
 

         

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 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ีตำมเป้ำหมำยคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

องค์ 
ประกอบ ตัวบ่งชี ้

ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผู้ก ำกับตัวบง่ชี ้
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล/รำยงำน 

๑. ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินงำน ๓    
๑.๑ 

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

๓ - รองอธกิารบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

  กองนโยบายและแผน นางรตนมน    จันทรอุทัย 

๒. กำรผลิตบัณฑิต ๒๘    

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

๒ -รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

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

๒ - รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 
-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท ์
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๓ 
 

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(สกอ.๒.๓) (ก.พ.ร.๕๖  ๔.๒, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๒) 

๒ - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท ์
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

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

๒ - รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 
-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท ์
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๕ 
 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ (สกอ.๒.๕) (ก.พ.ร.๕๖  ๔.๒ , ก.พ.ร.
๕๗  ๓.๒) 

๒ -รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ ส านักวิทยบริการฯ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

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

๒ -รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ   ส านักส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 

๒.๗ 
 

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.๒.๗)   
(ก.พ.ร.๕๖  ๔.๒, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๒) 

๒ -รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษาฯ 

  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
กองพัฒนานักศึกษา 
 

นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
นางประดิษฐา   นาครักษา* 

๒.๘ ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.๒.๘) 
(ก.พ.ร.๕๖ ๔.๒ , ก.พ.ร.๕๗ ๓.๒) 

๒ - รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 
นางประดิษฐา   นาครักษา* 

๒.๙ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี (สมศ.๑) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๒, 
ก.พ.ร.๕๗  ๓.๒) 

๒ - รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษา ฯ 

-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๑
๐ 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สม
ศ.๒) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๒, ก.พ.ร.๕๗ ๓.๒) 

๒ - รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษา ฯ 

-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

นางประดิษฐา   นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒.๑๑ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ ได้รับการตี พิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ.๓) 
(ก.พ.ร.๕๖ ๔.๒, ก.พ.ร.๕๗ ๓.๒) 

๒ -รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยฯ 

  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ* 

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

๒ - รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 
-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท ์
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

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

๒ - รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษา ฯ 
-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการ 

นางประดิษฐา  นาครักษา
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

* ผู้ร่วมรายงานขอ้มูล 
 

แก้ไขผู้ก ากับ/ผู้จดัเก็บข้อมลู 
๑๒ พ.ค. ๕๖ 

 
 



๕ 

 

องค์ 
ประกอบ ตัวบ่งชี ้

ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผู้ก ำกับตัวบง่ชี ้
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล/รำยงำน 

๒.๑๔ ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.๕๖  ๖, ก.พ.ร.๕๗  
๔.๒) 

๒ - รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษา ฯ 
-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการ 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๓. กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ ๖    

๓.๑  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร (สกอ.๓.๑)(ก.พ.ร.๕๖  ๔.๓, 
ก.พ.ร.๕๗  ๓.๓ 

๓ 

- รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษาฯ 

กองพัฒนานักศึกษา นางประดิษฐา  นาครักษา 
 

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

๓ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษา ฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
 

๔. กำรวิจัย ๑๒    

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

๒ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๔.๒ ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (สกอ.๔.๒) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๔ ,
ก.พ.ร.๕๗ ๓.๔) 

๒ 

- รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  (สกอ.๔.๓) 
(ก.พ.ร.๕๖  ๔.๔, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๔) 

๒ 

- รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๔.๔ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ.๕)(ก.พ.ร.๕๖ ๔.๔,ก.พ.ร.๕๗ ๓.๔) 

๒ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

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

๒ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

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

๒ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๕. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ๘    

๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิ ชาการ       
แก่สังคม (สกอ.๕.๑) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๕,ก.พ.ร.๕๗ 
๓.๕) 

๒ 

- รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม(สกอ.๕.๒)(ก.พ.ร.๕๖ ๔.๕,ก.พ.ร.๕๗ ๓.๕) 

