ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึกษา 2556 (เกณฑ์ มทร.พระนคร)
ระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่ งชี้ตามองค์ ประกอบ เกณฑ์ มทร.พระนคร

คะแนน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินงาน
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)

5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 1

5.00

2. การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร (สกอ.2.1)

2.00

2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก (สกอ.2.2)

2.41

2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3)

2.32

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)

5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้ (สกอ.2.5)

5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน (สกอ.2.6)

3.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7)

5.00

2.8 ระดับความสาเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที่จดั ให้กบั นักศึกษา (สกอ.2.8)

5.00

2.9 บัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.1)

4.50

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2)

4.28

2.11 ผลงานของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ (สมศ.3)

4.91

2.12 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14)

2.13

2.13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตต่อบัณฑิต (ก.พ.ร.56 5, ก.พ.ร.57 4.1)

5.00

2.14 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.56 6, ก.พ.ร.57 4.2)

4.40

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 2

3.93

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร(สกอ.3.1)

5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)

5.00

เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 3

5.00

4. การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1)

5.00

จัดทำโดย สำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร (14 สงิ หำคม 2557)

หน ้ำที่ 1

ตัวบ่ งชี้ตามองค์ ประกอบ เกณฑ์ มทร.พระนคร

คะแนน

4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2)

5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั (สกอ.4.3)

3.48

4.4 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ (สมศ.5)

2.51

4.5 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ที่นามาใช้ประโยชน์ (สมศ.6)

4.29

4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)

0.98

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 4

3.54

5. การบริการวิชาการแก่ สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม (สกอ.5.1)

5.00

5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม(สกอ.5.2)

5.00

5.3 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริ การวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยน การสอนและ /หรื อการวิจยั
(สมศ.8)
5.4 ผลการเรี ยนรู้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรื อองค์กรภายนอก (สมศ.9)

5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 5

5.00

5.00

6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)

5.00

6.2 การส่งเสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)

5.00

6.3 การพัฒนาสุนทรี ยภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)

5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 6

5.00

7. การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1)

4.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรี ยนรู้ (สกอ.7.2)

5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริ หารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)

5.00

7.4 ระบบบริ หารความเสี่ ยง (สกอ.7.4)

5.00

7.5 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12)

4.27

7.6 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถาบัน (สมศ.13)

5.00

7.7 ระดับความสาเร็ จของการดาเนินการตามมาตรฐานประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.ร. 55 ตัวชี้วดั 10)

0.86

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 7

4.16

8. การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)

5.00

จัดทำโดย สำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร (14 สงิ หำคม 2557)

หน ้ำที่ 2

ตัวบ่ งชี้ตามองค์ ประกอบ เกณฑ์ มทร.พระนคร

คะแนน

8.2 ร้อยละความสาเร็ จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วดั 6)

1.00

8.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วดั 7)

1.00

8.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วดั 8)

1.00

8.5 ระดับความสาเร็ จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วดั 9)

5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 8

2.60

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)

4.00

9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วดั 11)

4.40

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 9

4.20

97. องค์ ประกอบอัตลักษณ์ (สมศ.)
97.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.16)

4.73

97.1.1 ผลการบริ หารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1)

5.00

97.1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2)

4.47

97.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.17)

5.00

97.3 ผลการชี้นา ป้ องกันหรื อแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ (สมศ.18)

5.00

97.3.1 การชี้นา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในด้านค่านิยม จิตสาธารณะ ภายในสถาบัน (สมศ.18.1)
97.3.2 ผลการชี้นา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในด้าน การส่งเสริ มและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2)
เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 97

5.00
5.00
4.89

98. องค์ ประกอบสานักงาน ก.พ.ร.
98.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน) (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วดั 3)
เฉลี่ยองค์ ประกอบที่ 98

3.75
3.75

99. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล
99.1
การสถานศึกษา3 ดี3 ดี(3(3
99.2 การบริ
ผลที่เกิดหผูารจั
เ้ รี ยดนตามนโยบาย
D)Dมี) ความรู ้ เจตนคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ งั 3
ด้าน

5.00

เฉลี่ยองค์ ประกอบที่ 99

5.00

5.00

100. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
100.1 ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครให้เป็ นบัณฑิตนักปฏิบตั ิ
จัดทำโดย สำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร (14 สงิ หำคม 2557)

4.00
หน ้ำที่ 3

ตัวบ่ งชี้ตามองค์ ประกอบ เกณฑ์ มทร.พระนคร

คะแนน

100.2 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ใช้ทกั ษะที่มีเทคโนโลยีเป็ นฐาน

5.00

100.3 มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กบั นักศึกษา

5.00

เฉลี่ยองค์ ประกอบที่ 100

4.67

เฉลี่ยทุกองค์ ประกอบ

4.16

ข้อมูลจาก ระบบ IQA มทร.พระนคร (ตารางป.1)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิวหาคม 2557
โดย สานักประกันคุณภาพ มทร. พระนคร

จัดทำโดย สำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร (14 สงิ หำคม 2557)

หน ้ำที่ 4

