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ส่วนที ่3 
 

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 
 

ส่วนที่  3-1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์ มทร.พระนคร 

ส่วนที่  3-2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ตามเกณฑ์ มทร.พระนคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ มทร.พระนคร     : 13  องค์ประกอบ  54  ตัวบ่งชี ้ 
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ส่วนที่  3-1  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
คุณภาพตามเกณฑ์ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา  2554 

 

ตารางที่ 3-1 ก   แสดงจ านวนตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคณุภาพของ มทร.พระนคร 
      จ าแนกตามประเภทของตัวบ่งช้ี 
ตารางที่ 3-1 ข   สรุปคะแนนตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร 
      จ าแนกตามประเภทของตัวบ่งช้ี 
ตารางที่ 3-2      สรุปผลการด าเนินงาน  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีและคา่เฉลีย่ 

     รายมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน มทร.พระนคร   
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องค์ 
ประกอบที ่

จ านวน
ตัวบ่งช้ี 

ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากับดูแล องค์ 
ประกอบที ่

จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

ค่าน้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากับดูแล 
มทร.พระนคร                            คณะ มทร.พระนคร                            คณะ 

1 1 3 รอง อรม.ด้านวางแผนฯ รองคณบดี ฝบผ. 8 5 6 รอง อรม.ด้านการคลังฯ/
ด้านวางแผนฯ 

รองคณบดี ฝบผ./
ฝว. 

2 14 28 รอง อรม.ด้านวิชาการฯ/ดา้น
บริหารฯ/ด้านวิจัยฯ/ด้านกิจการน

ศ.ฯ 

รองคณบดี ฝว. 9 2 6 รอง อรม.ด้านวางแผนฯ รองคณบดี ฝว. 

3 2 6 รอง อรม.ด้านกิจการนศ. รองคณบดี ฝก. 97 5 8 รอง อรม.ด้านวางแผนฯ 
/ด้านกิจการ นศ.ฯ 

รองคณบดี ฝว./ฝก. 

4 6 12 รอง อรม.ด้านวิจัยฯ รองคณบดี ฝว. 98 1 2 รอง อรม.ด้านวิชาการฯ รองคณบดี ฝว. 
5 4 8 รอง อรม.ด้านวิจัยฯ  รองคณบดี ฝว. 99 2 - รอง อรม.ด้านกิจการนศ.ฯ 

/ ด้านวิชาการฯ 
รองคณบดี ฝก. 

 6  3 6 รอง อรม.ดา้นกิจการนศ.ฯ รองคณบดี ฝก. 100 3 3 รอง อรม.ด้านวิชาการฯ รองคณบดี ฝว. 
7 6 12 รอง อรม.ดา้นบริหารฯ/ดา้นวิชาการ

ฯ/ 
ด้านเทคโนโลยฯี/ด้านวางแผน 

รองคณบดี ฝบผ./
ฝว. รวม 54 100 

  

 

ปีการศึกษา  2554 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน ตามเกณฑ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ตารางที่ 3-1ก  แสดงจ านวนตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จ าแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 
จ านวน/ ตัวบ่งช้ีตามมาตรฐาน มทร พระนคร 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถุประสงค์ 
     และแผนการด าเนินการ - 1     (1.1) - 1 

2.  การผลิตบัณฑิต 
3     (2.2, 2.3, 
2.5) 

4    (2.1, 2.4, 2.6, 
2.7) 

6   (2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.12,  2.13, 2.14)  

14 

3.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 2      (3.1, 3.2) - 2 

4.  การวิจัย 1       (4.3) 2      (4.1, 4.2) 3  (4.4, 4.5, 4.6)  6 
5.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม - 2      (5.1, 5.2) 2  (5.3, 5.4) 4 
6.  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 1      (6.1) 2  (6.2, 6.3) 3 

7.  การบริหารและการจัดการ - 
4   (7.1, 7.2, 7.3, 
7.4,) 

2  (7.5, 7.6) 6 

8.  การเงินและงบประมาณ - 1      (8.1) 4  (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3) 5 
9.  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- 1      (9.1) 1  (9.2) 2 

97. องค์ประกอบอัตลักษณ์ สมศ. - - 
5  (97.1.1, 97.1.2, 97.2, 

97.3.1, 97.3.2) 
5 

98. องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. - - 1  (98.1) 1 
100. องค์ประกอบอัตลักษณ์ 
มทร.พ. 

- 
3  (100.1, 100.2, 
100.3) 

- 3 

รวม 4 21 26 51 
99. สถานศึกษา 3 ดี(3D)ตาม
นโยบายรัฐบาล - 1     (10.1) 1     (10.2) 2 
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ตารางที ่3-1ข  สรุปคะแนนตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จ าแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้               
แต่ละตัวบ่งชี้ใช้คะแนนอิงเกณฑ์เต็ม 5 

 คะแนนตัวบ่งชีต้ามมาตรฐาน มทร.พระนคร ผลการประเมิน*  

องค์ประกอบคุณภาพ 
 

I P O 
รวม 

0.00 - 1.50  ปรับปรุงเร่งด่วน                    
1.51 - 2.50   ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50  ระดับพอใช้            
3.51 - 4.50   ระดับดี 
4.51 - 5.00   ระดับดีมาก 

หมาย
เหตุ 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต /
ผลลัพธ์  

องค์ประกอบที่ 1.  ปรัชญา ปณิธาน,                   
วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก  

องค์ประกอบที่ 2.  การเรียนการสอน 1.67 4.75 3.96 3.65 ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 3.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 4.  การวิจัยสิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรม 5.00 5.00 2.52 3.76 ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 5.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 4.50 4.75 ระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 5.00 4.00 4.33 ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 7.  การบริหารและการจัดการ - 5.00 4.34 4.87 ระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 8.  การเงินและงบประมาณ - 5.00 3.29 3.63 ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.00 4.43 4.22 ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 97. องค์ประกอบอัตลักษณ์ สมศ. - - 4.84 4.84 ระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 98. องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. - - 3.88 3.88 ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 99. สถานศึกษา 3 ดี (3D)  
ตามนโยบายรัฐบาล 

- 4.00 5.00 4.50 ระดับดี  

องค์ประกอบที่ 100. องค์ประกอบอัตลักษณ์ มทร.พ. - 4.33 - 4.33 ระดับดี  
เฉลี่ยรวม 12 องค์ประกอบ 2.50 4.77 3.98 4.20 ระดับดี  
ผลการประเมิน* ระดบั

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ระดับ
ดีมาก 

ระดั
บดี 

ระดับ
ดี 

ระดับดี 
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ตารางที่ 3 - 2   สรุปผลการด าเนินงาน  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน 
                     ตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปีการศึกษา 2554 

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ต้องปรับปรุง         พอใช้         ดี       ดีมาก 
    00.00 - 1.50                      1.51 - 2.50                      2.51 - 3.50              3.51 - 4.50         4.51 – 5.00 
 
 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินการปีการศึกษา 2554 

บรรลุ
เปา้หมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  

บรรล ุ

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

ตัวตั้ง 
ผล คะแนน/ผล 

ประเมนิ 
ตัวตั้ง 

ผล คะแนน/ผล
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1   : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  (น้ าหนักร้อยละ  3) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน              
(สกอ.1.1) (กระบวนการ) 

4 ข้อ 3 - 5 3 - 5 3 - 8 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1     3.00   3.00   5.00  
องค์ประกอบท่ี 2  : การผลิตบัณฑิต    (น้ าหนักร้อยละ  28)  
2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูร (สกอ.2.1) (ก.พ.ร.
54 ตัวช้ีวัด 14) (กระบวนการ)   

3 ข้อ 2 - 3 3 - 3 3 - 6 5  

2.2  อาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (สกอ.2.2) (ปัจจัย
น าเข้า)   

ร้อยละ 
4 

2 0 
17 

0 0 0 
17 

0 0 0 
17 

0 0  

2.3  อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ (สกอ.2.3) (ปัจจัย
น าเข้า)   

ร้อยละ
30 

2 0 
17 

0 0 0 
17 

0 0 0 
17 

0 0  

2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.
2.4) (ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 12) 
(กระบวนการ)   

3 ข้อ 2 - 3 3 - 5 4 - 7 5  

2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
(สกอ.2.5) (ปัจจัยน าเข้า)   

4 ข้อ 2 - 5 3 - 5 3 - 7 5  

2.6  ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน (สกอ.2.6) (ก.พ.ร.54 
ตัวช้ีวดั 10) (ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 13) 
(กระบวนการ)   

4 ข้อ 2 - 4 3 - 4 3 - 7 5  

2.7  ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ.2.7) (ก.พ.ร.54 
ตัวช้ีวัด 4.1.2) (กระบวนการ)   

3 ข้อ 2 - 2 2 - 3 3 - 4 4  
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ตารางที่ 3 - 2  สรุปผลการด าเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ต้องปรับปรุง         พอใช้         ดี       ดีมาก 
    00.00 - 1.50                      1.51 - 2.50                      2.51 - 3.50              3.51 - 4.50         4.51 – 5.00 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินการปีการศึกษา 2554 บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล 

ประเมนิ 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

2.8  ระดับความส าเรจ็ของการ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดั
ให้กับนักศึกษา (สกอ.2.8) (ผลผลติ)   

3 ข้อ 2 - 3 3 - 4 4 - 4 4  

2.9  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
(สมศ.1) (ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 4.1.1) 
(ผลผลิต)   

ร้อยละ 
60 
 

2 
 

 0 0 90.48 

90.48 

4.52 

90.48 

90.48 

4.52 

 

 100 100 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ี 
โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2) 
(ผลผลิต)   

3 
คะแนน 

2 

ไม่ชอรับการประเมิน 

2.11 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (สมศ.3)(ผลผลติ)   

ร้อยละ 
0.1 

2  
ไม่ชอรับการประเมิน 

2.12 การพัฒนาคณาจารย ์ 
(สมศ.14) (ผลผลติ)   

4 
คะแนน 

2 32 1.88 1.57 32 1.88 1.57 32 1.88 1.57  
17 17 17 

2.13  ร้อยละของระดับความ       
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
(ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 5.1) (ก.พ.ร.55 
ตัวช้ีวัด 4) (ผลผลติ)   

ร้อยละ 
75 
 

2  0 0 418 83.6 4.72 418 83.6 4.72  

 5 5 

2.14  ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบัน 
อุดมศึกษา (ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 5.2) 
(ก.พ.ร.55 ตัวช้ีวัด 5) (ผลผลติ)   

ร้อยละ 
75 

2  0 0 452 90.4 5 452 90.4 5  

 5 5 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2     1.55   2.9
8 

  3.65  



 :  SAR  ปีการศึกษา 2554 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร              เกณฑ์ สกอ. 

