
 

         

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ท่ี  ๔๕๖ / ๒๕๕๖ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร  กํากับดูแลตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูล 

รายงานตามเปาหมายคุณภาพ  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

.............................................. 
 ดวยในปการศึกษา  ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดทบทวนแผนยุทธศาสตร 
และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  เพ่ือเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามกําหนด
ไวใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาตินั้น 

 เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย              
และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงแตงตั้งคณะกรรมการ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตรและกํากับดูแลตัวบงชี้  ประกอบดวย 
๑.๑  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานกรรมการ 
๑.๒  รองอธิการบดีทุกทาน กรรมการ 
๑.๓  ผูชวยอธิการบดีทุกทาน กรรมการ 
๑.๔  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
๑.๕  คณบดีทุกทาน กรรมการ 
๑.๖  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง ทุกทาน กรรมการ 
๑.๗  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ีดังนี้ 
๑. กําหนดนโยบาย  ทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตร/การประเมินตนเอง (SAR) 
๓. กํากับดูแลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบ ดังเอกสารแนบ 
๔. กํากับดูแลตัวบงชี้  และวางแผนดําเนินงาน เพ่ือทําใหผลการประเมินตนเอง (SAR)  เปนไปตาม

เปาหมายในการประเมินตนเอง (SAR) แตละตัวบงชี้ตามเอกสารแนบทาย 
๕. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือกํากับ ดูแล และติดตามการ 

ดําเนินงาน กลไกและวิธีการ ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกหนวยงาน
บรรลุผล 

๖. ใหขอเสนอแนะ ติดตามผลและกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
 
 
 
 

/๒.  คณะกรรมการ… 

ฉบับใหม  เพิ่มยุทธศาสตรชาติ 

และปรับ เปาประสงค กลยุทธ 

และกลวิธี/มาตรการ 



๒ 

 

 

๒. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖                   
ของมทร.พระนคร  ประกอบดวย 

๑. รองอธิการบดีดานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.แกวตา  ขาวเหลือง  ท่ีปรึกษาดานประกันคุณภาพ 
๓. คณบดีทุกทาน    กรรมการ 
๔. ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง  ทุกทาน กรรมการ 
๕. ผูอํานวยการศูนยการจัดการความรู  กรรมการ 
๖. ผศ.ประเทืองทิพย   โรจนวิภาต  กรรมการ 
๗. ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมณ  กรรมการ 
๘. ผศ.วราล ี ศรีสมบัติ  กรรมการ 
๙. ผศ.กรรณิการ  มวงชู   กรรมการ 
๑๐. ดร.วรลักษณ ปญญาธิติพงศ  กรรมการ 
๑๑. นายนฤศร  มังกรศิลา  กรรมการ 
๑๒. นายอรรถการ สัตยพาณิชย  กรรมการ 
๑๓. นางสาวฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมการ 
๑๔. นายพิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ  กรรมการ 
๑๕. นายเกรียงไกร เหลืองอําพล  กรรมการ 
๑๖. นางศิรินาถ  สิงหาแกว  กรรมการ 
๑๗. นายทินวงษ  รักอิสสระกุล  กรรมการ 
๑๘. นายอาณัฏ  ศิริพิชญตระกูล    กรรมการ 
๑๙. ดร.ไพรัตน  ปุญญาเจริญนนท  กรรมการ 
๒๐. นางสรัณยา   มังคละคุปต  กรรมการ 
๒๑. นายศุภศิษฏ  เรงมีศรีสุข  กรรมการ 
๒๒. ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๓. ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๔. นายสมชาย  เหลืองสด  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

เจาหนาท่ี 
๑. นางสาวเจนจิรา   งามมานะ กรรมการ 
๒. นายอดิศักด์ิ ดีสมุทร กรรมการ 
๓. นางสาววาสนา สังขโพธ์ิ กรรมการ 
๔. นางสาวอทัยการณ จันเสนา กรรมการ 
๕. นายวรวุฒิ บุญกลํ่า กรรมการ 
๖. นางทิพยสุคนธ ฉวีพิศาล กรรมการ 
๗. นายกัลยปภัทร กุนศิลา กรรมการ 
๘. นางสาวพรพนา ออนละมูล กรรมการ 
๙. นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ กรรมการ 
๑๐. นางสาวโปรดปราน เพชรสด กรรมการ 
๑๑. นางสาวชุติมณฑน นันทารียะวัฒน กรรมการ 
๑๒. นางสาวดวงนภา วรเดชานนท กรรมการ 
๑๓. นางสาวกนกอร อรุณทวีรุงโรจน กรรมการ 
๑๔. นางสาวสมใจ แซภู กรรมการ 

/มีหนาท่ี... 