๒ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๕.๓ ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.๘) (ก.พ.ร.
๕๖ ๔.๕, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๕) 

๒ 

- รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยฯ 
-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระนาย
มนตรี   รัตนวิจิตร* 

๕.๔ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.๙) (ก.พ.ร.๕๖ 
๔.๕, ก.พ.ร.๕๗  ๓.๕) 

๒ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

* ผู้ร่วมรายงานขอ้มูล 
 



๖ 

 

องค์ 
ประกอบ ตัวบ่งชี ้

ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผู้ก ำกับตัวบง่ชี ้
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล/รำยงำน 

๖. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๖    

๖.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ. ๖.๑) (ก.พ.ร.๕๖ ๔.๖, ก.พ.ร.
๕๗  ๓.๖) 

๒ 

- รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

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

๒ 

- รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

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

๒ 

- รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

๗. กำรบริหำรและกำรจัดกำร  ๑๓    

๗.๑ ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน(สกอ.๗.๑)(ก.พ.ร.๕๖ ๑๑,ก.พ.ร.๕๗ ๗)                       

๒ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 
 

กองกลาง 
กองบริหารงานบุคคล 

นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล 
นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท*์ 

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

๒ 
-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์การจัดการความรู้

(KM ) 
ผศ.ดวงแข  สุขโข 

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

๒ 

-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ ส านักวิทยบริการฯ 
 

ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล 

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

๒ 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

กองนโยบายและแผน นางรตนมน    จันทรอุทัย 

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

๒ - รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 

กองกลาง 
 

  นางสาวพรทิพย ์ ไตรพิทยากุล 
 

๗.๖ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน (สมศ.๑๓) (ก.พ.ร.๕๖ ๑๑, ก.พ.ร.๕๗  
๗) 

๒ 

- รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 

กองกลาง 
 

  นางสาวพรทิพย ์ ไตรพิทยากุล 
 

๗.๗ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.๕๖  
๙, ก.พ.ร.๕๗  ๖) 

๑ 

- รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 

กองกลาง 
 

  นางสาวพรทิพย ์ ไตรพิทยากุล 
 

๘. กำรเงินและงบประมำณ ๕    

๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.
๘.๑) (ก.พ.ร.๕๖  ๑๐) 

๑ -รองอธกิารบดีฝ่ายการคลังฯ 
- รองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนฯ 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ 
 นางรตนมน    จันทรอุทยั* 

๘.๒ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน (ก.พ.ร.๕๖  ๗.๑, ก.พ.ร.
๕๗ ๕.๔) 

 ๑ 

-รองอธกิารบดีฝ่ายการคลังฯ 
-รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนฯ 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ 
 นางรตนมน    จันทรอุทยั* 

๘.๓ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ก.พ.ร.๕๖ ๗.๓, 
ก.พ.ร.๕๗ ๕.๑) 

 ๑ 

-รองอธกิารบดีฝ่ายการคลังฯ 
-รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนฯ 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ 
 นางรตนมน    จันทรอุทยั* 

 
 

  
   

* ผู้ร่วมรายงานขอ้มูล 
 



๗ 

 

องค์ 
ประกอบ ตัวบ่งชี ้

ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผู้ก ำกับตัวบง่ชี ้
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล/รำยงำน 

๘.๔ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม  (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 

-รองอธกิารบดีฝ่ายการคลังฯ 
-รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนฯ 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ 
 นางรตนมน    จันทรอุทยั* 

๘.๕ ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต  (ก.พ.ร.๕๖  ๘) 

๑ -รองอธกิารบดีด้านการคลังฯ 
-รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนฯ 

กองคลัง 
กองนโยบายและแผน 

นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ 
 นางรตนมน    จันทรอุทยั* 

๙. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ๖    

๙.๑ 
 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.๙.๑)  (ก.พ.ร.๕๖ ๑๒)                       

๓ -รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนฯ ส านักประกันคุณภาพ 
 

ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล 

๙.๒ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด (สมศ.๑๕)  (ก.พ.ร.๕๖ ๑๒)                       