45 

 
ตารางที่ 3 - 2  สรุปผลการด าเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 

หมายเหต ุ  -* กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเป้าหมาย 36,000 บาท/คน   
              - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 15,000 บาท/คน           

-** ค่าเป้าหมายระดับสาขา เป็นร้อยละ 12 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ต้องปรับปรุง         พอใช้         ดี       ดีมาก 
    00.00 - 1.50                      1.51 - 2.50                      2.51 - 3.50              3.51 - 4.50         4.51 – 5.00 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินการปีการศึกษา 2554 บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล 

ประเมนิ 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3  :  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    (น้ าหนกัร้อยละ  6 ) 
3.1 ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมลู
ข่าวสาร (สกอ.3.1) (กระบวนการ)   

5 ข้อ 1.5 - 4 3 - 5 3 - 7 5  

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิ
กิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2) 
(กระบวนการ)   

4 ข้อ 1.5 - 3 3 - 3 3 - 5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3     3.00   3.00   5.00  
องค์ประกอบท่ี 4  :  การวิจัย     (น้ าหนักร้อยละ 12) 
4.1  ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์              
(สกอ.4.1) (กระบวนการ)   

5 ข้อ 2 - 4 3 - 6 4 - 8 5  

4.2  ระบบและกลไกจดัการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(สกอ.4.2) (ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 3, 
4.2.1, 4.2.2) (กระบวนการ)   

3 ข้อ 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5  

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย (สกอ.4.3) (ปัจจัย
น าเข้า)   

3 
คะแนน 

2 - 1:166,007.14 

5 - 1:166,007.14 

5 - 1:166,007.14 

5  

4.4  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(สมศ.5) (ผลผลติ)   

3 
คะแนน* 

2 0 0 0 0 0 - 1.75 10.29 

2.57  
17 17 17 

4.5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ที่น ามาใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 
(ผลผลิต)   

ร้อยละ 
10** 

2 0 0 0 0 0 
 

0 23.53 

23.53 

5  

100 100 100 

4.6  ผลงานวิชาการที่ไดร้ับการ
รับรองคุณภาพ (สมศ.7) (ผลผลิต)   

ร้อยละ 
10 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

17 17 17 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4     1.83   2.17   3.76  
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ตารางที่ 3 - 2  สรุปผลการด าเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ต้องปรับปรุง         พอใช้         ดี       ดีมาก 
    00.00 - 1.50                      1.51 - 2.50                      2.51 - 3.50              3.51 - 4.50         4.51 – 5.00 
 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินการปีการศึกษา 2554 บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล 
ประเมนิ 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคม        (น้ าหนักร้อยละ  8) 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 
(กระบวนการ)   

3 ข้อ 2 - 3 3 - 3 3 - 5 5  

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) 
(กระบวนการ)   

3 ข้อ 2 - 2 2 - 3 3 - 5 5  

5.3 ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั (สมศ.8) 
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 
5 

2 0 0 0 0 0 0 400 100 5  

4 4 4 

5.4  ผลการเรียนรู้และเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.9) (ผลผลิต) 

3  ข้อ 2 - 2 2 - 3 3 - 4 4  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5     1.75   2.25   4.75  
องค์ประกอบท่ี 6  :  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      (น้ าหนักร้อยละ  6) 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 
(กระบวนการ)   

3 ข้อ 2 - 3 3 - 3 3 - 5 5  

6.2 การส่งเสรมิและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
(ผลผลิต) 

3 ข้อ 2 - 3 3 - 4 4 - 4 4  

6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิาง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
(ผลผลิต) 

3 ข้อ 2 - 3 3 - 3 3 - 4 4  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 6     3.00   3.33   4.33  
องค์ประกอบท่ี 7  :  การบริหารและการจัดการ     (น้ าหนักร้อยละ  12) 
7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน             
(สกอ.7.1) (ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 9.1, 
9.2) (กระบวนการ) 

4  
ข้อ 

2 - 4 3 - 5 3 - 7 5  
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ตารางที่ 3 - 2  สรุปผลการด าเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ต้องปรับปรุง         พอใช้         ดี       ดีมาก 
    00.00 - 1.50                      1.51 - 2.50                      2.51 - 3.50              3.51 - 4.50         4.51 – 5.00 
 
 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินการปีการศึกษา 2554 บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล 
ประเมนิ 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ (สกอ.7.2) (ก.พ.ร.54   
ตัวช้ีวัด 12) (กระบวนการ) 

3 ข้อ 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5  

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 
(ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 11) 
(กระบวนการ) 

3  
ข้อ 

2 - 3 3 - 3 3 - 5 5  

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง         
(สกอ.7.4) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวัด 9.2) 
(กระบวนการ) 

4  
ข้อ 

2 - 4 3 - 6 5 - 6 5  

7.5  การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ี
ของสภาสถาบัน (สมศ.12) (ผลผลติ) 

3 
คะแนน 

2 
ไม่ขอรับประเมิน 

7.6  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13) 
(ผลผลิต) 

3 
คะแนน 

2 - 0 0 - 4.34 4.34 - 4.34 4.34  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7     2.40   3.87   4.87  
องค์ประกอบท่ี 8  :  การเงินและงบประมาณ    (น้ าหนักร้อยละ  6) 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ.8.1)   
(กระบวนการ)   

4 ข้อ 2 - 3 2 - 4 3 - 7 5  

8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนและ
รายจ่ายในภาพรวม (ก.พ.ร.54         
ตัวช้ีวัด 7) (ผลผลติ) 

 

2  0.71 0.71  2.71 2.71  2.71 2.71  

8.2.1 ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
(ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 7.1) (ก.พ.ร. 55 
ตัวช้ีวัด 7) (ผลผลติ) 

ร้อยละ 
72 

 (0.66) - 0 0 186,497.04*100/212}500.00 

87.76 

5 186,497.04*100/212}500.00 

87.76 

5  
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ตารางที ่3 - 2  สรุปผลการด าเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ต้องปรับปรุง         พอใช้         ดี       ดีมาก 
    00.00 - 1.50                      1.51 - 2.50                      2.51 - 3.50              3.51 - 4.50         4.51 – 5.00 
 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินการปีการศึกษา 2554 บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล 
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

8.2.2 ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม (ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 7.2) 
(ก.พ.ร. 55 ตัวช้ีวัด 8) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 
93 

(0.67) - 0 0 3,887,886.73*100/4,320,640.00
 

89.98 
1 3,887,886.73*100/4,320,640.00

 

89.98 

1  

8.2.3 ร้อยละความส าเร็จของ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
(ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 7.3) (ก.พ.ร.55 
ตัวช้ีวัด 6) 

ร้อยละ 
93 

(0.67) 3,887,886.73*100/4,320,640.00
 

89.98 
2.14 3,887,886.73*100/4,320,640.00

 

89.98 

2.14 3,887,886.73*100/4,320,640.00
 

89.98 

2.14  

8.3  ระดับความส าเรจ็ของการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร.54 
ตัวช้ีวัด 9) (ผลผลติ) 

ระดบั   
3 

2 - 3 3 - 4 4 - 5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8     1.43   3.03   3.63  

องค์ประกอบท่ี 9  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   (น้ าหนักร้อยละ  6) 

9.1  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 
(ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 6) (กระบวนการ) 

4  
ข้อ 

3 - 2 2 - 4 3 - 8 4  

9.2  ผลประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15)  
(ก.พ.ร.55 ตัวช้ีวัด 8) (ผลผลติ) 

3 
คะแนน 

3 - 0 0 - 0 0  4.43 

4.43  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9     1.00   1.50   4.22  
องค์ประกอบท่ี 97  :  องค์ประกอบอัตลักษณ์ สมศ.   (น้ าหนกัร้อยละ  8) 
97.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน (สมศ. 16) 

 3 - 1.00 1.00 - 1.50 1.50 - 4.61 4.61  

  97.1.1 ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1) (ผลผลติ) 

3 
ข้อ 

(1.5) - 2 2 - 3 3 - 5 5  
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ตารางที่ 3 - 2  สรุปผลการด าเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ต้องปรับปรุง         พอใช้         ดี       ดีมาก 
    00.00 - 1.50                      1.51 - 2.50                      2.51 - 3.50              3.51 - 4.50         4.51 – 5.00 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินการปีการศึกษา 2554  
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
บรรลุ

เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล 
ประเมนิ 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

97.1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิต 
ตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) 

(ผลผลิต) 

3 
คะแนน 

(1.5) 
 

 0 0  0 0 4.22 4.22 4.22  
  35 

97.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน (สมศ.17) (ผลผลิต) 

3 
ข้อ 

3 - 2 2 - 3 3 - 5 5  

97.3  ผลการชี้น า ป้องกันหรือ
แก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
(สมศ.18) 

 2 - 3 3 - 3 3 - 5 5  

97.3.1 การชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในด้านคา่นิยม 
จิตสาธารณะ ภายในสถาบัน (สมศ.
18.1)(ผลผลติ) 

2   
ข้อ 

(1) - 2 3 - 2 3 - 4 5  

97.3.2 ผลการชี้น า ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน การ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการมาจาก
พระราชด าริ ภายนอกสถาบัน (สม
ศ.18.2)(ผลผลติ) 

2    
ข้อ 

(1) - 2 3 - 2 3 - 4 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 97     2.00   2.40   4.84  
องค์ประกอบท่ี 98. องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 

98.1  ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผา่น
เกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความสามารถดา้นภาษาตา่งประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) (ก.พ.ร.54 
ตัวช้ีวัด 4.1.3)(ก.พ.ร.55 ตัวช้ีวัด 3)(
ผลผลติ)   

ร้อยละ 
60 

2 120 15.4 1 120 15.4 1 212 77.66 

3.88  

78 78 273 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 98     1.00   1.00   3.88  
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ตารางที่ 3 - 2  สรุปผลการด าเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ต้องปรับปรุง         พอใช้         ดี       ดีมาก 
    00.00 - 1.50                      1.51 - 2.50                      2.51 - 3.50              3.51 - 4.50         4.51 – 5.00 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

เป้า 
หมาย 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินการปีการศึกษา 2554 บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล 
ประเมนิ 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ผล
ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 99. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล  
99.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา  
3 ดี (3D)(กระบวนการ) 

3    
ข้อ 

- - 2 2 - 2 2 - 4 4  

99.2 ผลที่เกิดกับผูเ้รียนตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตน
คติที่ดี ตลอดจนเกดิพฤติกรรม 
(ผลผลิต) 

3    
ข้อ 

- - 2 2 - 2 3 - 3 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 99     2.50   2.50   4.50  

องค์ประกอบท่ี 100  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (น้ าหนัก  3) 
100.1 ระบบและกลไกพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เปน็
บัณฑิตนักปฏิบัติ (กระบวนการ) 

3  
ข้อ 

1 - 2 2 - 2 2 - 3 3  

100.2 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็น
ฐาน (กระบวนการ) 

3 
ข้อ 

1 - 2 2 - 2 2 - 5 5  

100.3 มีระบบและกลไกการสร้าง
ความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับ
นักศึกษา (กระบวนการ) 

3  
ข้อ 

1 - 3 3 - 3 3 - 5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 100     2.33   2.33   4.33  
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุก
องค์ประกอบ 

    1.94   2.73   4.20  
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ส่วนที่ 3 – 2 
 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2554 
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มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.)  

และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2554 
 

ตัวบ่งชี้ 
(สมศ. รอบสาม) 

องค์ประกอบที่ 
(มทร.พ.),(สกอ.) 

จ านวนตัวบ่งช้ี 
มทร.พระนคร สกอ. 

- 1 – ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการ
ด าเนินงาน 

1 1 

1, 2, 3, 14 2 – การผลิตบัณฑิต 14 8 
- 3 – กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 2 

5, 6, 7 4 –  การวิจัย 6 3 
8, 9 5 – การบริการวิชาการแก่สังคม 4 2 
10, 11 6 – การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 1 
21, 13 7 – การบริหารและการจัดการ 6 4 

- 8 – การเงินและงบประมาณ 5 1 
15 9 – ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2 1 

16 (16.1, 16.2), 
17, 18 (18.1, 18.2) 

97 – องค์ประกอบอัตลักษณ์ สมศ. 5 - 

- 98 – องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 1 - 
- 100 – อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              

ราชมงคลพระนคร 
3 - 

รวม 52 23 
- 99 – สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐ 2 - 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

8 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการ
ด าเนินงาน) 
  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบันและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

โดยทางคณะเชิญบุคลากรระดับหัวหน้างานทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมระดมความคิด เสนอแนะ 
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และมอบหมายผู้รับผิดชอบก ากับดูแลตามแผนปฏิบัติราชการ  ซ่ึง
สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 
     2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

โดยคณะได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรภายในคณะรับทราบ
อย่างทั่วถึงเพ่ือยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยคณะได้สร้างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 แบ่งเป็น 4 พันธกิจ เพื่อการบริหารและจัด

งานอย่างชัดเจน ก าหนดตัวชี้วัด/บ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบโครงการ 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยคณะก าหนดตัวชี้วัด/บ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ เพ่ือ

วางเป้าหมายสู่ความส าเร็จตามแผนเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

โดยคณะมีการด าเนินงาน ครบทั้ง 4 พันธิจ ประกอบด้วย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน 
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 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

โดยคณะวางระบบและกลไกขับเคลื่อนในการตรวจสอบ ติดตาม การรายงานผลการด าเนินงานทุก
เดือน เพ่ือเร่งรัดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 
 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
โดยมหาวิทยาลัยประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปีละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
     8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

โดยคณะน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย     เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4 5 3 5 3 8 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.1.1-1-1 แผนการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปี พ.ศ. 2553-2565   

แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว 
สถอ.1.1-1-2 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี พ.ศ. 2554 
สถอ.1.1-1-3 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565)  
สถอ.1.1-1-4 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551–2554) 
สถอ.1.1-2-1 หนังสือเวียนรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.1.1-2-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.1.1-6-1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ  
สถอ.1.1-7-1 วาระ/บันทึกการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
สถอ.1.1-8-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
จุดแข็ง 

1. แผนการพัฒนาให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกภาคส่วนระดับในการระดมความคิด เสนอแนะ และ
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2. บุคลากรทุกภาคส่วนให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าเพ่ือพิจารณา 
2.  ควรมีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ข้อเสนอแนะ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือเสนอวาระพิจารณาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี

การศึกษา 2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. ........................................................................... ......... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
(CEO) 
- รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน 
- งานนโยบาย
และแผน 

 

แผนพัฒนา 
1.  สร้างแผนปรับปรุงพัฒนา (Improvement Plan) 
2. .................................................................................... 

 
ประจ าปี พ.ศ. 2555 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305   

 (รองคณบดีฝ่ายวางแผน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวศรีสุดา ภู่แย้ม  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305   
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 :   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 14) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ  
 

มีการด าเนินการครบ  
5 ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป 
และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด   

โดยคณะมีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดให้มีการสารวจและวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ความพร้อมด้านคณาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1.1 คุณภาพของหลักสูตร 
1.2 จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร 
1.3 จ านวนแผนการรับนักศึกษา 
1.4 คุณภาพของบัณฑิตและภาวะการมีงานทา และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

โดยคณะมีแนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติ และกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งในปีการศึกษา 2554 ผลส ารวจยังไม่มีหลักสูตรใดมีความจ าเป็นต้อง
ปิดหลักสูตร 
      3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.1 ระบบการเปิด-ปิดหลักสูตร ประกอบด้วย 
3.1.1 คุณภาพของหลักสูตร 
3.1.2 จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.1.3 จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา 
3.1.4 คุณภาพบัณฑิตและภาวะความต้องการบัณฑิต 

3.2 กลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร ประกอบด้วย 
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3.2.1 กลไกท่ีเป็นบุคคล ประกอบด้วย คณะกรรมการประจาหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารสาขาวิชา 

3.2.2 กลไกท่ีเป็นเครื่องมือด าเนินการ ซึ่งสอดคล้องและตรวจสอบระบบ 
      4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย ตามกรอบเวลาที่ก าหนด
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ     

โดยคณะแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือควบคุม
และก ากับการบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษา และการประเมินหลักสูตร 
      5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 

โดยคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
 -  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 -  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
5.2 ศึกษาและวิเคราะห์ถึงความต้องการของหลักสูตร ในรูปแบบวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เลือกศึกษาต่อและการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กลับ
กลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษา บัณฑิต และสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

5.3 จัดท าร่างหลักสูตร 
5.4 วิพากษ์หลักสูตร 
5.5 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ 
5.6 คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบ 
5.7 คณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ 
5.8 สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ 
5.9 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
5.10 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองอนุมัติหลักสูตร 

      6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 

โดยคณะขอความร่วมมือในการระดมความคิดเห็นรายละเอียดหลักสูตรกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ประกอบด้วย 

6.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
6.2 ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
6.3 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
6.4 บริษัท แอ๊ดด้า (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน  
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 3 3 3 3 6 5 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202  
 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายธานี  สุคนธะชาติ  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  :   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (สกอ. 2.2) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
สูตรการค านวณ :  

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
= 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก X 

100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้   
= 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 
 

หรือ 
1. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้   
= 

ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี                         
คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

X 5 ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี                         
คุณวุฒิปริญญาเอก 

