คณบดี

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารฯ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันฯ

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการฯ
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีฯ

นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่บังคับใช้ : ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ISSUE : ๑
หน้าที่ ๑/๒

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังฯ

เอกสารควบคุม

เป้าหมายคุณภาพ (ฉบับร่าง) :
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(ระดับสถาบัน)

ค่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๑. การผลิตบัณฑิต
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.๑.๑) (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑)
๑.๒ อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก (สกอ.๑.๒) (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑)
๑.๓ อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.๑.๓) (กพร.๕๘ ตชว.
๒.๑)
๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.๑.๔) (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑)
๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.๑.๕) (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑)

๓.๕๕
คะแนน
ร้อยละ ๒๐



ร้อยละ ๒๕



๕ ข้อ
(๔ คะแนน)
๕ ข้อ
(๔ คะแนน)

๒. การวิจัย
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.๒.๑)
(กพร.๕๘ ตชว.๒.๒)
๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.๒.๒) (กพร.๕๘ ตชว.๒.๒)
๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ.๒.๓) (กพร.๕๘ ตชว.
๒.๒)
๓. การบริการวิชาการ

๕ ข้อ
(๔ คะแนน)
๓ คะแนน
๒.๕๐
คะแนน

๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.๓.๑) (กพร.๕๘ ตชว.๒.๓)

๖ ข้อ
(๕ คะแนน)

๔. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.๔.๑) (กพร.๕๘ ตชว.
๒.๔)
๕. การบริหารจัดการ
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.๕.๑) (กพร.๕๘ ตชว.๖)
๕.๑.๑ การพัฒนาแผน
๕.๑.๒ การเงิน
๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง
๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล
๕.๑.๕ การจัดการความรู้
๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร
๕.๑.๗ การประกันคุณภาพภายใน
๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.๕.๒)
๕.๓ ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (สกอ.๕.๓)
เพิ่มเติม : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.๖.๑ ระดับหลักสูตร)












๕ ข้อ
(๔ คะแนน)



๗ ข้อ
(๕ คะแนน)





 

๓.๕๑
คะแนน
๔ ข้อ
(๔ คะแนน)
-







๖. องค์ประกอบตัวชี้วัด ก.พ.ร.
๖.๑ นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ภารกิจหลักของกระทรวง/สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
๖.๒.๑ การผลิตบัณฑิต (องค์ประกอบที่ ๑ สกอ.)
๖.๒.๒ การวิจยั (องค์ประกอบที่ ๒ สกอ.)
๖.๒.๓ การบริการวิชาการ (องค์ประกอบที่ ๓ สกอ.)
๖.๒.๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (องค์ประกอบที่ ๔ สกอ.)
๖.๓ คุณภาพการให้บริการ
๖.๓.๑ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (ระดับหลักสูตร สกอ.๒.๑)
๖.๓.๒ ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (ระดับหลักสูตร
สกอ.๕.๓, ๕.๔)
๖.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๖.๔.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (กพร.๕๘ ตชว.๔.๑)
๖.๔.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (กพร.๕๘ ตชว.๔.๒)
๖.๕ การประหยัดพลังงาน (กพร.๕๘ ตชว.๕)
๖.๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้านการบริหารจัดการ (องค์ประกอบ
ที่ ๕ สกอ.)

๓ คะแนน

คณบดี

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารฯ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันฯ

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการฯ
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีฯ

นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่บังคับใช้ : ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ISSUE : ๑
หน้าที่ ๒/๒

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังฯ

เอกสารควบคุม

เป้าหมายคุณภาพ (ฉบับร่าง) :
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(ระดับสถาบัน)

ค่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ใช้คะแนนผลการประเมินปฏิบัติราชการของ
สกอ.จากสานักงาน ก.พ.ร.


๓ คะแนน
 






๓ คะแนน



*

๓ คะแนน



*
* 
* 

ร้อยละ ๘๗
ร้อยละ ๙๖
๓ คะแนน



๓ คะแนน

   

 

หมายเหตุ * มีส่วนร่วม/สนับสนุน
-กาหนดค่าเป้าหมายตามมติที่ประชุม วาระการประชุมด้านการประกันคุณภาพ ที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสานักอธิการบดี

..........................................
(รองศาสตราจารย์สภุ ัทรา โกไศยกานนท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

