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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ
ระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
องค

ประกอบ ตัวบงชี้ ผูกํากับตัวบงชี้ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมลู/รายงาน

๑. การผลิตบัณฑิต

๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม
(สกอ.๑.๑), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑) -รองฯ ฝายวิชาการฯ -สํานักสงเสริมวิชาการฯ -ผอ.สสท.

๑.๒ อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปริญญา
เอก (สกอ.๑.๒), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑) -รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ.

๑.๓ อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (สกอ.๑.๓), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑) -รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ.

๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี
(สกอ.๑.๔), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑) - รองฯ ฝายกิจการฯ -กองพัฒนานักศึกษา -ผอ.กพศ.

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี
(สกอ.๑.๕), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑) - รองฯ ฝายกิจการฯ -กองพัฒนานักศึกษา -ผอ.กพศ.

๒. การวิจัย

๒.๑
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.๒.๑),
(กพร.๕๘ ตชว.๒.๒)

-รองฯ ฝายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
(สกอ.๒.๒), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๒) -รองฯ ฝายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย (สกอ.๒.๓), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๒) -รองฯ ฝายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๓. การบริการวิชาการ

๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.๓.๑),
(กพร.๕๘ ตชว.๒.๓) -รองฯ ฝายบริการวิชาการ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.๔.๑), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๔) - รองฯ ฝายกิจการฯ -กองศิลปวัฒนธรรม -ผอ.กศว.

๕. การบริหารจัดการ

๕.๑

การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของสถาบัน (สกอ.๕.๑), (กพร.
๕๘ ตชว.๖)
๕.๑.๑ การพัฒนาแผน -รองฯ ฝายวางแผนฯ -กองนโยบายและแผน -ผอ.กนผ.
๕.๑.๒ การเงิน -รองฯ ฝายการคลังฯ -กองคลัง -ผอ.กค.
๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง -รองฯ ฝายวางแผนฯ -กองนโยบายและแผน -ผอ.กนผ.
๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล -รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ.

๕.๑.๕ การจัดการความรู -รองฯ ฝายวิชาการฯ -ศูนยการจัดการความรู
(KM) -ผอ.ศูนย KM

๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร -รองฯ ฝายวิชาการฯ
-รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ.
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องค
ประกอบ ตัวบงชี้ ผูกํากับตัวบงชี้ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมลู/รายงาน

๕.๑.๗ การประกันคณุภาพภายใน -ผูชวยฯ ฝายประกันฯ -สํานักประกันคณุภาพ -ผอ.สปภ.
๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.๕.๒) -คณบดีทุกคณะ -ผอ.สปภ.

๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ (สกอ.๕.๓)

-รองฯ ฝายวิชาการฯ
-ผูชวยฯ ฝายประกันฯ

-สํานักสงเสริมวิชาการฯ
(หลักสูตร)
-สํานักประกันคณุภาพ
(คณะ)

-ผอ.สสท.
-ผอ.สปภ.

๖. องคประกอบตัวชี้วัด ก.พ.ร.

๖.๑
นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล ภารกิจ
หลักของกระทรวง/สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

๖.๒ ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
ตามพันธกิจหลัก -ผูชวยฯ ฝายประกันฯ -สํานักประกันคณุภาพ -ผอ.สปภ.

๖.๒.๑ การผลติบณัฑิต (องคประกอบท่ี ๑
สกอ.)

-รองฯ ฝายบรหิารฯ
-รองฯ ฝายวิชาการฯ
-รองฯ ฝายกิจการฯ

-กองบริหารงานบุคคล
-สํานักสงเสริมวิชาการฯ
-กองพัฒนานักศึกษา

-ผอ.กบ.
-ผอ.สสท.
-ผอ.กพศ.

๖.๒.๒ การวิจยั (องคประกอบท่ี ๒ สกอ.) -รองฯ ฝายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.
๖.๒.๓ การบริการวิชาการ (องคประกอบท่ี

๓ สกอ.) -รองฯ ฝายบริการวิชาการ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๖.๒.๔ การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม
(องคประกอบท่ี ๔ สกอ.) -รองฯ ฝายกิจการฯ -กองศิลปวัฒนธรรม -ผอ.กศว.

๖.๓ คุณภาพการใหบริการ
๖.๓.๑ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ

บัณฑิต (ระดับหลักสตูร สกอ.๒.๑)
-รองฯ ฝายวิชาการฯ
-รองฯ ฝายกิจการฯ*

-สํานักสงเสริมวิชาการฯ
-กองพัฒนานักศึกษา*

-ผอ.สสท.
-ผอ.กพศ.*

๖.๓.๒ ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษา (ระดับหลักสตูร
สกอ.๕.๓, ๕.๔)

-รองฯ ฝายวิชาการฯ
-รองฯ ฝายกิจการฯ*

-สํานักสงเสริมวิชาการฯ
-กองพัฒนานักศึกษา*

-ผอ.สสท.
-ผอ.กพศ.*

๖.๔ การเบิกจายเงินงบประมาณ
๖.๔.๑ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน (กพร.๕๘ ตชว.๔.๑)
-รองฯ ฝายการคลังฯ
-รองฯ ฝายวางแผนฯ*

-กองคลัง
-กองนโยบายและแผน*

-ผอ.กค.
-ผอ.กนผ.*

๖.๔.๒ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวม (กพร.๕๘ ตชว.๔.๒)

-รองฯ ฝายการคลังฯ
-รองฯ ฝายวางแผนฯ*

-กองคลัง
-กองนโยบายและแผน*

-ผอ.กค.
-ผอ.กนผ.*

๖.๕ การประหยัดพลังงาน (กพร.๕๘ ตชว.๕) -รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองกลาง -ผอ.กก.

๖.๖
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
ดานการบริหารจดัการ
(องคประกอบท่ี ๕ สกอ.)

-รองฯ ฝายบรหิารฯ
-รองฯ ฝายวิชาการฯ
-รองฯ ฝายวางแผนฯ
-รองฯ ฝายการคลังฯ
-ผูชวยฯ ฝายประกันฯ

-กองบริหารงานบุคคล
-สํานักสงเสริมวิชาการฯ
-กองนโยบายและแผน
-กองคลัง
-สํานักประกันคณุภาพ

-ผอ.กบ.
-ผอ.สสท.
-ผอ.กนผ.
-ผอ.กค.
-ผอ.สปภ.

* หมายเหตุ ผูรวมรายงานขอมูล
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