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
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เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 17 17 17 
- ปฏิบัติงานจริง 14 14 14 
-  ลาศึกษาต่อ 3 3 3 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ            
ป.เอก ปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีท่ีเลือก 
ใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าเพ่ิมข้ึนฯ) 

- - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 17 17 17 

ค่าร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ ป.เอก 0 0 0 
ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 

0 0 0 

 
ผลการด าเนินงาน  

ไม่มีผลการด าเนินงาน (อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ท่าน) 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 0 0 0 0 0 0 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.2.2-1 สรุปรายชื่ออาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2554 
สถอ.2.2-2 สรุปรายชื่ออาจารย์ลาศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2554 
สถอ.2.2-3 แผนพัฒนาบุคลากรลาศึกษาต่อ 

 

จุดแข็ง 
  - 
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จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 
ข้อเสนอแนะ 
           - 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา

ด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร  
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
- งานบุคคลากร 
- งานทะเบียน 

 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305  

 (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 :   อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (สกอ. 2.3) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า  
สูตรการค านวณ : 

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
X 

100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
เกณฑ์การประเมิน  :  เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 
 4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 17 17 17 
- ปฏิบัติงานจริง 14 14 14 
- ลาศึกษาต่อ 3 3 3 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง 
อาจารย์ 

17 17 17 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง ผศ. 0 0 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง รศ. 0 0 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง ศ. 0 0 0 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

0 0 0 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง 0 0 0 
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วิชาการของปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีทีเ่ลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าเพ่ิมขึ้นฯ) 
ค่าการเพ่ิมของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

0 0 0 

 
ผลการด าเนินงาน  

  ไม่มีผลการด าเนินงาน (อยู่ระหว่างการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์    
จ านวน 2 ท่าน) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

30 0 0 0 0 0 0 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.2.3-1 สรุปรายชื่ออาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

จุดแข็ง 
  - 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ  
           - 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร  
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
- งานบุคคลากร 

 

แผนพัฒนา 
1.  โครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ 
2.  โครงการอบรมการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานทาง 
    วิชาการ 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305  

 (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  :  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 12) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์   
โดยคณะจัดท าข้อมูลอัตรากาลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคต 

เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของคณะ ก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจ า ก าหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายใน 
  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

โดยคณะไดม้ีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้คณาจารย์ หรือบุคลากรสายสนับสนุนได้ทราบภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตาม
กรอบอัตราก าลังที่สถาบันวางแผนไว้ และด าเนินโครงการพัฒนาคณาจารย์และสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 
  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
โดยคณะได้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นและร่วมมือในการท างาน การตรวจสุขภาพประจ าปี และมอบเงินรางวัลกับบุคลากรที่ท า
คุณประโยชน์ให้กับคณะ 
  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง    
โดยคณะได้ติดตามการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้ และทักษะ

การปฏิบัติงาน ก าหนดแนวทางหรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยอาจใช้กลไก
การติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือการพัฒนา 
      5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

โดยคณะจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่าเสมอ 
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      6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

โดยคณะจัดท ารายงานประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 
โดยคณะน าผลการประเมินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาท าแผนปรับปรุงพัฒนา 

(Improvement Plan) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานพัฒนาต่อไป 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   3 3 3 5 4 7 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.2.4-1-1 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และอัตราก าลัง 
สถอ.2.4-2-1 รายละเอียดข้อมูลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
สถอ.2.4-3-1 รายชื่อบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
สถอ.2.4-3-2 ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
สถอ.2.4-4-1 รายงานผลโครงการพัฒนาพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
สถอ.2.4-4-2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
สถอ.2.4-5-1 คู่มือมาตรฐานจรรยาบรรณ 
สถอ.2.4-6-1 รายงานประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 
สถอ.2.4-7-1 แผนปรับปรุงพัฒนา (Improvement Plan) 

 

จุดแข็ง 
1. คณะด าเนินการส ารวจความต้องการการพัฒนาบุคลากร 
2. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับงบประมาณการพัฒนาบุคลาการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- งานบุคคลากร 

 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305  

 (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5 :  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  (สกอ. 2.5)  
             

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ

เครื่อง   
โดยคณะมีการจัดบริการคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาใช้ในอัตรา 1.07 FTES ต่อเครื่อง 

  2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

โดยคณะมีห้องค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-Service Room) ศูนย์โชติเวช ห้องปฏิบัติการ
สตูดิโอทางการออกแบบ บริการจุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟบริเวณใต้ห้องราชาวดี รวมทั้งรายวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อบรมการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
      3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต   

โดยคณะมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคณะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาใช้ส าหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาทุก ๆ ปี 
      4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา   

โดยคณะได้จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการบริการด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน

เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

โดยคณะได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคณะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เตรียมพร้อมสาหรับ
การเปดิภาคการศึกษา มีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

โดยคณะมีการประเมินคุณภาพของการบริกาท้ัง 4 ด้าน รวมเฉลี่ยรวม 3.815 คะแนน 
ประกอบด้วย 

6.1 บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เฉลี่ย 4.52 คะแนน 
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6.2 บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา เฉลี่ย 
3.56 คะแนน 

6.3 บริการสิ่งอ านวยความสะดวก เฉลี่ย 3.61 คะแนน 
6.4 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย เฉลี่ย 3.57 คะแนน 

  7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

โดยคณะจัดแผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan) มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการในปีถัดไป 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 5 3 5 3 7 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.2.5-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริการ 
สถอ.2.5-2 แผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan) 

 

จุดแข็ง 
1. การส ารวจความต้องการด้านบริการทุกปีการศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สภาพแวดล้อมและขนาดพ้ืนที่ของคณะส่งผลกระทบต่อการบริการด้านอ านวยความสะดวก 

 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 

 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
- งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
- งานอาคารและสถานที่ 

 

แผนพัฒนา 
1. จัดหาสถานทีอ่ านวยความสะดวกด้านอาหาร กีฬา 

และมุมพักผ่อน 

 
ปีการศึกษา 2555 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202  

 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายสันติ กมลนรากิจ  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 10 และ ตัวชี้วัดที่ 

13) 
                    
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

โดยคณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรทั้ง 4 ด้าน คือ 
1.1 การบริหารหลักสูตร 
1.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา 
1.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้ง

จัดรูปแบบการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพ จ านวน       
4 รูปแบบ ประกอบด้วย 
- การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual study) ในรายวิชาหัวข้อพิเศษ 
- การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) ในรายวิชาสัมมนา 
- การเรียนรู้จากการทางาน (work-based learning) ในรายวิชาสหกิจศึกษา 
- การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-Bosed Learning) ใน 
  รายวิชาโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา 

  2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)  ก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โดยทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรแสดงรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ก่อนการเปิดการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ

ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
โดยคณะเน้นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างและฝึกทักษะการปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน รวมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรและกระบวนการวิจัยในระดับปริญญาตรี 
      4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

โดยคณะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 
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  5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

โดยคณะส่งเสริมให้อาจารย์ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน โดยน าผลที่ได้รับสู่การพัฒนาการเรียนการ
สอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 เรื่อง คือ 

1. การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม อาจารย์ธัญธร อินทร์ท่าฉาง 
2. ความคิดเห็นของผู้บริโภคระหว่างความสวยงามและการใช้งานพลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบกับการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์พีรัฐ ลิมปากรณ์ 
3. การส่งเสริมการทักษะในวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและผลิต 1 ส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ 
4. ระดับความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ อาจารย์ทินวงษ์ รักอิสระกุล 
5. รูปแบบการจัดวางของโต๊ะเรียนในห้องเรียนท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียน กรณีศึกษา : กลุม่นักศึกษาวิชาการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ อาจารย์สุพจน์ 
พรหมพยัคฆ์ 

  6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

โดยคณะประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.51  
      7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

โดยคณะมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 4 3 4 3 7 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.2.6-1-1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
สถอ.2.6-1-2 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
สถอ.2.6-1-3 ภาพกิจกรรมรูปแบบการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถอ.2.6-2-1 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 
สถอ.2.6-3-1 ภาพกิจกรรมรายวิชาสัมมนา 
สถอ.2.6-3-2 ภาพกิจกรรมรายวิชาโครงการ 
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สถอ.2.6-4-1 ภาพกิจกรรมการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีส่วนร่วมกับรายวิชาในหลักสูตร 
สถอ.2.6-5-1 รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
สถอ.2.6-5-2 ฐานข้อมูลงานวิจัย (http://arch.rmutp.ac.th/research_std/) 
สถอ.2.6-6-1 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2554 
สถอ.2.6-7-1 แผนพัฒนาปรับปรุงการสอน 

 

จุดแข็ง 
 1.  ทุกหลักสูตรเน้นการสร้างและฝึกทักษะทางวิชาชีพ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
  2.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล แบบแสวงหาความรู้ได้ 
ด้วยตนเอง จากการท างาน และเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้สอนเน้นกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างรายวิชา 
 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1.  กิจกรรมการสอนที่เน้นบูรณาการระหว่างรายวิชา 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- หัวหน้าสาขาวิชา 

 
ปีการศึกษา 2555 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202  

 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายธานี สุคนธะชาติ  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 :   ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7) 
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.1.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย

ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
โดยคณะมีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต ทุกปีการศึกษา ในงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อและการพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา

และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

โดยคณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) จ านวน       
2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
  3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อ

การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
โดยคณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเพิ่มอัตราสายวิชาการ การน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กับระบบการศึกษาและประกันคุณภาพ รวมทั้งงบประมาณการด าเนินโครงการ
สร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชพีและคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