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=12228&f_cmd=2&officercode=3100200512904&officername=%CD%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%CA%C3%D1%B3%C2%D2+%C1%D1%A7%A4%C5%D0%A4%D8%BB%B5%EC&remark=&officeremail=�


๓ 

 

 
 

มีหนาท่ี 
๑. วางกรอบการปฏิบัติงานแตละสวนตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และของหนวยงาน 

ใหเปนไปตามกรอบการประเมินตนเอง  ในคูมือการประเมินฯ ของ มทร.พระนคร สกอ. สมศ. 
และ ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. ศึกษารายละเอียดการดําเนินงานและการเก็บขอมูลแตละตัวบงชี้ (KPI  Template) เพื่อจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ใหเปนท่ีเรียบรอย  

๓. จัดทําประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อดําเนินงานท่ัวท้ังองคกร 
๔. กํากับดูแลตัวบงชี้ รับผิดชอบตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลแตละตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบตามเอกสารแนบทาย 
๕. พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

ของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับของหนวยงานระดับ คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง 
๖. เสนอแนะแตงต้ังคณะอนุกรรมการตามท่ีเห็นสมควร เพื่อกํากับ ดูแล และติดตามการ ดําเนินงาน 

กลไกและวิธีการใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัยให บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผูบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตรและกํากับ
ดูแลตัวบงชี้มอบหมาย 
 

ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี  ๑  มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

  
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
องค 

ประกอบ 
ตัวบงชี ้

คา
น้ําหนัก 

ผูกํากับตัวบงชี ้
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน ๓    

๑.๑ 
  

กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.๑.๑) (ก.พ.ร.๕๖  
๔.๑, ก.พ.ร. ๕๗  ๓.๑) 

๓ - รองอธกิารบดีดาน
วางแผนฯ 

  กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

๒. การผลิตบัณฑิต ๒๘    

๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร (สกอ.
๒.๑)(ก.พ.ร.๕๖  ๔.๒, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๒) 

๒ -รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ  สํานักสงเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

๒.๒ อาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก (สกอ.๒.๒) 
(ก.พ.ร.๕๖  ๔.๒, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๒) 

๒ - รองอธกิารบดีดานบริหารฯ 
-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
 สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๓ 
 

อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.๒.๓) 
(ก.พ.ร.๕๖  ๔.๒, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๒) 

๒ - รองอธิการบดีดานบริหารฯ 
-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
 สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
(สกอ.๒.๔) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๒, ก.พ.ร.๕๗ ๓.๒) 

๒ - รองอธกิารบดีดานบริหารฯ 
-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
 สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๕ 
 

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู (สกอ.๒.๕) (ก.พ.ร.๕๖  ๔.๒ , ก.พ.ร.๕๗  ๓.๒) 

๒ - รองอธกิารบดีดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 

สํานักวิทยบริการฯ 
 สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.๒.๖) 
(ก.พ.ร.๕๖ ๔.๒, ก.พ.ร.๕๗ ๓.๒) 

๒ -รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ   สํานักสงเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 

๒.๗ 
 

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.๒.๗)   (ก.พ.ร.๕๖  ๔.๒, 
ก.พ.ร.๕๗  ๓.๒) 

๒ -รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 
- รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
กองพัฒนานักศึกษา 
 

นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
นางประดิษฐา นาครักษา* 

๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา (สกอ.๒.๘) (ก.พ.ร.๕๖ 
๔.๒ , ก.พ.ร.๕๗ ๓.๒) 

๒ - รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 
นางประดิษฐา นาครักษา* 

๒.๙ บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ป (สมศ.๑) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๒, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๒) 

๒ - รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๑๐ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.๒) (ก.พ.ร.
๕๖ ๔.๒, ก.พ.ร.๕๗ ๓.๒) 

๒ - รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๑๑ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.๓) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๒, 
ก.พ.ร.๕๗ ๓.๒) 

