
ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบ เกณฑ์ มทร.พระนคร คะแนน

1.1  กระบวนการพฒันาแผน  (สกอ. 1.1) 5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  1 5.00

2.1  ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร (สกอ.2.1) 2.00

2.2  อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก (สกอ.2.2) 2.41

2.3  อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3) 2.32

2.4  ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ.2.4) 5.00

2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (สกอ.2.5) 5.00

2.6  ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 3.00

2.7  ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต  (สกอ.2.7) 5.00

2.8  ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศึกษา (สกอ.2.8) 5.00

2.9  บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1  ปี (สมศ.1) 4.50

2.10 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ.2) 4.28

2.11 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.3) 4.91

2.12 การพฒันาคณาจารย ์(สมศ.14) 2.13

2.13 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อบณัฑิต (ก.พ.ร.56 5, ก.พ.ร.57 4.1)  5.00

2.14 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.56 6,      ก.พ.ร.57 4.2)  4.40

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  2 3.93

3.1  ระบบและกลไกการให้ค  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร(สกอ.3.1) 5.00

3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา (สกอ.3.2) 5.00

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่  3 5.00

4.1  ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 5.00

 ระดบัมหาวทิยาลยั

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา  2556 (เกณฑ์ มทร.พระนคร)

1. ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน

2.  การผลิตบัณฑติ

3.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

4.  การวจิัย

จัดท ำโดย ส ำนักประกนัคณุภำพ มทร.พระนคร  (14 สงิหำคม 2557)  หนำ้ที ่1



ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบ เกณฑ์ มทร.พระนคร คะแนน

4.2  ระบบและกลไกจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ.4.2) 5.00

4.3  เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั (สกอ.4.3) 3.48

4.4  งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.5) 2.51

4.5  งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ (สมศ.6) 4.29

4.6  ผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 0.98

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  4 3.54

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม (สกอ.5.1) 5.00

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม(สกอ.5.2) 5.00

5.3  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียน    การสอนและ /หรือการวิจยั 
(สมศ.8)

5.00

5.4  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนหรือองคก์รภายนอก (สมศ.9) 5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  5 5.00

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ. 6.1) 5.00

6.2 การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.10) 5.00

6.3 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ. 11) 5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  6 5.00

7.1  ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั (สกอ.7.1) 4.00

7.2  การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ.7.2) 5.00

7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ (สกอ.7.3) 5.00

7.4  ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.7.4) 5.00

7.5  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั (สมศ.12) 4.27

7.6  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั (สมศ.13) 5.00

7.7 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรฐานประหยดัพลงังานของสถาบนัอุดมศึกษา(ก.พ.ร. 55 ตวัช้ีวดั 10) 0.86

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  7 4.16

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 5.00

6  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

7. การบริหารและการจัดการ

8. การเงนิและงบประมาณ

5. การบริการวชิาการแก่สังคม
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8.2  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน   (ก.พ.ร.55 ตวัช้ีวดั 6) 1.00

8.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ก.พ.ร.55 ตวัช้ีวดั7) 1.00

8.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ก.พ.ร.55 ตวัช้ีวดั 8) 1.00

8.5 ระดบัความส าเร็จของการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต  (ก.พ.ร.55 ตวัช้ีวดั 9) 5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  8 2.60

9.1  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 4.00

9.2  ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สงักดั (สมศ.15) (ก.พ.ร.55 ตวัช้ีวดั 11) 4.40

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  9 4.20

97.1  ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.16) 4.73

97.1.1 ผลการบริหารสถาบนัให้เกิดอตัลกัษณ์ (สมศ.16.1) 5.00

97.1.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์  (สมศ. 16.2) 4.47

97.2  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.17) 5.00

97.3  ผลการช้ีน า ป้องกนัหรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้นต่างๆ (สมศ.18) 5.00

97.3.1 การช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้นค่านิยม จิตสาธารณะ ภายในสถาบนั (สมศ.18.1) 5.00

97.3.2 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้น การส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
 ภายนอกสถาบนั (สมศ.18.2)

5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 97 4.89

98.1  ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้  ความสามารถดา้น   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ และ
ภาษาจีน) (ก.พ.ร.55 ตวัช้ีวดั 3)

3.75

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 98 3.75

99.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 5.0099.2 ผลท่ีเกิดผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม  ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3
 ดา้น 5.00

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 99 5.00

100.1 ระบบและกลไกพฒันานกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั 4.00

99. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล

100.  อัตลักษณ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

97. องค์ประกอบอัตลักษณ์ (สมศ.)

98. องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร.

จัดท ำโดย ส ำนักประกนัคณุภำพ มทร.พระนคร  (14 สงิหำคม 2557)  หนำ้ที ่3
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100.2 กระบวนการจดัการเรียนการสอน ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน 5.00

100.3 มีระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญวิชาชีพให้กบันกัศึกษา 5.00

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 100 4.67

เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.16

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

จัดท ำโดย ส ำนักประกนัคณุภำพ มทร.พระนคร  (14 สงิหำคม 2557)  หนำ้ที ่4