โดย............................................................................................................................. ....... 
  5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย

สถาบัน 
โดยคณะจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย จ านวน 5 โครงการ

ประกอบด้วย โครงการค่ายอาสาพัฒนา, โครงการสถาปัตย์พระนครรวมใจ ช่วยภัยน้ าท่วม เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา, โครงการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช, โครงการแห่เทียนพรรษา, กิจกรรมงานไหว้ครู และพิธีครอบครูช่าง 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 2 2 3 3 4 4 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.2.7-1-1 รายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อและการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

สถอ.2.7-1-2 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ / อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
สถอ.2.7-2-1 ร่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
สถอ.2.7-3-1 อัตราก าลังสายวิชาการ 
สถอ.2.7-3-2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
สถอ.2.7-5-1 รายงานผลโครงการค่ายอาสาพัฒนา 
สถอ.2.7-5-2 รายงานผลโครงการสถาปัตย์พระนครรวมใจ ช่วยภัยน้ าท่วม เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 
สถอ.2.7-5-3 รายงานผลโครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
สถอ.2.7-5-4 รายงานผลโครงการแห่เทียนพรรษา 
สถอ.2.7-5-5 รายงานผลกิจกรรมงานไหว้ครู และพิธีครอบครูช่าง 

 

จุดแข็ง 
1. ส ารวจและวิเคราะห์สู่การปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างสม่าเสมอทุกปี

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทุกด้านอย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ชีวิตทั้ง

ในและนอกหลักสูตร 
3. ส่งเสริมกิจกรรมทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งทักษะวิชาชีพเป็นประจ าทุกปี 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรสร้างระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมหรือนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการระดับชาติหรืนานาชาติ 

 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
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แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. ................................................................ .................... 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 

 

แผนพัฒนา 
1.  โครงการการประชุมหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ

ระหว่างสถาบัน 
 

 
100,000 บาท 

ปีการศึกษา 2555 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ ์ รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202  

 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
        นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 

   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายสันติ กมลนรากิจ  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202       

   นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8  :   ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  (สกอ. 2.8) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

โดยคณะมีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีการเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเรื่อง 
“จิตอาสา” และ “จิตสาธารณะ”โดยให้มีการจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาเป็นประจ าทุกปี 
      2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

โดยคณะมีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการจัดท าโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศแจ้งบุคคลากรภายในทราบ 
  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดย
ระบตุัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

โดยคณะมีโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท, โครงการสถาปัตย์พระนครรวมใจช่วยภัยน้ าท่วม  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา, โครงการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, โครงการแห่เทียนพรรษา, กิจกรรมงานไหว้ครู และพิธีครอบครูช่าง
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและคุณภาพ 
  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

โดยคณะมีการประเมินผลทุกโครงการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้  
      5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

โดย............................................................................................... ...................................... 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    
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ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 3 3 4 4 4 4 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.2.8-1-1 วาระ/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
สถอ.2.8-2-1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
สถอ.2.8-3-1 รายงานผลโครงการค่ายอาสาพัฒนา 
สถอ.2.8-3-2 รายงานผลโครงการสถาปัตย์พระนครรวมใจ ช่วยภัยน้ าท่วม เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 
สถอ.2.8-3-3 รายงานผลโครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
สถอ.2.8-3-4 รายงานผลโครงการแห่เทียนพรรษา 
สถอ.2.8-3-5 รายงานผลกิจกรรมงานไหว้ครู และพิธีครอบครูช่าง 

 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรให้ความสาคัญและความร่วมมือในพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนด 
2. มีระบบการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ 
 องค์กรระดับชาติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
           - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
- งานศิลปวัฒนธรรม 
- งานพัฒนานักศึกษา 

 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................. .. 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 

   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304    
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9   บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (สมศ. 1) (ก.พ.ร. 54  
                   ตัวชี้วัด 4.1.1)  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ  : 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x  100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)  

เกณฑ์การให้คะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
 4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทั้งหมด - 107 107 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ที่ตอบแบบ
ส ารวจ 

- 66 66 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ที่ได้งานท าหลัง
ส าเร็จการศึกษา 

- 53 53 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ที่อุปสมบท - - - 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ที่เกณฑ์ทหาร - 2 2 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ที่ประกอบ

อาชีพอิสระ 
- 4 4 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ที่มีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

- - - 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ที่ศึกษาต่อ - 1 1 
ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

- 61.68 61.68 

 
ผลการด าเนินงาน  
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บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 57 คน เฉลี่ยร้อยละ 
90.48 เทียบบัญญัติไตรยางศ์เทียบเท่า 4.524 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย      เท่ากับเปา้หมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

60 - - 90.48 4.524 90.48 4.524 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.2.9-1 สรุปผลรายงานบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
สถอ.2.9-2 รายชื่อบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2554 

 

จุดแข็ง 
1. วิชาชีพมีความต้องการในสถานการณ์ตลาดแรงงานปัจจุบัน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
          - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. ....................................................................................  

- คณะกรรมการบริหารคณะ  
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 
 

 

แผนพัฒนา 
1. ................................................................................. .. 
2. ........................................................................... ......... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 

   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10   คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ  (สมศ.2) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ  : 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ  จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมดอย่างน้อยร้อยละ 35 ของในแต่ละระดับ 

เกณฑ์การให้คะแนน   

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทั้งหมด    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ TQF 

   

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ ป.ตรี ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

   

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี 

   

ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี 

   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ TQF 

   

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ ป.โท ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

   

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท 

   

ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท 
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ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5)  

   

หมายเหตุ  ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและเชิง   
              คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
 
ผลการด าเนินงาน  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต เท่ากับ 4.52 คะแนน 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

60       
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

  
 

จุดแข็ง 
  - 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
          - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1............................................................... ...................... 
2....................................................................................  

- คณะกรรมการบริหารคณะ  
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 

 

แผนพัฒนา 
1.................................................................................... 
2....................................................................................  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.11  :   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ. 3) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ  : 

 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 

หมายเหตุ  นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น  
 

เกณฑ์การประเมิน 
    ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ที่ได้รับการ

ยอมรับในสาขา 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล 
เช่น ISI หรือ Scopus 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ ดังนี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บูรไน ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และพม่า 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 

ประเทศหมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จ าเป็นต้องแสดงใน
ต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ทั้งหมด    

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ป.โท แผน ก.    

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ป.โท แผน ข.    

จ านวนรวมบทความวิจัยที่ตีพิมพ์    

- มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง          
(ค่าน้ าหนัก 0.25) 

   

- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceeding) ที่ได้รับการ
ยอมรับในสาขา (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

   

- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎ
ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่ได้รับการยอมรับในสาขา (ค่าน้ าหนัก 0.75) 

   

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล 
เช่น ISI หรือ Scopus (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

   

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ    
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สถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ าหนัก 0.125) 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับเผยแพร่ในระดับชาติ             
(ค่าน้ าหนัก 0.25) 

   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ค่าน้ าหนัก 0.75) 

   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 

   

 
ผลการด าเนินงาน  

ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบไม่มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

0.1       
 

รายการหลักฐาน  
รหสัหลักฐาน รายการ 

  
  

 

จุดแข็ง 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………….. 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะ 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
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แผนส่งเสริม 
1.................................................................................... 
2....................................................................................  

  

แผนพัฒนา 
1...................................................................................  
2.................................................................................... 

 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.12  :   การพัฒนาคณาจารย์   (สมศ.14) 
  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ :  
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ก าหนดคา่น้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษา 17 17 17 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีทั้งหมด 1 1 1 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่
มีต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 0) 1 1 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ด ารงต าแหน่ง ผศ. (ค่าน้ าหนัก 1) - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ด ารงต าแหน่ง รศ. (ค่าน้ าหนัก 3) - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ด ารงต าแหน่ง ศ. (ค่าน้ าหนัก 6) - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโททั้งหมด 16 16 16 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และไม่
มีต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 2) 16 16 16 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และ
ด ารงต าแหน่ง ผศ. (ค่าน้ าหนัก 3) - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และ
ด ารงต าแหน่ง รศ. (ค่าน้ าหนัก 5) - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และ
ด ารงต าแหน่ง ศ.(ค่าน้ าหนัก 8) - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก - - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 5) - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ด ารงต าแหน่ง ผศ.  (ค่าน้ าหนัก 6) - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ด ารงต าแหน่ง รศ. (ค่าน้ าหนัก 8) - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ด ารงต าแหน่ง ศ.  (ค่าน้ าหนัก 10) - - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 32 32 32 
หมายเหตุ  การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 
      - คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ. 
 
