พ.ร.๕๕ ตัวช้ีวัด ๔) 

๒ - รองอธกิารบดีดา้นกิจการ
นักศกึษา ฯ 
-รองอธกิารบดีด้านวิชาการ 

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการ 

นางประดิษฐา  นาครักษา
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๑๔ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.๕๕ ตัวช้ีวัด ๕) 

๒ - รองอธกิารบดีดา้นกิจการ
นักศกึษา ฯ 
-รองอธกิารบดีด้านวิชาการ 

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการ 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๓. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๖    

๓.๑  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร (สกอ.๓.๑) 

๓ 
- รองอธกิารบดีดา้นกิจการ
นักศกึษาฯ 

กองพัฒนานักศึกษา นางประดิษฐา  นาครักษา 
 

๓.๒  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
(สกอ.๓.๒) 

๓ 
- รองอธกิารบดีดา้นกิจการ
นักศกึษา ฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
 

๔. การวิจัย ๑๒    

๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(สกอ.๔.๑) 

๒ 
- รองอธกิารบดีด้านวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

* ผู้ร่วมรายงานขอ้มูล 
 

แก้ไข ๑๐ ม.ค. ๕๖ 



๕ 

 

องค ์
ประกอบ 

ตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ก ากับตัวบง่ชี ้

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล/
รายงาน 

๔.๒ ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(สกอ.๔.๒)  

๒ 
- รองอธกิารบดีด้านวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย (สกอ.๔.๓) 

๒ 
- รองอธกิารบดีด้านวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๔.๔ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(สมศ.๕)  

๒ 
- รองอธกิารบดีด้านวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๔.๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.๖)  
 

๒ 
- รองอธกิารบดีด้านวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๔.๖ ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.๗)  ๒ - รองอธกิารบดีด้านวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๕. การบริการวิชาการแก่สังคม ๘    

๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.๕.๑) ๒ - รองอธกิารบดีด้านวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
(สกอ.๕.๒) 

๒ 
- รองอธกิารบดีด้านวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๕.๓ ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ   
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย (สมศ.๘) 

๒ 
- รองอธกิารบดีด้านวิจยัฯ 
-รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๕.๔ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก (สมศ.๙) ๒ 

- รองอธกิารบดีด้านวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๖. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๖    

๖.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(สกอ. ๖.๑) ๒ 

- รองอธกิารบดีดา้นกิจการ
นักศกึษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม  
(สมศ.๑๐) ๒ 

- รองอธกิารบดีดา้นกิจการ
นักศกึษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

๖.๓ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 
(สมศ. ๑๑) ๒ 

- รองอธกิารบดีดา้นกิจการ
นักศกึษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

๗. การบริหารและการจัดการ  ๑๓    
๗.๑ ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ

สถาบัน (สกอ.๗.๑)  
๒ 

- รองอธกิารบดีดา้นบริหารฯ กองกลาง 
 

  นางศรีสุดา  อยู่แย้มศรี 

๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.๗.๒)  ๒ -รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ ศูนย์การจัดการความรู้
(KM ) 

ผศ.ดวงแข  สุขโข 

๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(สกอ.๗.๓)  

๒ 
- รองอธกิารบดีดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ส านักวิทยบริการฯ 
 

ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล 

๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.๗.๔) ๒ - รองอธกิารบดีด้าน
วางแผนฯ 

กองนโยบายและแผน   นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ 

๗.๕ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน (สมศ.๑๒)  ๒ - รองอธิการบดีด้าน
บริหารฯ 

กองกลาง 
 

  นางศรีสุดา  อยู่แย้มศรี 

๗.๖ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.๑๓) ๒ - รองอธิการบดีด้าน
บริหารฯ 

กองกลาง 
 

  นางศรีสุดา  อยู่แย้มศรี 

๗.๗ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ๑๐) 

๑ 
- รองอธิการบดีด้าน
บริหารฯ 

กองกลาง 
 

  นางศรีสุดา  อยู่แย้มศรี 

๘. การเงินและงบประมาณ ๕    
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.๘.๑) ๑ -รองอธกิารบดีด้านการคลังฯ 

-รองอธกิารบดีด้านวางแผนฯ 
กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ 
 นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์* 

๘.๒ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
(ก.พ.ร.๕๕ ตัวชี้วัด ๖) 

 ๑ 
-รองอธกิารบดีด้านการคลังฯ 
-รองอธกิารบดีด้านวางแผนฯ 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ 
 นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์* 

๘.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
(ก.พ.ร.๕๕ ตัวชี้วัด ๗) 

 ๑ 
-รองอธกิารบดีด้านการคลังฯ 
-รองอธกิารบดีด้านวางแผนฯ 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ 
 นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์* 

* ผู้ร่วมรายงานขอ้มูล 
 

แก้ไข ๑๐ ม.ค. ๕๖ 

 



๖ 

 

องค ์
ประกอบ 

ตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ก ากับตัวบง่ชี ้

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล/
รายงาน 

๘.๔ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
(ก.พ.ร.๕๕ ตัวชี้วัด ๘) 

 ๑ 
-รองอธกิารบดีด้านการคลังฯ 
-รองอธกิารบดีด้านวางแผนฯ 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ 
 นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์* 