๒ -รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 

- รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ 
  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ* 

๒.๑๒ การพัฒนาคณาจารย (สมศ.๑๔) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๒, 
ก.พ.ร.๕๗ ๓.๒) 

๒ - รองอธกิารบดีดานบริหารฯ 
-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๑๓ รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต (ก.พ.ร.
๕๖  ๕, ก.พ.ร.๕๗ ๔.๑) 

๒ - รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 
-รองอธกิารบดีดานวิชาการ 

กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักสงเสริมวิชาการ 

นางประดิษฐา  นาครักษา
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๑๔ ร อ ยล ะ คว า ม พึ งพอ ใ จข อง นิ สิ ต นั กศึ ก ษา ต อ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.๕๖  ๖, ก.พ.ร.๕๗  ๔.๒) 

๒ - รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 
-รองอธกิารบดีดานวิชาการ 

กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักสงเสริมวิชาการ 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๓. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๖    

๓.๑  ระบบและกลไกการใหคาํปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร (สกอ.๓.๑)(ก.พ.ร.๕๖  ๔.๓, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๓ 

๓ 
- รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

กองพัฒนานักศึกษา นางประดิษฐา  นาครักษา 
 

* ผูรวมรายงานขอมูล 
 



๕ 

 

องค 
ประกอบ 

ตัวบงชี ้
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี ้

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

๓.๒  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.
๓.๒) (ก.พ.ร.๕๖  ๔.๓, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๓) 

๓ 
- รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
 

๔. การวิจัย ๑๒    

๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
(สกอ.๔.๑)(ก.พ.ร.๕๖ ๔.๔,ก.พ.ร.๕๗ ๓.๔) 

๒ 
- รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๔.๒ ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ.๔.๒) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๔ ,ก.พ.ร.๕๗ 
๓.๔) 

๒ 

- รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย  (สกอ.๔.๓) (ก.พ.ร.๕๖  
๔.๔, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๔) 

๒ 

- รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๔.๔ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรบัการตีพิมพหรือ
เผยแพร (สมศ.๕)(ก.พ.ร.๕๖ ๔.๔,ก.พ.ร.๕๗ ๓.๔) 

๒ 
- รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๔.๕ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (สมศ.
๖) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๔,ก.พ.ร.๕๗ ๓.๔) 

๒ 
- รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๔.๖ ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.๗) 
(ก.พ.ร.๕๖ ๔.๔,ก.พ.ร.๕๗ ๓.๔) 

๒ 
- รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๕. การบริการวิชาการแกสังคม ๘    

๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
(สกอ.๕.๑) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๕,ก.พ.ร.๕๗ ๓.๕) 

๒ 
- รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม(สกอ.๕.๒)(ก.พ.ร.๕๖ ๔.๕,ก.พ.ร.๕๗ ๓.๕) 

๒ 
- รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๕.๓ ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย (สมศ.๘) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๕, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๕) 

๒ 

- รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ 
-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระนาย
มนตรี   รัตนวิจิตร* 

๕.๔ ผลการเรยีนรูและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก (สมศ.๙) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๕, ก.พ.ร.
๕๗  ๓.๕) 

๒ 

- รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๖. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๖    

๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(สกอ. ๖.๑) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๖, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๖) 

๒ 
- รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

๖.๒ การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 
(สมศ.๑๐) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๖, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๖) 

๒ 
- รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

๖.๓ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 
(สมศ. ๑๑) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๖, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๖) 

๒ 
- รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

๗. การบริหารและการจัดการ  ๑๓    

๗.๑ ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน(สกอ.๗.๑)(ก.พ.ร.๕๖ ๑๑,ก.พ.ร.๕๗ ๗)                       

๒ 
- รองอธกิารบดีดานบริหารฯ 
- รองอธกิารบดีดานบริหารฯ 

กองกลาง 
กองบริหารงานบุคคล 

นางสาวพรทิพย  ไตรพิทยากุล 
นางสาวสมจิตต  มหัธนันท* 

๗.๒ การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.๗.๒) (ก.พ.ร.
๕๖ ๑๑, ก.พ.ร.๕๗  ๗)                       