ผลการด าเนินงาน  

 การพัฒนาคณาจารย์เท่ากับ 1.88 เทียบบัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพ
อาจารย์เป็น 1.57 คะแนน 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า 4 เดือน 8 เดือน 12 เดือน การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
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เป้าหมาย 
(คะแนน) 

(1 มิย.54-30 กย.54) (1 มิย. 54-31 มค. 55) (1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   4 1.88 1.57 1.88 1.57 1.88 1.57 

 

 
 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.2.12-1 สรุปรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

ปีการศึกษา 2554 
 

จุดแข็ง 
  - 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
2. พัฒนาคุณวุฒิการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. บุคลากรสายวิชาการอยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและเสนอขอผลงานทางวิชาการ 

 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
- งานบุคคลากร 

 

แผนพัฒนา 
1. แผนพัฒนาบุคลากร 

 
ปีการศึกษา 2555 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 

   (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสร้อยสุดา  แสงจันทร์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.13  :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต  (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 5.1)  
                      (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 4) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ  65 ร้อยละ  70 ร้อยละ  75 ร้อยละ  80 ร้อยละ  85 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อบัณฑิต 

- 83.6 83.6 

 
ผลการด าเนินงาน  

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต เท่ากับ 4.18 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
เทียบบัญญัติยางศ์เท่ากับร้อยละ 83.6 เท่ากับระดับ 4.7200 คะแนน  
  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

75 - - 83.6 4.72 83.6 4.72 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.2.13-1 สรุปผลรายงานบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
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จุดแข็ง 
  - 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร         
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ......................................................................... ........... 
2. ........................................................................... 

- คณะกรรมการบริหารคณะ  
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 

 

แผนพัฒนา 
1. .......................................................................... .......... 
2. ........................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 

   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายเกียรติพงษ์  ศรีจันทึก โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.14  :   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.54   
                       ตัวชี้วัด 5.2) (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 5) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ  65 ร้อยละ  70 ร้อยละ  75 ร้อยละ  80 ร้อยละ  85 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา - 90.4 90.4 

 
ผลการด าเนินงาน  

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับ 4.52 คะแนนเต็ม        
5 คะแนน เทียบบัญญัติยางศ์เท่ากับร้อยละ 90.4 เท่ากับระดับ 5 คะแนน  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

75 - - 90.4 5 90.4 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
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สถอ.2.14-1   สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา    
 
จุดแข็ง 

1. นักศึกษามีความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร           
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ..................................................................... ............... 
2. ........................................................................... 

- คณะกรรมการบริหารคณะ  
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 

 

แผนพัฒนา 
1. ...................................................................... .............. 
2. ........................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 

   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายเกียรติพงษ์  ศรีจันทึก โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
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องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 :   ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  (สกอ. 3.1) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ                                                                                                                
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา   

โดยคณะมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีการ
จัดชั่วโมง Home room ให้นักศึกษาได้เข้ารับการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี 
  2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

โดยคณะมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ทั้งการติดประกาศประชาสัมพันธ์ และเวปไซต์ทางคณะ 
  3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

โดยคณะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา เช่น 
โครงการแสดงผลงานนักศึกษา และโครงการค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่ Young Designer Camp  
      4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า   

โดยคณะมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยผ่านทางเวปไซต์คณะ และ 
facebook ของทางฝ่ายกิจการนักศึกษา 
      5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

โดยคณะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยจัดโครงการวันรวม
แบบเพ่ือให้เป็นโครงการส าหรับพบปะและพัฒนาความรู้ให้ศิษย์เก่า 
  6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

โดยคณะประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนวแนว 
การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การบริการด้านกิจกรรม ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
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  7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนักศึกษา 

โดยคณะน าข้อเสนอะแนะจากแบบประเมินผลความพึงพอใจ มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง 
(Improvement Plan)  

 
 
 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 4 3 5 3 7 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.3.1-1-1 ตารางเรียนและตารางสอน ประจ าปีการศึกษา 2554 
สถอ.3.1-2-1 ป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์ของคณะ 
สถอ.3.1-2-2 เวปไซต์คณะ http://www.arch.rmutp.ac.th 
สถอ.3.1-3-1 ภาพกิจกรรมโครงการแสดงผลงานนักศึกษา 
สถอ.3.1-3-2 ภาพกิจกรรมโครงค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่ Young Designer Camp 
สถอ.3.1-4-1 Facebook ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
สถอ.3.1-5-1 ภาพกิจกรรมวันรวมแบบ 
สถอ.3.1-6-1 สรปุผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
สถอ.3.1-7-1 แผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan) 

 

จุดแข็ง 
1. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย 
2. ช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทันสมัยและทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย 
3. น าผลจากข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
          - 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี



: SAR  ปีการศึกษา 2554  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                         เกณฑ์ สกอ.            

95 

การศึกษา 2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 

 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 

   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 :  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา   (สกอ. 3.2) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน   

โดยคณะมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านในโครงการพัฒนาผู้น านักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554 
  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

โดยคณะมีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาในโครงการ
พัฒนาผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 
  3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยคณะมีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท โดยให้นักศึกษาใช้ความรู้จากวงจร PDCA มาใช้เขียนในการขอ
อนุมัติโครงการ 
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  4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

โดยคณะมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา    
โดยมีการสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาในโครงการพัฒนาผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 
  5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

โดยคณะมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา
จากปีการศึกษา 2553 ไปสู่ปีการศึกษา 2554 
  6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

โดยคณะน าข้อเสนอะแนะจากแบบประเมิน มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan) 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 3 3 3 3 6 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.3.2-1-1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
สถอ.3.2-1-2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
สถอ.3.2-2-1 รายงานผลโครงการพัฒนาผู้น านักศึกษา 
สถอ.3.2-3-1 รายชื่อโครงการและกิจกรรมนักศึกษา  
สถอ.3.2-4-1 รายชื่อชมรมนักศึกษา 
สถอ.3.2-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan) 

 
จุดแข็ง 

1. การพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
2. การสร้างแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปี 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขนาดและสถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมและชมรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหาด้านพื้นที่แก้ไขด้วยการเลือกชมรมที่มีความเหมาะสมและไม่ระบุขอบเขตของพ้ืนที่ 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
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แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 

 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 :   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ. 4.1) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  
1 ข้อ  ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 7 
ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป และ

ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของสถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

โดยคณะวางแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณ ตรวจ
ติดตาม และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 
  2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

โดยผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากผลการวิจัยมาถ่ายทอดสู่เนื้อหาบทเรียนใน
รายวิชาที่สอน ระบุในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ประกอบด้วย 

วิจัย เรื่อง การออกแบบอัตลักษณ์ชุดรูปแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           
พระนคร ของอาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล บูรณาการกับรายวิชา ๐๙-๑๑๓-๓๑๑ ออกแบบกราฟิก ๑                
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
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วิจัย เรื่อง ระดับความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ ของอาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล บูรณาการกับรายวิชา ๐๙-๑๑๑-๒๑๒ 
สุนทรียศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

วิจัย เรื่อง การส่งเสริมการทักษะในวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและผลิต ๑ ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของอาจารย์สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ บูรณาการกับ
รายวิชา ๐๙-๑๑๒-๒๐๖ คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและผลิต ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

วิจัย เรื่อง การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม ของอาจารย์ธัญธร  
อินทร์ท่าฉาง บูรณาการกับรายวิชา ๐๙-๒๑๒-๑๐๑ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒                   
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

วิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริโภคระหว่างความสวยงามและการใช้งานผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลกระทบ
กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของอาจารย์พีรัฐ ลิมปากรณ ์บูรณาการกับรายวิชา ๐๙-๑๑๑-๑๐๙ การยศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

วิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดวางของโต๊ะเรียนในห้องเรียนท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  กรณีศึกษา:กลุ่สนักศึกษาวิชาการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ บูรณาการกับรายวิชา 
๐๙-๑๑๓-๓๑๔ การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
  3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
โดยคณะพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ส่งเสริมการท าวิจัยเป็นทีม ประกอบด้วย นักวิจัยมืออาชีพ 

และนักวิจัยหน้าใหม่ ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย สร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัย และจัดส่งรายชื่อ
บุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยหน้าใหม่/วิจัยสัญจรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
      4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

โดยคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน ด าเนินการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 
  5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน   

การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 

การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
โดยคณะมีการด าเนินงาน คือ 
- ห้องปฏิบัติ ครุภัณฑ์ประจ าสาขาวิชา 
- ห้องสมุดโชติเวช 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
- กิจกรรมวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
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- งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
  6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

โดยคณะด าเนินการติดตามและประเมินผลภาพรวม “การประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจัย” 
  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 

โดยคณะด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานเพื่อจัดท าแผนปรับปรุง (Improvement plan) เสนอ
ต่อคณะกรรมกรรมการบริหารคณะเพ่ือปรับใช้ในปีงบประมาณถัดไป 
      8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพ
ปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
(เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

โดยคณะวางระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการตาม
ระบบงานวิจัย ประกอบด้วย 

วิจัย เรื่อง การออกแบบที่จอดจักรยานส าหรับนักท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ของอาจารย์
เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก สนองตอบความต้องการของกรุงเทพมหานคร 

วิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตหัตถกรรมจักสานส าหรับการสร้างแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือความยั่งยืนของจังหวัดอ่างทอง ของอาจารย์เอกพงษ์  อินเกื้อ สนองตอบความต้องการ
ของกลุ่มจักสาน จังหวัดอ่างทอง 

วิจัย เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนรู้แผนที่ประเทศไทย ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น ของอาจารย์ประชา พิจักขณา สนองตอบความต้องการด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้พิการ 