๘.๕ ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต  
(ก.พ.ร.๕๕ ตัวชี้วัด ๙) 

๑ -รองอธกิารบดีด้านการคลังฯ 
-รองอธกิารบดีด้านวางแผนฯ 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ 
 นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์* 

๙. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ ๖    
๙.๑ 

 
ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ.๙.๑)  

๓ -รองอธกิารบดีด้านวางแผนฯ ส านักประกันคุณภาพ 
 

ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล 

๙.๒ ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด (สมศ.๑๕) (ก.พ.ร.๕๕ ตัวช้ีวัด ๑๑) 

๓ -รองอธกิารบดีด้านวางแผนฯ ส านักประกันคุณภาพ 
 

ผศ.ประเทืองทิพย์ โรจนวิภาต 

๙๗. องค์ประกอบอัตลักษณ์ สมศ. ๘    
๙๗.๑ ผลการพัฒนาตามอตัลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. ๑๖) ๓ - รองอธกิารบดีด้าน

วางแผนฯ 
กองนโยบายและแผน  

   ๙๗.๑.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  
(สมศ.๑๖.๑)  

(๑.๕) - รองอธกิารบดีด้านวางแผนฯ 
-รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 
- รองอธิการบดีด้านกจิการ

นักศกึษา ฯ 

กองนโยบายและแผน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ
กองพัฒนานักศึกษา 

นางจุฬาภรณ์  ตันติประสงค์
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 
นางประดิษฐา  นาครกัษา* 
 

 ๙๗.๑.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์   
(สมศ. ๑๖.๒)  

(๑.๕) - รองอธิการบดีด้านกิจการ
นักศึกษา ฯ 

-รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๙๗.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.๑๗) 

๓ - รองอธกิารบดีด้าน
วางแผนฯ 

กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ์  ตันติประสงค์ 

๙๗.๓ ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
(สมศ.๑๘) ๒ 

   

   ๙๗.๓.๑  ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในด้านค่านิยม จิตสาธารณะ ภายในสถาบัน (สมศ.๑๘.๑) (๑) 

- รองอธกิารบดีด้านกจิการ
นักศกึษา ฯ 

-รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

    ๙๗.๓.๒  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในด้าน การส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ภายนอกสถาบัน (สมศ.๑๘.๒) 

(๑) 
- รองอธกิารบดีดา้นกิจการ
นักศกึษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

๙๘. องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. ๒    
๙๘.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน) (ก.พ.ร.๕๕ ตัวช้ีวัด ๓) 

๒ -รองอธกิารบดีด้านวิชาการ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 

นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

๙๙. สถานศึกษา ๓ ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล -    
๙๙.๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา  ๓ ดี (3D) - - รองอธกิารบดีดา้นกิจการ

นักศกึษาฯ 
-รองอธกิารบดีดา้นวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๙๙.๒ ผลที่เกิดผู้เรียนตามนโยบาย ๓ ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง ๓ ด้าน 

- - รองอธกิารบดีดา้นกิจการ
นักศกึษา ฯ 

กองพัฒนานักศึกษา นางประดิษฐา  นาครักษา 
 

๑๐๐. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๓    

๑๐๐.๑ ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เปน็บัณฑิตนักปฏิบัติ  

๑ 
-รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

๑๐๐.๒ กระบวนการจดัการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มี
เทคโนโลยีเป็นฐาน  

๑ 
-รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 

 

๑๐๐.๓ มีระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญวิชาชีพให้กับ
นักศึกษา  

๑ 
-รองอธกิารบดีด้านวิชาการฯ 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

รวม ๕๕  ตัวบ่งชี้ ๑๐๐    

 * ผู้ร่วมรายงานขอ้มูล 
 

แก้ไข ๑๐ ม.ค. ๕๖ 

 



๗ 

 

ระยะเวลารายงานข้อมูล  เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบติดตามงาน 
หน่วยงานย่อยรายงานข้อมูลให้คณะ/สาขาวิชา/ส านัก/
สถาบัน/กอง 

ไม่เกิน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - คณบดีทุกคณะ/ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/  
กอง 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง  จัดท า SAR  ส่งมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
- - รองอธิการบดี  ผู้ก ากับดูแล 
- - คณบดี/ผู้อ านวยการ 

ส่ง  SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของมทร.พระนคร คณะ/
ส านัก/สถาบัน/กอง อย่างละ ๔ เล่ม พร้อม CD ให้ สกอ. 

ไม่เกิน ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
- ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ    
- คณะกรรมการจัดท าเล่ม SAR 

 
 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

รายการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบติดตามงาน 

การตรวจประเมินฯ ระดับสาขาวิชา ไม่เกิน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - หัวหน้าสาขาวิชา 

การตรวจประเมินฯ ระดับคณะ/หน่วยงาน ไม่เกิน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - - คณบดีทุกคณะ 
- - ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

การตรวจประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย  ๘ - ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
- - รองอธิการบดี  ผู้ก ากับดูแล 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
 

แก้ไข ๑๐ ม.ค. ๕๖ 
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