
 
 

คาํส่ังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ที ่ 042 /2554 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํยุทธศาสตร์  กาํกบัดูแลตัวบ่งช้ีและจัดเกบ็ข้อมูล 

รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ  เพือ่จัดทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2553   

  

ดว้ยในปีการศึกษา พ.ศ.  2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ไดท้บทวนแผนยทุธศาสตร์และจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือเสนอสาํนกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ตามท่ีกาํหนดไวใ้น พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  และตอ้งดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจาํปีการศึกษา  พ.ศ. 2553  นั้น  

เพื่อให้การดาํเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวตัถุประสงค์และนโยบายของ
มหาวิทยาลยัฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี  

1. คณะกรรมการพจิารณายุทธศาสตร์และกาํกบัดูแลตัวบ่งช้ี  ประกอบด้วย 

1.1 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   ประธานกรรมการ 
1.2   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
1.3   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั กรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา กรรมการ 1.4 
ผูช่้วยคณบดี (นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ) กรรมการ   1.5 

1.6   หวัหนา้สาํนกังานคณบดี กรรมการ 
ผูช่้วยคณบดี (นายสมชาย  เหลืองสด) กรรมการและเลขานุการ 1.7  

มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
1. กาํหนดนโยบายทบทวนแผนยทุธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. พิจารณาแผนยทุธศาสตร์/การประเมินตนเอง (SAR) 
3. กาํกบัดูแลการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตวับ่งช้ีท่ีรับผดิชอบ ดงัเอกสารแนบ 

กาํกบัดูแล…… 2/  4.  
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4. กาํกบัดูแลตวับ่งช้ี และวางแผนดาํเนินงาน เพื่อทาํให้ผลการประเมินตนเอง (SAR) เป็นไปตาม
เป้าหมายคุณภาพ แต่ละตวับ่งช้ีตามเอกสารแนบทา้ย 

5. พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามท่ีเห็นสมควร เพื่อกาํกับ ดูแล และติดตามการ 
ดาํเนินงาน กลไกและวิธีการ ให้การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกหน่วยงาน
บรรลุผล 
ใหข้อ้เสนอแนะ ติดตามผลและกาํกบัการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผน 6. 

 2.   คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2553  ของ              
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประกอบด้วย 

ผูช่้วยคณบดี (นายสมชาย  เหลืองสด) ประธานกรรมการ 2.1 
ผูช่้วยคณบดี (นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ) รองประธานกรรมการ 2.2 

2.3    หวัหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล กรรมการ 
2.4   หวัหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรรมการ   
2.5 หวัหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กรรมการ 
2.6  หวัหนา้สาขาวิชาเทคนิคศึกษา กรรมการ 
2.7 หวัหนา้แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรรมการ 
2.8 หวัหนา้แขนงวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ กรรมการ 

หวัหนา้แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรรมการ 2.9 
2.10 หวัหนา้แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรรมการ 
2.11 หวัหนา้สาํนกังานคณบดี กรรมการ 

นางรุ่งอรุณ พรเจริญ กรรมการ 2.12   
2.13 ผศ.อาํนาจ เจนจิตศิริ กรรมการ 
2.14 นางสาววารินี วีระสินธ์ุ กรรมการ 

วา่ท่ี ร.ต.เกริกวฒิุ รังสีปัญญา กรรมการ 2.15 
นายชยัศร โลกิตสถาพร กรรมการ 2.16 

2.17 นางสาวขนิษฐา ดีสุบิน กรรมการ  
2.18 นางสาวภาวนา ชูศิริ กรรมการ 
2.19 นายมนตรี บุญเรืองเศษ กรรมการ 
2.20 นายสุทธิชยั อุดมรัตน์ กรรมการ 
2.21 นายนิคม ดิษฐคลึ กรรมการ  
2.22 นายเชาวน์วฒัน์ อุมานนท ์ กรรมการ  
2.23 นางมลนิดา รักนาย กรรมการ 

3/ 2.24 นางจนัทนา...… 
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2.24 นางจนัทนา โชติกรณ์ กรรมการ 
2.25 นายมนูญ คนัธประภา กรรมการ 

นางสาวศศิธร ชูแกว้ กรรมการ 2.26 
2.27 นางผสุดี อ่ิมตา กรรมการ 
2.28 นางเพญ็นภา ฤกษส์าํราญ กรรมการ 
2.29 นางทิพยสุ์คนธ์ ฉวีพิศาล กรรมการ 