๒ 
-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ ศูนยการจัดการความรู

(KM ) 
ผศ.ดวงแข  สุขโข 

๗.๓ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
(สกอ.๗.๓) (ก.พ.ร.๕๖ ๑๑, ก.พ.ร.๕๗  ๗)                       

๒ 
- รองอธกิารบดีดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

สํานักวิทยบริการฯ 
 

ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล 

๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.๗.๔) (ก.พ.ร.๕๖ ๑๑, 
ก.พ.ร.๕๗  ๗) 

๒ 
- รองอธกิารบดีดาน
วางแผนฯ 

กองนโยบายและแผน   นางจุฬาภรณ ตันติประสงค 

* ผูรวมรายงานขอมูล 
 



๖ 

 

องค 
ประกอบ 

ตัวบงชี ้
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี ้

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

๗.๕ การปฏิบัตติามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน (สมศ.
๑๒) (ก.พ.ร.๕๖ ๑๑, ก.พ.ร.๕๗  ๗)                      

๒ - รองอธิการบดีดาน
บริหารฯ 

กองกลาง 
 

  นางสาวพรทิพย  ไตรพิทยากุล 
 

๗.๖ การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน (สม
ศ.๑๓) (ก.พ.ร.๕๖ ๑๑, ก.พ.ร.๕๗  ๗) 

๒ 
- รองอธิการบดีดาน
บริหารฯ 

กองกลาง 
 

  นางสาวพรทิพย  ไตรพิทยากุล 
 

๗.๗ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.๕๖  ๙, 
ก.พ.ร.๕๗  ๖) 

๑ 

- รองอธิการบดีดาน
บริหารฯ 

กองกลาง 
 

  นางสาวพรทิพย  ไตรพิทยากุล 
 

๘. การเงินและงบประมาณ ๕    
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.๘.๑) 

(ก.พ.ร.๕๖  ๑๐) 
๑ -รองอธกิารบดีดานการคลังฯ 

-รองอธกิารบดีดานวางแผนฯ 
กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ชวยประยูรวงศ 
 นางจุฬาภรณ ตันติประสงค* 

๘.๒ รอยละความสาํเรจ็ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
ตามแผน (ก.พ.ร.๕๖  ๗.๑, ก.พ.ร.๕๗ ๕.๔) 

 ๑ 
-รองอธกิารบดีดานการคลังฯ 
-รองอธกิารบดีดานวางแผนฯ 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ชวยประยูรวงศ 
 นางจุฬาภรณ ตันติประสงค* 

๘.๓ รอยละความสาํเรจ็ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน (ก.พ.ร.๕๖ ๗.๓, ก.พ.ร.๕๗ ๕.๑) 

 ๑ 
-รองอธกิารบดีดานการคลังฯ 
-รองอธกิารบดีดานวางแผนฯ 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ชวยประยูรวงศ 
 นางจุฬาภรณ ตันติประสงค* 

๘.๔ รอยละความสาํเรจ็ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวม  (ก.พ.ร.๕๖ ๗.๒.๑ (๖ เดือน) 
๗.๒.๒ (๑๒ เดือน), ก.พ.ร. ๕๗  ๕.๒ (๖ เดือน)  ๕.๓ 
(๑๒ เดือน)) 

 ๑ 

-รองอธกิารบดีดานการคลังฯ 
-รองอธกิารบดีดานวางแผนฯ 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ชวยประยูรวงศ 
 นางจุฬาภรณ ตันติประสงค* 

๘.๕ ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  
(ก.พ.ร.๕๖  ๘) 

๑ -รองอธกิารบดีดานการคลังฯ 
-รองอธกิารบดีดานวางแผนฯ 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ชวยประยูรวงศ 
 นางจุฬาภรณ ตันติประสงค* 

๙. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ๖    
๙.๑ 

 
ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ.๙.๑)  (ก.พ.ร.๕๖ ๑๒)                       

๓ -รองอธกิารบดีดานวางแผนฯ สํานักประกันคุณภาพ 
 

ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล 

๙.๒ ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตน
สังกัด (สมศ.๑๕)  (ก.พ.ร.๕๖ ๑๒)                       

๓ -รองอธกิารบดีดานวางแผนฯ สํานักประกันคุณภาพ 
 

ผศ.ประเทืองทิพย โรจนวิภาต 

๙๗. องคประกอบอัตลักษณ สมศ. ๘    

๙๗.๑ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน (สมศ.๑๖) ๓ -รองอธกิารบดีดานวางแผนฯ กองนโยบายและแผน  

