
๑                                       

         

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ท่ี               / ๒๕๕๕ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร  กํากับดูแลตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูล 

รายงานตามเปาหมายคุณภาพ  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ตามเกณฑ สมศ. รอบสาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

.................................................................................................... 
 ตามท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดประกาศใหมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีจะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามกําหนดไวใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาตินั้น 

 เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย              
และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงแตงตั้งคณะกรรมการ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตรและกํากับดูแลตัวบงชี้  ประกอบดวย 
๑.๑  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานกรรมการ 
๑.๒  รองอธิการบดี ทุกทาน กรรมการ 
๑.๓  ผูชวยอธิการบดี ทุกทาน กรรมการ 
๑.๔  คณบดี ทุกทาน กรรมการ 
๑.๕  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง ทุกทาน กรรมการ 
๑.๖  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 
๑. กําหนดนโยบาย  ทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตร/การประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ สมศ. รอบสาม 
๓. กํากับดูแลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ สมศ. รอบสาม ตามตัวบงชี ้  

ท่ีรับผิดชอบ ดังเอกสารแนบ 
๔. กํากับดูแลตัวบงชี้  และวางแผนดําเนินงาน เพ่ือทําใหผลการประเมินตนเอง (SAR)  เปนไปตาม

เปาหมายในการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ สมศ. รอบสาม แตละตัวบงชี้ตาม
เอกสารแนบทาย 

๕. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือกํากับ ดูแล และติดตามการ 
ดําเนินงาน กลไกและวิธีการ ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ สมศ. 
รอบสาม ของทุกหนวยงานบรรลุผล 

๖. ใหขอเสนอแนะ ติดตามผลและกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
 
 
 
 

/๒.  คณะกรรมการ… 

ฉบับใหม  เพิ่มยุทธศาสตรชาติ 

และปรับ เปาประสงค กลยุทธ 

และกลวิธี/มาตรการ 

๕. สรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรยีน 



๒                           

 

 

๒. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕                   
ของมทร.พระนคร ตามเกณฑ สมศ. รอบสาม  ประกอบดวย 

๑. รองอธิการบดีดานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.แกวตา  ขาวเหลือง  ท่ีปรึกษาดานประกันคุณภาพ 
๓. คณบดี ทุกทาน    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. นางสาวภัทรนรินทร สุวรรณมณี กรรมการ 
๑๒. นางสาวดวงนภา วรเดชานนท กรรมการ 
๑๓. นางสาวกนกอร อรุณทวีรุงโรจน กรรมการ 
๑๔. นางสาวสมใจ แซภู กรรมการ 

/มีหนาท่ี... 
 
 



๓                           

 

 

มีหนาท่ี 
๑. วางกรอบการปฏิบัติงานแตละสวนตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และของหนวยงาน 

ใหเปนไปตามกรอบการประเมินตนเอง  ในคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. 
๒. ศึกษารายละเอียดการดําเนินงานและการเก็บขอมูลแตละตัวบงชี้  (KPI  Template) เพื่อจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) ใหเปนท่ีเรียบรอย  
๓. จัดทําประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อดําเนินงานท่ัวท้ังองคกร   
๔. กํากับดูแลตัวบงชี้ รบัผิดชอบตรวจสอบ จัดเก็บขอมลูแตละตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบตามเอกสารแนบทาย 
๕. พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

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

   ดําเนินงาน กลไกและวิธีการใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย   
   บรรลุตามวัตถุประสงค 

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผูบริหารมหาวิทยาลัย (CEO)  คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตร 
 และกํากับดูแลตัวบงชี้มอบหมาย 
 

   ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี             พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔                                       

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเกณฑ สมศ. รอบ ๓    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับดูแล 

ตัวบงชี้ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บ 
ขอมูล/รายงาน 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน  :  ดานคุณภาพบัณฑิต ๑๕  
๑ บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน ๑ ป   
๕ - รองอธกิารบดีดานกิจการ

นักศึกษา ฯ 
-รองอธิการบดีดานวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

๕ - รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

-รองอธิการบดีดานวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๓ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

๕ -รองอธิการบดีดานวิชาการฯ 
- รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ 

  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

นายมนตรี   รัตนวิจิตร 
ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ* 

๔ ผลงานของผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ี
ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

- 
ไมขอรับการประเมิน 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน  :  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ๑๕  
๕ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรบัการตีพิมพหรือ

เผยแพร  
๕ - รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๖ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน   ๕ - รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

๗ ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ  ๕ - รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน  :  ดานการบริการวิชาการแกสังคม ๑๐  

๘ ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ   
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย  

๕ - รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ 
-รองอธิการบดีดานวิชาการฯ 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๙ ผลการเรยีนรูและเสรมิสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก  

๕ - รองอธกิารบดีดานวิจยัฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน  :  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๑๐  

๑๐ การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม   ๕ - รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและ
วัฒนธรรม  

๕ - รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน  :  ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน ๑๕  

๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน  ๕ - รองอธกิารบดีดานบริหารฯ กองกลาง 
 

  นางศรีสุดา  อยูแยมศรี 

๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน  ๕ - รองอธกิารบดีดานบริหารฯ กองกลาง 
 

  นางศรีสุดา  อยูแยมศรี 

๑๔ การพัฒนาคณาจารย  ๕ - รองอธกิารบดีดานบริหารฯ 
-รองอธิการบดีดานวิชาการฯ 

กองบริหารงานบุคคล 
  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน  :  ดานการพัฒนาและประกนัคุณภาพ
ภายใน 

๕    

๑๕ ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดย
ตนสังกัด  

๕ -รองอธิการบดีดานวางแผนฯ สํานักประกันคุณภาพ 
 

ผศ.ประเทืองทิพย  โรจนวิภาต 

 * ผูรวมรายงานขอมูล        

 

 

 

แกไข ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๖ 

 



๕                           

 

 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับดูแล 

ตัวบงชี ้
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บ 
ขอมูล/รายงาน 

ตัวบงชี้อัตลักษณ   ๑๕    

๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน) ๑๐ - รองอธกิารบดีดานวางแผนฯ กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

 ๑๖.๑ ผลการบรหิารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ  
 

(๕) - รองอธกิารบดีดานวางแผนฯ 
-รองอธิการบดีดานวิชาการฯ 
- รองอธิการบดีดานกจิการ

นักศึกษา  

กองนโยบายและแผน 
สํานักสงเสริมวิชาการ 
กองพัฒนานักศึกษา 

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 
นางประดิษฐา  นาครักษา* 
 

 ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ   
 

(๕) - รองอธิการบดีดานกจิการ
นักศึกษา  

-รองอธิการบดีดานวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักสงเสริมวิชาการ 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถาบัน  

๕ - รองอธกิารบดีดานวางแผนฯ กองนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม  ๑๐    
๑๘ ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดาน

ตางๆ  
๑๐ 

   

 ๑๘.๑  ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ในดานคานิยม จิตสาธารณะ ภายในสถาบัน  

(๕) - รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษา ฯ 

-รองอธิการบดีดานวิชาการฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักสงเสริมวิชาการ 
 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
นายมนตรี   รัตนวิจิตร* 

 ๑๘.๒  ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ในดาน การสงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ภายนอกสถาบัน  

(๕) - รองอธกิารบดีดานกิจการ
นักศึกษาฯ 

กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา   กจิเกิดแสง 

 รวม ๙๕    
* ผูรวมรายงานขอมูล     
 

 

ระยะเวลารายงานขอมูล  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สมศ.รอบสาม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

ไมเกิน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
- คณบดีทุกคณะ/ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/  
กอง 

คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง  จัดทํา SAR  สงมหาวิทยาลัย ไมเกิน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 - รองอธิการบดี  ผูกํากับดูแล 
 - คณบดี/ผูอํานวยการ 

สง  SAR ปการศึกษา ๒๕๕๕ ของมทร.พระนคร และคณะ 
อยางละ ๔ เลม พรอม CD ให สมศ. 

ไมเกิน ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
- สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ    
- คณะกรรมการจัดทําเลม SAR 

 
กําหนดการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รายการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบติดตามงาน 

การตรวจประเมินฯ ระดับคณะ/ มหาวิทยาลัย 
๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

 - คณบดีทุกคณะ 
 - ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 
 - รองอธิการบดี  ผูกํากับดูแล 

 

แกไข ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๖ 
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