นางวนัดี แกว้เหลก็ กรรมการ 2.30 
2.31 นางวชัรี สุวรรณแขก กรรมการ 
2.32 นางสาวสุนารี จนัทร์เขียว กรรมการ 
2.33 นางจรรยา รัศมีโรจน์ กรรมการ 
2.34 นางสาววีรนุช ยิม้ดี กรรมการ 

นายปิยะศกัด์ิ รุจิโกไศย กรรมการ 2.35 
2.36 นางสาวนยันา ตีผาลาด กรรมการ 

นางสาวนิตยา น่วมพร้อมพนัธ์ุ กรรมการ 2.37 
2.38 นายสมัพนัธ์ ชลอวงค ์ กรรมการ 
2.39 นางสาววรดานนัท ์ เหมนิธิ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอรณฐั เหมือนพะวงศ ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 2.40 

มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. ปฏิบติังานแต่ละส่วนตามแผนยทุธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและของหน่วยงานให้
เป็นไปตามกรอบการประเมินตนเอง (SAR) ในคู่มือการประเมินฯ ของ มทร.พระนคร สกอ.                
ปีการศึกษา 2553 และ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2. ศึกษารายละเอียดการดาํเนินงานและการเก็บขอ้มูลแต่ละตวับ่งช้ี (KPI  Template) เพ่ือจดัทาํ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อย  

3. จดัทาํประเดน็การสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการเพื่อดาํเนินงานทัว่ทั้งองคก์ร   
4. กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  รับผิดชอบตรวจสอบ  จัดเก็บข้อมูลแต่ละตัว ช้ีว ัดท่ี รับผิดชอบตาม

เอกสารแนบทา้ย              
5. พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  เพื่อจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
6. เสนอแนะแต่งตั้ งอนุกรรมการเฉพาะกิจตามท่ีเห็นสมควร เพื่อกาํกับ ดูแล และติดตามการ 

ดาํเนินงาน กลไกและวิธีการ ให้การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์

4/ 7. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ...… 
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7. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์และกาํกบัดูแลตวับ่งช้ี มอบหมาย 
 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 
 

สัง่  ณ  วนัท่ี   20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 
 

 
ผูช่้วยศาสตราจารยข์จรศกัด์ิ   ศิริมยั) (

      คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ประจําปีการศึกษา 2553 

องค์ 
ประกอบ 

ตวับ่งช้ี ค่านํา้หนัก ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินงาน 1. 10  
1.1 กระบวนการพฒันาแผน  (สกอ.1.1) 2.5 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 
งานแผนและงบประมาณ นางผสุดี  อ่ิมตา 

2.5 - 1.2 ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.16)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานแผนและงบประมาณ นางผสุดี  อ่ิมตา 

1.2.1 ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ (สมศ.16.1) (1) - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานแผนและงบประมาณ นางผสุดี  อ่ิมตา 

1.2.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ (สมศ.16.2) (1.5) -รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานกิจกรรมสโมสร
และชมรมนกัศึกษา 

นายนิคม  ดิษฐคลึ 
 

1.3 3 - ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.17) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานแผนและงบประมาณ นางผสุดี  อ่ิมตา 

1.3.1 ระบบและกลไกพฒันานกัศึกษาของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหเ้ป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั  

(1) 
- ผูช่้วยคณบดี งานทะเบียน 

(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 
นางวนัดี  แกว้เหลก็ 

งานทะเบียน 1.3.2 กระบวนการจดัการเรียนการสอน ใช้ทกัษะท่ีมี
เทคโนโลยเีป็นฐาน  

(1) 
- ผูช่้วยคณบดี 

(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 
นางวนัดี  แกว้เหลก็ 

งานทะเบียน 1.3.3 มีระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญวิชาชีพ
ใหก้บันกัศึกษา  

(1) 
- ผูช่้วยคณบดี 

(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 
นางวนัดี  แกว้เหลก็ 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ จุดเน้น รวมทั้งวตัถุประสงค์
เฉพาะตามพระราชบญัญติัของสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 52-53 
ตวัช้ีวดั 3.1-3.4) 

1.4 
 

2 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานแผนและงบประมาณ นางผสุดี  อ่ิมตา 

2. การผลติบัณฑิต 28   
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร (สกอ.2.1) 

(ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 14) 
2 - ผูช่้วยคณบดี นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ งานหลกัสูตร 

(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ)  

2.2 อาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก (สกอ.2.2) 1.5 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานบุคลากร 
 

นางมลนิดา  รักนาย 

อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ (สกอ.2.3) 2.3 
 

1.5 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 
  

2.4 2 - ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
(สกอ.2.4) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 
  

2.5 
 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
(สกอ.2.5) 

2 - ผูช่้วยคณบดี นางวนัดี  แกว้เหลก็ งานทะเบียน 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ)  

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 2 - ผูช่้วยคณบดี งานหลกัสูตร นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ)  

2.7 
 

ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลกัษณะของบณัฑิต (สกอ.2.7)(ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 4.1.2) 

1.5 - ผูช่้วยคณบดี นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ งานหลกัสูตร 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ)   

ผ่านมตสิภาเมื่อวนัที่ 22 ก.ค. 2553 
แก้ไขตามมต ิCEO วนัที่ 3 พ.ย. 2553  
แก้ไขตาม ก.พ.ร. ปีงปม. พ.ศ. 2554 

แก้ไขตาม สกอ. 13 ม.ค. 2554 และสมศ. 12 พ.ค. 2554 

ผูร่้วมรายงานขอ้มูล * 
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องค์ 
ประกอบ 

ตวับ่งช้ี ค่านํา้หนัก 
หน่วยงานที่

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน 
รับผดิชอบ 

2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา (สกอ.2.8) 

1.5 - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

นายชยัศร  โลกิตสถาพร งานพฒันาวนิยั 
คุณธรรมและจริยธรรม  

2.9 1.5 - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (สมศ.1) (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 4.1.1) (ก.พ.ร.54 
ตวัช้ีวดั 4.1.1) 

งานแนะแนว นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 
  

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2) 

2 - ผูช่้วยคณบดี 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 

งานหลกัสูตร นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ 
 

2.11 ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีไดรั้บ
การตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.3) 

1.5 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานวจิยัและพฒันา นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

2.12 การพฒันาคณาจารย ์(สมศ.14) 2 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 
  

2.13 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทาํตรง
สาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 4.1.2) 

1 - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานแนะแนว นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 
  

2.14 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผ่านการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพต่อจาํนวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด (ก.พ.ร.53 
ตวัช้ีวดั 4.1.3) 

- - - - 

2.15 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิตต่อ
บณัฑิต (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 6.1) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 5.1) 

2 - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานแนะแนว นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 
 

2.16 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 6.2) (ก.พ.ร. 54 
ตวัช้ีวดั 5.2) 

1 - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานแนะแนว นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 
 

 
 
 

2.17 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ 
(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 17) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 13) 

2 - ผูช่้วยคณบดี งานหลกัสูตร นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ)  

2.18 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
คว าม รู้  คว ามสาม ารถด้ านภ าษ า ต่ า งป ระ เทศ 
(ภาษาองักฤษ และภาษาจีน) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 4.1.3) 

1 - ผูช่้วยคณบดี งานหลกัสูตร นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ 
นางวนัดี  แกว้เหลก็* (น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) งานทะเบียน 

 

3. กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 3    

3.1  ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร (สกอ.3.1) 

1.5 -รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานแนะแนว นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 
 

3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา (สกอ.3.2) 1.5 -รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานกิจกรรมสโมสร
และชมรมนกัศึกษา 

นายนิคม  ดิษฐคลึ 
 

4. การวจิัย 12    

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
(สกอ.4.1) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานวจิยัและพฒันา นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์(สกอ.4.2) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 3) 

2 - ผูช่้วยคณบดี 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 

ศูนยก์ารจดัการความรู้ 
(KM ) 

นางสาววารินี   วรีะสินธุ์ 

ผูร่้วมรายงานขอ้มูล * 
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องค์ 
ประกอบ 

ตวับ่งช้ี ค่านํา้หนัก 
หน่วยงานที่

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน 
รับผดิชอบ 

เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั (สกอ.4.3) 

นางรุ่งอรุณ  พรเจิรญ 4.3 2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานวจิยัและพฒันา 
 

4.4 นางรุ่งอรุณ  พรเจิรญ ร้อยละของจาํนวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การตีพิมพห์รือเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ ต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั (สมศ.5) (ก.พ.ร. 53 
ตวัช้ีวดั 4.2.1) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 4.2.1) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานวจิยัและพฒันา 
 