๓ -รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนฯ ส านักประกันคุณภาพ 
 

ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล 

๙๗. องค์ประกอบอัตลักษณ์ สมศ. ๘    
๙๗.๑ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน      

(สมศ.๑๖) 
๓ -รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนฯ กองนโยบายและแผน  

 ๙๗.๑.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัต
ลักษณ์ (สมศ.๑๖.๑) 

(๑.๕) - รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนฯ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- รองอธิการบดีฝ่ายกจิการ

นักศกึษา ฯ 

กองนโยบายและแผน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ
กองพัฒนานักศึกษา 

นางรตนมน    จันทรอุทัยนาย
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 
นางประดิษฐา  นาครกัษา* 

 ๙๗.๑.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์   (สมศ. ๑๖.๒) 

(๑.๕) - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ฯ 

-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๙๗.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน(สมศ.๑๗) 

๓ -รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนฯ กองนโยบายและแผน นางรตนมน    จันทรอุทัย 

๙๗.๓ ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ด้านต่างๆ (สมศ.๑๘) 

๒ 
   

 ๙๗.๓.๑ ผลการชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในด้านสิ่งเสพติด ภายใน
สถาบัน   (สมศ.๑๘.๑) 

(๑) 

- รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการ
นักศกึษา ฯ 

-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 
 
 

 ๙๗.๓.๒ ผลการชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในด้าน การส่งเสริมและสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ภายนอกสถาบัน (สมศ.๑๘.๒) 

(๑) 

- รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

๙๘. องค์ประกอบส ำนักงำน ก.พ.ร. ๒    

๙๘.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 
(ก.พ.ร.๕๖ ตัวชี้วัด ๓) 

๒ -รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 

นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

 
 
 
 

     

* ผู้ร่วมรายงานขอ้มูล 
 



๘ 

 

องค์ 
ประกอบ ตัวบ่งชี ้

ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผู้ก ำกับตัวบง่ชี ้
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล/รำยงำน 

๙๙. สถำนศึกษำ ๓ ดี (๓D) ตำมนโยบำยรัฐบำล -    

๙๙.๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา  ๓ ดี (๓D) - - รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษาฯ 

-รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๙๙.๒ ผลที่เกิดผู้เรียนตามนโยบาย ๓ ดี (๓D) มีความรู้ 
เ จตนคติ ที่ ดี ต ลอดจน เกิ ดพฤติ ก รรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง ๓ ด้าน 

- - รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษา ฯ 

กองพัฒนานักศึกษา นางประดิษฐา  นาครักษา 
 

๑๐๐. อัตลักษณ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนคร 

๓    

๑๐๐.๑ ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  

๑ 

-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

๑๐๐.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มี
เทคโนโลยีเป็นฐาน  

๑ 
-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 

 

๑๐๐.๓ มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญ
วิชาชีพให้กับนักศึกษา  

๑ 
-รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
 

รวม ๕๕  ตัวบ่งชี้ ๑๐๐    

 
ระยะเวลำรำยงำนข้อมูล  เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๖ 

หน่วยงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบติดตำมงำน 
หน่วยงานย่อยรายงานข้อมูลให้คณะ/สาขาวิชา/ส านัก/
สถาบัน/กอง 

ไม่เกิน ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ - คณบดีทุกคณะ/ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/  
กอง 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง  จัดท า SAR  ส่งมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
- - 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 ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
- ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ    
- คณะกรรมการจัดท าเล่ม SAR 

 
 

ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

รำยกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบติดตำมงำน 

การตรวจประเมินฯ ระดับสาขาวิชา ไม่เกิน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ - หัวหน้าสาขาวิชา 

การตรวจประเมินฯ ระดับคณะ/หน่วยงาน ไม่เกิน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ - - คณบดีทุกคณะ 
- - ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

การตรวจประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย ๖ – ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
- - รองอธิการบดี  ผู้ก ากับดูแล 

- คณบดี/ผู้อ านวยการ 
 

* ผู้ร่วมรายงานขอ้มูล 
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