วิจัย เรื่อง การออกแบบอัตลักษณ์ชุดรูปแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           
พระนคร ของอาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล สนองตอบความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 4 3 6 4 8 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.4.1-1-1 ประกาศนโยบายทิศทางการวิจัยของคณะ 
สถอ.4.1-1-2 ขั้นตอนการด าเนินการแผนงาน/โครงการ 
สถอ.4.1-1-3 หนังสืออนุมัติโครงการวิจัย 
สถอ.4.1-1-4 แบบ ว1-ด 
สถอ.4.1-1-5 สัญญารับทุนวิจัย 
สถอ.4.1-1-6 รายงานความก้าวหน้าการวิจัย 
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สถอ.4.1-2-1 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 
สถอ.4.1-2-2 รายชื่องานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.4.1-3-1 คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย 
สถอ.4.1-3-2 คู่มือการเขียนงานวิจัย 
สถอ.4.1-3-3 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยสัญจรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถอ.4.1-3-4 ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
สถอ.4.1-4-1 รายงานการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรม 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สถอ.4.1-5-1 รายการครุภัณฑ์ 
สถอ.4.1-5-2 ฐานข้อมูลงานวิจัย 
สถอ.4.1-5-3 ภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
สถอ.4.1-6-1 รายงานการประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจัย 
สถอ.4.1-7-1 แผนปรับปรุง (Improvement plan)  
สถอ.4.1-8-1 รายงานการวิจัย 

 
จุดแข็ง 

1. ระบนุโยบายทิศทางการวิจัยของคณะ สามารถก าหนดกรอบการด าเนินงานของนักวิจัยได้อย่าง
ชัดเจน 

2. ระบบติดตามและประเมินผล เพ่ือสนับสนุนและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างการด าเนินงาน 
3. ก าหนดขอบเขตการวิจัยอย่างชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องต่อระยะเวลาการดาเนินงาน ส่งผลให้

งานวิจัยแล้วเสร็จใน 
4. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทีมคณาจารย์ ประกอบด้วย นักวิจัยมืออาชีพ และนักวิจัยหน้า

ใหม่ 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี
การศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- งานวิจัยและพัฒนา 
 

 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 
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ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 :   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2)  

(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 3, 4.2.1, 4.2.2) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าขอ้ที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

โดยคณะมีการวางแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และผู้รับผิดชอบในสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
โดยคณะมีการวางแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และผู้รับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์

งานวิจัย 
  3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2         สู่

สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
โดยคณะมีการวางฐานข้อมูลงานวิจัยในเวปไซต์คณะเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ และถ่ายทอดผ่าน

รายการก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
  4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์

จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
โดยคณะมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จาก

ผลงานวิจัย จ านวน 4 ฉบับ 
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  5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์                  
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

โดยคณะวางแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการจดสิขสิทธิ์และ
สิทธิบัตร 
 
 
 
 
 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 3 3 4 4 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.4.2-1-1 ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
สถอ.4.2-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการเผยแพร่ผลงานหรือตีพิมพ์วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
สถอ.4.2-2-1 ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
สถอ.4.2-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
สถอ.4.2-3-1 ฐานข้อมูลงานวิจัยในเวปไซต์คณะ (http://arch.rmutp.ac.th/Research/) 
สถอ.4.2-3-2 แฟ้มภาพรายการก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร  
สถอ.4.2-4-1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
สถอ.4.2-5-1 ขั้นตอนและหลักเกณฑ์คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
สถอ.4.2-5-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
 
จุดแข็ง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการจดสิข
สิทธิ์และสิทธิบัตร 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลักดันและส่งเสริมการต่อยอดผลงานวิจัยสู่สาธารณชนเชิงพาณิชย์ 
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ข้อเสนอแนะ 
           - 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. กิจกรรมต่อยอดผลงานวิจัยสู่สาธารณชนเชิงพาณิชย์ 
2. ............................................................................ 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- งานวิจัยและพัฒนา 
 

 
50,000 บาท 

ปีการศึกษา 2555 
แผนพัฒนา 
1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ ์ รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 :   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (สกอ. 
4.3)  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
สูตรการค านวณ : 

1.  ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้   
= 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
X 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 
0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 



: SAR  ปีการศึกษา 2554  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                         เกณฑ์ สกอ.            

106 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
 
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบัน 2,324,100 2,324,100 2,324,100 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 2,324,100 2,324,100 2,324,100 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษา
ต่อ) 14 14 14 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

166,007.14 166,007.14 166,007.14 

 
  ผลการด าเนินงาน  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า สัดส่วน 1:166,007.14 บาท เท่ากับ 5 คะแนน 
 
  หมายเหตุ ระดับคณะให้แยกเป็นสาขาวิชา 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากวา่เป้าหมาย      เท่ากับเปา้หมาย สูงกว่าเป้าหมาย   
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3 1:166,007.14 5 1:166,007.14 5 1:166,007.14 5 

*หมายเหตุ   - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเป้าหมาย 36,000 บาท/คน 
    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 15,000 บาท/คน 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.4.3-1 แบบสรุปรายชื่องานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.4.3-2 แบบสรุปรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                    

ปีการศึกษา 2554 
 
จุดแข็ง 
  1. ผู้วิจัยได้รับงบประมาณค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงทดลองผลิตภัณฑ์และวัสดุ 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอของบประมาณงานวิจัย 
  3. อาจารย์ส่วนใหญ่เสนอขอและได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
- งานวิจัยและพัฒนา 
 

 

แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 
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ตวับง่ชี้ท่ี 4.4 :   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5)  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
 สูตรการค านวณ : 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 
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0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน  
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 * องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 

Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บูรไน ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และพม่า 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 

ประเทศหมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จ าเป็นต้องแสดงใน
ต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
การคิดคะแนนระดับคณะ ให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิดคะแนน
ระดับสถาบัน ให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 17 17 17 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 14 14 14 
- จ านวนอาจารย์ประจ าทที่ลาศึกษาต่อ 3 3 3 
จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  
(รวม อาจารย์ลาศึกษาต่อ) 

2 3 3 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

- จ านวนบทความวิจัยฯ ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (ค่าน้ าหนัก 0.25) 

2 2 2 

- จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

- - - 

- จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.75) 

- - - 

- จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ท่ีมีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- - - 

- จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลสากล Scopus (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- - - 

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ใน ควอไทล์ที่ 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 0.75) 

- - - 

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ใน ควอไทล์ที่ 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 0.75) 

- - - 

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ใน ควอไทล์ที่ 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- - - 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ใน ควอไทล์ที่ 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- - - 

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ - - 5 
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ าหนัก 0.125) 

- - - 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) 

- - 5 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 
0.50) 

- - - 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาซียน (ค่าน้ าหนัก 0.75) 

- - - 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- - - 

 
 
ผลการด าเนินงาน  
 งานวิจัยทีม่ีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI (ค่าน้ าหนัก 0.25)  
จ านวน 2 เรื่อง คือ 

(1) บทความวิจัย เรื่อง การออกแบบสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์
ส าหรับเด็กพิการทางสมอง ประจ าปีงบประมาณ 2553 ของอาจารย์ยุวดี พรธาราพงษ์ ตีพิมพ์
วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับพิเศษ การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน วันที่ 23-24 สิงหาคม 2554  ณ 
อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

(2) บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์เส้นใยจากพืชตระกูลกล้วยทางภาคเหนือเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ ของอาจารย์สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ ตีพิมพ์วารสารวิชาการและวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2555 

ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) จ านวน 5 เรื่อง คือ 
(1) การศึกษาคุณภาพของเยื่อกระดาษเส้นใยพืชที่มีผลต่อระบบการพิมพ์พ้ืนทะลุ เพ่ืองานบรรจุภัณฑ์ 

ของอาจารย์ธัญญธร อินทร์ท่าฉาง 
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(2) การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านจากวัสดุหญ้าแฝกส าหรับบ้านพักอาศัย 
ขนาดกลาง ของอาจารย์อาณัฐ ศิริพิชญ์ตระกูล 

(3) การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนรู้แผนที่ประเทศไทย ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น 
ของอาจารย์ประชา พิจักขณา 

(4) การพัฒนาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ครัวเพื่อช่วยฝึกประสบการณ์การท าอาหารส าหรับผู้พิการ
ทางสายตา ของอาจารย์สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์  

(5) การออกแบบชุดอุปกรณ์การระบายสีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและฝึกสมาธิส าหรับเด็กสมาธิสั้น 
ของอาจารย์ยุวดี  พรธาราพงษ์  

รวมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จ านวน 7 เรื่อง  (ค่าน้ าหนัก 
0.25) รวมผลถ่วงค่าน้ าหนัก 1.75 เกณฑ์คะแนนกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลคะแนน 
10.29          เทียบบัญญัติยางค์เท่ากับ 2.57 คะแนน 

  หมายเหตุ ระดับคณะให้แยกเป็นสาขาวิชา 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 - - - - 10.29 2.57 
หมายเหตุ ค่าเป้าหมายระดับสาขา เป็นร้อยละ 12 

 
 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.4.4-1 วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับพิเศษ 
สถอ.4.4-2 วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 

เดือนมีนาคม 2555 
สถอ.4.4-3 แฟ้มข่าว 

http://arch.rmutp.ac.th/2012/02/10/%E0%B9%8C%E0%B8%B7new55_02/ 
 
จุดแข็ง 
  -  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลักดันในการส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
2. อบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. สร้างแรงจูงใจและตอบแทนอาจารย์ที่น าผลการวิจัยเสนอตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างนักวิจัยพี่เลี้ยง 
2. จัดสรรงบประมาณในการเสนอผลงานวิจัย 
3. จัดหาบุคคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. แต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง 
2. จัดสรรงบประมาณในการเสนอผลงานวิจัย 
3. จัดหาบุคคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษ 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
- งานวิจัยและพัฒนา 
 