 ๙๗.๑.๑ ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 
(สมศ.๑๖.๑) 

(๑.๕) - รองอธกิารบดีดานวางแผนฯ 
- รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 
- รองอธิการบดีดานกจิการ

นักศึกษา ฯ 

กองนโยบายและแผน 
 สํานักสงเสริมวิชาการ
กองพัฒนานักศึกษา 

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 
นางประดิษฐา  นาครกัษา* 

 ๙๗ .๑.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ   
(สมศ. ๑๖.๒) 

(๑.๕) - รองอธิการบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักสงเสริมวิชาการ 
 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๙๗.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน(สมศ.๑๗) 

๓ -รองอธกิารบดีดานวางแผนฯ กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

๙๗.๓ ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดาน
ตางๆ (สมศ.๑๘) 

๒ 
   

 ๙๗.๓.๑ ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
สังคมในดานสิ่งเสพตดิ ภายในสถาบัน   (สมศ.๑๘.๑) (๑) 

- รองอธกิารบดีดานกจิการ
นักศึกษา ฯ 

-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักสงเสริมวิชาการ 
 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 
 
 

 ๙๗.๓.๒ ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
สังคมในดาน การสงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ภายนอกสถาบัน (สมศ.
๑๘.๒) 

(๑) 

- รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

* ผูรวมรายงานขอมูล 
 



๗ 

 

องค 
ประกอบ 

ตัวบงชี ้
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี ้

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

๙๘. องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. ๒    

๙๘.๑ รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบ
ความรู ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) (ก.พ.ร.๕๖ ตัวช้ีวัด ๓) 

๒ -รองอธกิารบดีดานวิชาการ 
 

สํานักสงเสริมวิชาการ 
 

นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

๙๙. สถานศึกษา ๓ ดี (๓D) ตามนโยบายรัฐบาล -    

๙๙.๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา  ๓ ดี (๓D) - - รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๙๙.๒ ผลที่เกิดผูเรียนตามนโยบาย ๓ ดี (๓D) มีความรู เจตนคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง ๓ ดาน 

- - รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

กองพัฒนานักศึกษา นางประดิษฐา  นาครักษา 
 

๑๐๐. อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๓    

๑๐๐.๑ ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ  

๑ 
-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 
 

 สํานักสงเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

๑๐๐.๒ กระบวนการจดัการเรียนการสอน ใชทักษะท่ีมี
เทคโนโลยีเปนฐาน  

๑ 
-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 

 
สํานักสงเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 

 

๑๐๐.๓ มีระบบและกลไกการสรางความเช่ียวชาญวิชาชีพ
ใหกับนักศึกษา  

๑ 
-รองอธกิารบดีดานวิชาการฯ 
 

 สํานักสงเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

รวม ๕๕  ตัวบงชี้ ๑๐๐    

 
ระยะเวลารายงานขอมูล  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

หนวยงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบติดตามงาน 
หนวยงานยอยรายงานขอมูลใหคณะ/สาขาวิชา/สํานัก/
สถาบัน/กอง 

ไมเกิน ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
- คณบดีทุกคณะ/ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/  
กอง 

คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง  จัดทํา SAR  สงมหาวิทยาลัย ไมเกิน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 - รองอธิการบดี  ผูกํากับดูแล 
 - คณบดี/ผูอํานวยการ 

สง  SAR ปการศึกษา ๒๕๕๕ ของมทร.พระนคร คณะ/
สํานัก/สถาบัน/กอง อยางละ ๔ เลม พรอม CD ให สกอ. 

ไมเกิน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
- สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ    
- คณะกรรมการจัดทําเลม SAR 

 
 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา ๒๕๕๖ 

รายการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบติดตามงาน 

การตรวจประเมินฯ ระดับสาขาวิชา ไมเกิน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ - หัวหนาสาขาวิชา 

การตรวจประเมินฯ ระดับคณะ/หนวยงาน ไมเกิน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 - คณบดีทุกคณะ 
 - ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

การตรวจประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย ๖ – ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
 - รองอธิการบดี  ผูกํากับดูแล 

- คณบดี/ผูอํานวยการ 

 

* ผูรวมรายงานขอมูล 
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