  

 
 

4.5 2 - งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์ (สมศ.6) 
(ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 4.2.2) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 4.2.2) 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานวจิยัและพฒันา นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

4.6 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
(ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 4.2.3) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานวจิยัและพฒันา นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

5. การบริการวชิาการแก่สังคม 10    

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สงัคม (สกอ.5.1) 2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานบริการวชิาการ 
แก่สงัคม 

นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
(สกอ.5.2) 

2 - 5.2 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานบริการวชิาการ 
แก่สงัคม 

นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

5.3 ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวจิยั (สมศ.8) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานบริการวชิาการ 
แก่สงัคม 

นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
หรือองคก์รภายนอก (สมศ.9) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานบริการวชิาการ 
แก่สงัคม 

นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้นต่าง ๆ  
(สมศ. 18) 

2 - 5.5 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานบริการวชิาการ 
แก่สงัคม 

นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

5.5.1 การช้ีนาํและ/หรือแกปั้ญหาสังคมในดา้น การส่งเสริม
และสืบสานโครงการมาจากพระราชดาํริ (สมศ.18.1) 

1 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานบริการวชิาการ 
แก่สงัคม 

นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

5.5.2 การช้ีนาํและ/หรือแกปั้ญหาสังคมในดา้น ค่านิยม 
จิตสาธารณะ (สมศ.18.2) 

1 -รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานศิลปวฒันธรรม นางสาวขนิษฐา  ดีสุบิน 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 4    

6.1 2 -รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม   
(สกอ. 6.1) 

งานศิลปวฒันธรรม นางสาวขนิษฐา  ดีสุบิน 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม   
(สมศ.10) 

1 -รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

6.2 งานศิลปวฒันธรรม นางสาวขนิษฐา  ดีสุบิน 

1 -รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

6.3 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม   
(สมศ. 11) 

งานศิลปวฒันธรรม นางสาวขนิษฐา  ดีสุบิน 

7. การบริหารและการจัดการ  20    

7.1 ภาวะผูน้ําของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดับของ
สถาบนั (สกอ.7.1) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 9.1) 

2 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

สาํนกังานคณบดี นางนิภา  สญัญานุจิต 

การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ.7.2) 7.2 1 - ผูช่้วยคณบดี 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 

ศูนยก์ารจดัการความรู้ 
(KM ) 

นางสาววารินี   วรีะสินธุ ์

ผูร่้วมรายงานขอ้มูล * 
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องค์ 
ประกอบ 

ตวับ่งช้ี ค่านํา้หนัก 
หน่วยงานที่

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน 
รับผดิชอบ 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (สกอ.7.3) 
(ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 11) 

2 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานประชาสมัพนัธ์ นางสาวศศิธร  ชูแกว้ 

7.4 1 -ผูช่้วยคณบดี ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.7.4) สาํนกังานคณบดี 
(นายสมชาย  เหลืองสด) 

นางนิภา  สญัญานุจิต 

สาํนกังานคณบดี 7.5 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั (สมศ.12) 
(ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 12.1) 

1 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

นางนิภา  สญัญานุจิต 

สาํนกังานคณบดี 7.6 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั (สมศ.13) 1 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

นางนิภา  สญัญานุจิต 

1 - ผูช่้วยคณบดี ระดับความสําเร็จในการพฒันาสถาบันสู่ระดับสากล 
(ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั  5) 

7.7 งานวเิทศสมัพนัธ ์
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 

นางสาววารินี   วรีะสินธุ์ 

1 - ผูช่้วยคณบดี ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (ก.พ.ร. 53 
ตวัช้ีวดั 9) 

นางวนัดี  แกว้เหลก็ 7.8 งานทะเบียน 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ)   
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 
งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย* 

7.9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังาน (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 11) 

1 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

วา่ท่ีรต. เกริกวฒิุ  รังสีปัญญา 

สาํนกังานคณบดี ระดับคุณภาพของการถ่ ายทอดเป้ าหมายของสภา
สถาบนัอุดมศึกษาสู่การปฏิบติั (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 12.2) 
(ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 9.2) 

1 - 7.10 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

นางนิภา  สญัญานุจิต 

ระดบัความสําเร็จในการให้ความสําคญักบัผูรั้บบริการ 
และการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัราชการ (ก.พ.ร. 53 
ตวัช้ีวดั 13) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 10) 

1 -7.11 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานประชาสมัพนัธ์ นางสาวศศิธร  ชูแกว้ 

1 - ผูช่้วยคณบดี นางวนัดี  แกว้เหลก็ 7.12 ระดับความสําเ ร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตรและการเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานขอ้มูลภาวการณ์มีงานทาํของ
บณัฑิต (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 14.1)  

งานทะเบียน 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ)   
-รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 
งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย* 

  
-รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 
งานแนะแนว นายมนตรี  บุญเรืองเศษ* 

7.13 ระดับความสําเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการ
บริหารจดัการภายในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 14.2) 

2 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 
 

7.14 ระดับความสํ า เ ร็ จของแผนพัฒนา บุคลากรของ
สถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 15.1) 

1 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 

1 - ผูช่้วยคณบดี 7.15 ระดบัความสาํเร็จของการจดัการความรู้ของสถาบนัอุดมศึกษา 
(ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 15.2) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 12) 

ศูนยก์ารจดัการความรู้ 
(KM ) (น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 

นางสาววารินี   วรีะสินธุ์ 

7.16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยข์องสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 53 
ตวัช้ีวดั 16) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 12) 

1 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 

ผูร่้วมรายงานขอ้มูล * 



-9- 
 

องค์ 
ประกอบ 

ตวับ่งช้ี ค่านํา้หนัก 
หน่วยงานที่

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน 
รับผดิชอบ 

สาํนกังานคณบดี 7.17 ระดับความสํ า เ ร็ จของการพัฒนาและป รับป รุ ง
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 18)  

1 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

นางนิภา  สญัญานุจิต 

8. การเงินและงบประมาณ 6    

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 2 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานการเงิน นางจนัทนา  โชติกรณ์ 
  

8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและ
รายจ่ายในภาพรวม (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 8) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 7) 

2 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานการเงิน นางจนัทนา  โชติกรณ์ 
  

8.3 ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 10) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 8) 

2 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานการเงิน นางจนัทนา  โชติกรณ์ 
  

9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 6    

9.1 
 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ.9.1) 

2 -ผูช่้วยคณบดี งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา (นายสมชาย  เหลืองสด) 

นางสาววรดานนัท ์ เหมนิธิ 

ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดั  
(สมศ.15) 

9.2 2 -ผูช่้วยคณบดี งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา (นายสมชาย  เหลืองสด) 

นางสาววรดานนัท ์ เหมนิธิ 

9.3 2 -ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ี
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
(ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 7.1) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 6) 

ผูช่้วยคณบดี งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา (นายสมชาย  เหลืองสด) 

นางสาววรดานนัท ์ เหมนิธิ 

10. สถานศึกษา 3 ด ี(3D) ตามนโยบายรัฐบาล -    

10.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา  3 ดี (3D) - - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

นายชยัศร  โลกิตสถาพร งานพฒันาวนิยั
คุณธรรมและจริยธรรม  

10.2 ผลท่ีเกิดผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้น 

- - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

นายชยัศร  โลกิตสถาพร งานพฒันาวนิยั
คุณธรรมและจริยธรรม  

รวม ตวับ่งช้ี 99    66  

 
ระยะเวลารายงานข้อมูล   เพือ่จัดทาํรายงานการประเมนิตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา  2553 

ผูร่้วมรายงานขอ้มูล * 

หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบตดิตามงาน 

หน่วยงานยอ่ยรายงานขอ้มูลใหง้านประกนัคุณภาพการศึกษา
ของคณะ/สาํนกั/สถาบนั/กอง 

- ผูก้าํกบัดูแลตวับ่งช้ี 
ไม่เกิน 13  พฤษภาคม  2554* 

- หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย/ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล/รายงาน 

งานประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะจดัทาํ SAR  ส่งสาํนกั
ประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยั/กอง 

- ผูก้าํกบัดูแลตวับ่งช้ี 
ไม่เกิน 20 พฤษภาคม  2554* - หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย/ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล/รายงาน 

- งานประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ 
ส่ง SAR ปีการศึกษา 2553 ของคณะใหส้าํนกัประกนัคุณภาพ  
มหาวทิยาลยัฯ อยา่งละ 1 เล่ม  พร้อม CD 

- งานประกนัคุณภาพของคณะ  
ไม่เกิน 30 มิถุนายน  2554 

- คณะกรรมการจดัทาํเล่ม SAR 
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