 
 

30,000 บาท 
ปีการศึกษา 2555 

แผนพัฒนา 
1. อบรมการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
50,000 บาท 

ปีการศึกษา 2555 
 

ผู้ก ากบัตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 
   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 :   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6)  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
 สูตรการค านวณ : 

 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 17 17 17 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 14 14 14 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 3 3 3 
จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ - - 4 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  - - - 
ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ - - 4 

ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ - - 23.53 

ผลการด าเนินงาน  
 รายชื่อผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย 
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(1) วิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาชุดเฟอร์นิเจอร์จากกระดาษรังผึ้งส าหรับหอพักนักศึกษา  ของ
อาจารย์สันติ กมลนรากิจ  

(2) วิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ส าหรับอพาร์ตเม้นท์ระดับปานกลาง ของ
อาจารย์อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล ได้รับหนังสือตอบรับการน าไปใช้ประโยชน์จากธีรวรรณอพารต์เม้นต์ 

(3) วิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักของตลาดน้ าสี่ภาค 
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของอาจารย์ศรีสุดา ภู่แย้ม ได้รับหนังสือตอบรับการน าไปใช้ประโยชน์
จากร้านสบู่แกะสลักของตลาดน้ าสี่ภาค 

(4) วิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาจอมอ้วน ณ ตลาดน้ า      
สี่ภาค เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของอาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล ได้รับหนังสือตอบรับการ
น าไปใช้ประโยชน์จากร้านตุ๊กตาจอมอ้วนของตลาดน้ าสี่ภาค 
 

 ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 4 ผลงาน ถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 
ร้อยละ 23.53 เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 5 คะแนน 
23.53gmjkd 
หมายเหตุ ระดับคณะให้แยกเป็นสาขาวิชา 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

10 - - - - 23.53 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.4.5-1 สรุปรายชื่อโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สถอ.4.5-2 หนังสือตอบรับการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 4 ฉบับ 

 

จุดแข็ง 
1. ผลงานวิจัยคณะส่วนใหญ่มุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมเป็นที่ตั้ง 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 

ข้อเสนอแนะ 
          - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 



: SAR  ปีการศึกษา 2554  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                         เกณฑ์ สกอ.            

116 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
- งานวิจัยและพัฒนา 

 

แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6 :   ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
 สูตรการค านวณ : 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 
x 100  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด 
1.00 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
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ข้อมูลพื้นฐาน 12 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 17 17 17 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 14 14 14 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 3 3 3 
จ านวนรวมผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ - - - 

- บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) - - - 

- บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.50) - - - 

- ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด       
(ค่าน้ าหนัก 0.75) 

- - - 

- ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือ
ที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 
1.00) 

- - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับ
รองคุณภาพ 

- - - 

 
  ผลการด าเนินงาน  
 ไม่มีผลการด าเนินงาน 
  หมายเหตุ ระดับคณะให้แยกเป็นสาขาวิชา 
 
  ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

10 0 0 0 0 0 0 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

  
  

 
จุดแข็ง 
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  - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. เร่งรัดและผลักดันการเขียนต าราหรือหนังสือเพ่ือเสนอขอผลงานทางวิชาการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนบทความวิชาการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
           - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. แผนส่งเสริมการเขียนต าราหรือหนังสือเพ่ือเสนอขอ
ผลงานทางวิชาการ 
2. อบรมการเขียนบทความวิชาการ 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
- งานวิจัยและพัฒนา 

 
80,000 บาท 

ปีการศึกษา 2555 

แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่       (สกอ. 5.1) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

โดยคณะมีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ
อย่างสม่าเสมอ เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ 
      2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

โดยคณะมีการบูรณาการความรู้จากการบริการสังคม โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานบรรจุ
ภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย หลักสูตรกิจกรรมออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษและพลาสติก 
กับการสอนในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 ของอาจารย์ธัญญธร อินทร์ท่าฉาง 
      3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

โดยคณะมีการบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณภาพของเยื่อกระดาษเส้นใยพืช
ที่มีผลต่อระบบการพิมพ์พ้ืนทะลุเพ่ืองานบรรจุภัณฑ์ กับบริการวิชาการแก่สังคม โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย หลักสูตรกิจกรรมออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์กล่อง
กระดาษและพลาสติก ของอาจารย์ธัญญธร อินทร์ทา่ฉาง  
  4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย  (ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3)   

โดยคณะมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
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  5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

โดยคณะมีการน าผลการประเมินไปเขียนแผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan) 
 
 
 
 
 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 3 3 3 3 5 5 
 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.2-1-1 แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
สถอ.5.2-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์

ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย 
สถอ.5.2-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฝึกอบรมการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์

ส าหรับธุรกิจขนาดย่อม 
สถอ.5.2-2-1 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย 
สถอ.5.2-2-2 รายละเอียดของรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2  
สถอ.5.2-3-1 รายงานผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณภาพของเยื่อกระดาษเส้นใยพืชที่มีผลต่อระบบ

การพิมพ์พ้ืนทะลุเพื่องานบรรจุภัณฑ์ 
สถอ.5.2-4-1 สรุปผลประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ 
สถอ.5.2-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan) 

 
จุดแข็ง 

1. แผนบริการวิชาการแก่สังคม 
2. การบูรณาการวิชาการแก่สังคมร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
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          - 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานบริการวิชาการแก่
สังคม 
 

 

แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. ............................................................................ ........ 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายกรณ์พงศ์  ทองศรี  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 :  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   (สกอ. 5.2)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

โดยคณะมีการส ารวจความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนเสนอความต้องการหลักสูตร เพ่ือ
ประกอบการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

โดยคณะบันทึกความร่วมมือกับส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพ่ือบูรณาการความ
ร่วมมือทางด้านการบริการสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทรัพยากรกลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี และสถานที่ 
  3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

โดยคณะมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่า
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม 
      4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ   

โดยคณะมีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ให้บริการระบบและกลไกการให้บริการแก่สังคมให้ดียิ่งขึ้น 
      5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

โดยคณะมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
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ความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการ
บริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเวปไซต์คณะ 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 2 2 3 3 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.2-1-1 แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
สถอ.5.2-1-2 หนังสือขอความร่วมมืออนุเคราะห์บริการวิชาการแก่สังคม 
สถอ.5.2-2-1 บันทึกความร่วมมือส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
สถอ.5.2-3-1 รายงานผลการประเมินผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
สถอ.5.2-4-1 แผนพัฒนาระบบมาตรฐานการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
สถอ.5.2-5-1 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย 
สถอ.5.2-5-2 รายงานผลโครงการฝึกอบรมการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับธุรกิจขนาดย่อม 
สถอ.5.2-5-3 KM Blog  

จุดแข็ง 
1. การวางระบบบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม 
2. เน้นการบูรณาการขยายองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
        - 
 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
-รองอธิการบดีด้านวิจัยฯ 
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แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายกรณ์พงศ์  ทองศรี  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 :    ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียน 
การสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.8) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ : 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  
ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด - - 4 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ         
ที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน - - 4 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่
บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย - - - 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่ - - - 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

บูรณาการกับท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย 
ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

- - - 

 
ผลการด าเนินงาน  
 โครงการฝึกอบรมการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับธุรกิจขนาดย่อม ระหว่างวันที่                  

30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555 ณ ชุมชนราชทรัพย์ เขตบางโพ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2 หลักสูตร คือ  

1. ท านาฬิกาจากเศษไม้ บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอนรายวิชา 09-113-307    
การออกแบบเครื่องเรือน 

2. ท าชั้นวางหนังสือจากเศษไม้ บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอนรายวิชา                                       
09-113-307 การออกแบบเครื่องเรือน 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย ระหว่างวันที่ 26 – 27 
พฤษภาคม 2555 ณ ชุมชนราชทรัพย์ เขตบางโพ กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 หลักสูตร คือ 

3. บรรจุภัณฑ์กระดาษ บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอนรายวิชา 09-212-202             
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 

4. การพิมพ์ฉลาก บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอนรายวิชา 09-113-313 การพิมพ์
ซิลค์สกรีน 

รวมจ านวนกิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 4 กิจกรรม  
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 - - - - 100 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.3-1 รายงานผลโครงการฝึกอบรมการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับธุรกิจขนาดย่อม 
สถอ.5.3-2 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย 
สถอ.5.3-3 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (09-113-307 การออกแบบเครื่องเรือน) 
สถอ.5.3-4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (09-212-202 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2) 
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สถอ.5.3-5 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (09-113-313 การพิมพ์ซิลค์สกรีน) 
 
จุดแข็ง 

1. ผลงานบริการวิชาการแก่สังคมมีความสอดคล้องกับหลักสูตร 
2. อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่สอดรับกับงานบริการวิชาการแก่สังคม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานบริการวิชาการแก่สังคม 
- งานหลักสูตร 

 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 
   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายกรณ์พงศ์  ทองศรี  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 :   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

โดยคณะจัดท าแผนการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม 
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

โดยคณะสามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 100 
  3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

โดยสมาชิกในชุมชนราชทรัพย์ เขตบางโพ กรุงเทพมหานคร ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
กลุ่มอาชีพขนมคองแคลงอย่างต่อเนื่อง 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์

ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
โดย............................................................................................................................. ............... 

  5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
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โดยชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาความรู้