
 

 
คําสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ท่ี ๙๔/๒๕๕๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ กํากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูล 
รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
................................. 

ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
เพื่อเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาตินั้น 

เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตร์และกํากับดูแลตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประธาน    
   ๑.๒ คณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
  ๑.๓ คณบดีฝ่ายวางแผน กรรมการ  
 ๑.๔ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 ๑.๕ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
 ๑.๖ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าท่ีดังนี้ 
๑. กําหนดนโยบาย ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์/การประเมินตนเอง (SAR) 
๓. กํากับดูแลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดชอบ

ดังเอกสารแนบ 
๔. กํากับดูแลตัวบ่งชี้และวางแผนดําเนินงาน เพื่อทําให้ผลการประเมินตนเอง (SAR) 

เป็นไปตามเป้าหมายในการประเมินตนเอง (SAR) แต่ละตัวบ่งชี้ตามเอกสารแนบ 
ท้าย 

 
/๕. พิจารณาแต่งตั้ง… 



 

  
   

 
๕. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพื่อกํากับ ดูแล และติดตาม 

การดําเนินงาน กลไกและวิธีการ ให้การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของหน่วยงานบรรลุผล 

๖. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผลและกํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

๒. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกอบด้วย 

 ๒.๑ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ     
 ๒.๒ รองคณบดีฝ่ายบรหิาร กรรมการ 
 ๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวางแผน กรรมการ 
 ๒.๔ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 ๒.๕ นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ กรรมการ 
 ๒.๖ นายธานี สุคนธะชาติ กรรมการ 
 ๒.๗ นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก กรรมการ 
 ๒.๘ นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ กรรมการ 
 ๒.๙ นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ กรรมการ 
 ๒.๑๐ นายเอกพงศ์ อินเกื้อ กรรมการ 
 ๒.๑๑ นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ กรรมการ 
 ๒.๑๒ นายสันติ กมลนรากิจ กรรมการ 
 ๒.๑๓ นายกรณ์พงศ์ ทองศรี กรรมการ 
 ๒.๑๔ นางสาวมัณฑนา ทองสุพล กรรมการ 

 ๒.๑๕ นางสาวนุชจรี ลิ้มศรี กรรมการ 
 ๒.๑๖ นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ กรรมการ 
 ๒.๑๗ นางสาวนพรัตน์ คําอินทร์ กรรมการ 

 ๒.๑๘ นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๙ นางสาวธัญญธร อินทร์ท่าฉาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
              มีหน้าท่ีดังนี้ 

๑. วางกรอบการปฏิบัติงานแต่ละส่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และของ 
หน่วยงานให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตนเอง ในคู่มือการประเมินฯ ของ มทร. 
พระนคร/ สกอ./ สมศ. และ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. ศึกษารายละเอียดการดําเนินงานและการเก็บข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ (KPI Template) 
เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้เป็นที่เรียบร้อย 

๓. จัดทําประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อดําเนินงานทั่วทั้ง
องค์กร 
 
 

/๔. กํากับดูแลตัวบ่งชี้... 

 



 

  
   

๔. กํากับดูแลตัวบ่งชี้ รับผิดชอบตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดชอบ
ตามเอกสารแนบท้าย 

๕. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของคณะ ให้สอดคล้องกับของหน่วยงานภายใน 

๖. เสนอแนะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพื่อกํากับ ดูแล และ
ติดตามการดําเนินงาน กลไกและวิธีการให้การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของคณะบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารคณะ  คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตร์และ
กํากับดูแลตัวบ่งชี้มอบหมาย 
 

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

    สั่ง ณ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 

 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์) 
          คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
 

 
 



ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า 

น้ําหนัก 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน 5    
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 2.5 รองคณบดีฝ่าย 

บริหารและวางแผน 
ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นายเอกพงศ์ อินเกื้อ 

1.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น
รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.52-53 ตัวชี้วัด 3.1-
3.4) 

2.5 รองคณบดีฝ่าย 
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นายเอกพงศ์ อินเกื้อ 

2. การผลิตบัณฑิต 30    
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

(สกอ.2.1) 
2 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 
ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายสันติ กมลนรากิจ 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 1.5 รองคณบดีฝ่าย 
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ 

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (สกพ.
2.3) 

1.5 รองคณบดีฝ่าย 
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (สกอ.2.4) 

2 รองคณบดีฝ่าย 
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ (สกอ.2.5) 

2 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายสันติ กมลนรากิจ 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 1.5 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายธานี สุคนธะชาติ 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7) 

1.5 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายสันติ กมลนรากิจ 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.2.8) 

1.5 รองคณบดีฝ่าย 
กิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายชูเกียรติ  อนันต์เวทยา
นนท์ 

2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน1 ปี (สมศ.1)(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 
4.1.1) 

1.5 รองคณบดีฝ่าย 
กิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายเกียรติพงษ์  ศรีจันทึก 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ.
2) 

1.5 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายสันติ กมลนรากิจ 

2.11 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3) 

1.5 -  - - 

2.12 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 2 รองคณบดีฝ่าย 
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ 

2.13 การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์ (สมศ.16.1.6) 1.5 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายธานี สุคนธะชาติ 

2.14 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.1.2) 

1.5 รองคณบดีฝ่าย 
กิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก 

2.15 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.1.3) 

1 -  - - 

2.16 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 6.1) 

2 รองคณบดีฝ่าย 
กิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายเกียรติพงษ์  ศรีจันทึก 

2.17 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ต่อสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 6.2) 

1.5 - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายเกียรติพงษ์  ศรีจันทึก 



 

  
   

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า 

น้ําหนัก 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน 

2.18 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 17) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายธานี สุคนธะชาติ 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3    
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1) 
1.5 - รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา 
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
(สกอ.3.2) 

1.5 - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายกรณ์พงศ์ ทองศรี 

4. การวิจัย 12    
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 
2 - รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 
ฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ 

4.2 ระบบและกลไกจักดารความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย (สกอ.4.3) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ 

4.4 ร้อยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใสระดับชาติหรือ
นานาชาติ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
(สมศ.5) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.2.2) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ 

4.5 ร้อยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นํามาใช้ประโยชน์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย (สมศ.6) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.2.2) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ 

4.6 ร้อยละของจํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (สมศ.7) 
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.2.3) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ 

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 10    
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

(สกอ.5.1) 
1 - รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 
ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นางสาวธัญญธร อินทร์ท่าฉาง 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม (สกอ.5.2) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นางสาวธัญญธร อินทร์ท่าฉาง 

5.3 การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย (สมศ.8) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นางสาวธัญญธร อินทร์ท่าฉาง 

5.4 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นางสาวธัญญธร อินทร์ท่าฉาง 

5.5 มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (สมศ.16.1.4) 1 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล 

5.6 การชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านค่านิยม 
จิตสาธารณะ (สมศ.18.2) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายกรณ์พงศ์ ทองศรี 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5    
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(สกอ.6.1) 
2 - รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา 
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท ์

6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
(สมศ.10) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท ์

6.3 การพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.11) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท ์

6.4 การชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านการส่งเสริม
และสืบสานโครงการมาจากพระราชดําริ (สมศ.18.1) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท ์



 

  
   

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า 

น้ําหนัก 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน 

7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน (สกอ.7.1) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ 

7. การบริหารและการจัดการ 20    
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 1 - รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 
ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(สกอ.7.3) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 1 - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวมัณฑนา ทองสุพล 

7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
(สมศ.12) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 12.1) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ 

7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
(สมศ.13) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ 

7.7 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล 
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 5) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายธานี สุคนธะชาติ 

7.8 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 9) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวนุชจรี ล้ิมศรี 

7.9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 11) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นายเอกพงศ์ อินเกื้อ 

7.10 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 
12.2) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ 

7.11 ระดับความสําเร็จในการให้ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 13) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวมัณฑนา ทองสุพล 

7.12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ
การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์
มีงานทําของบัณฑิต (ก.พ.ร.53 ตัวชีวัด 14.1) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายสันติ กมลนรากิจ 

7.13 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
เพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา  
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 14.2) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายสันติ  กมลนรากิจ 

7.14 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 15.1) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ 

7.15 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 53 ตัวชี้วัด 15.2) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล 

7.16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา  
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 16) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวสร้อยสุดา  แสงจันทร ์

7.17 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการที่สร้างคุณค่า (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 18) 

1 - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ 

8. การเงินและงบประมาณ 6    
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 

 
 

2 - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวนพรัตน์  คําอินทร์ 



 

  
   

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า 

น้ําหนัก 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน 

8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลง 
ทุนและรายจ่ายในภาพรวม (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 8) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวนพรัตน์  คําอินทร์ 

8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 10) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

ฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

นางสาวนพรัตน์  คําอินทร์ 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6    
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(สกอ.9.1) 
2 - รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 
ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล 

9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
(สมศ.15) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 7.1) 

2 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล 

10. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล -    
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) - - รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา 
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ 

10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี  (3D) มี
ความรู้ เจตคติที่ดี  ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

- - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ 

11. อัตลักษณ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
(สมศ.17) 

3    

11.1 ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 

1 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายสันติ กมลนรากิจ 

11.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มี
เทคโนโลยีเป็นฐาน 

1 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายสันติ กมลนรากิจ 

11.3 มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
ให้กับนักศึกษา 

1 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

นายสันติ กมลนรากิจ 

รวม  66 ตัวบ่งชี้ 100    
 

ระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 

หน่วยงานย่อยรายงานข้อมูลให้คณะ/ 
สํานัก/ สถาบัน/ กอง 

ไม่เกิน13 พฤษภาคม 2554* 
คณบดีทุกคณะ/ผู้อํานวยการสํานัก/ 

สถาบัน/กอง 

คณะ/ สํานัก/ สถาบัน/ กอง จัดทํา 
SAR ส่งมหาวิทยาลัย 

ไม่เกิน 20 พฤษภาคม 2554* 
- รองอธิการบดี ผู้กํากับดูแล 

- คณบดี/ผู้อํานวยการ 

ส่ง SAR ปีการศึกษา 2553 ของ 
มทร. พระนคร คณะ/ สํานัก/ 

สถาบัน/กอง อย่างละ 4 เล่ม พร้อม 
CD ให้ สกอ. 

ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2554 
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการจัดทําเล่ม SAR 

 


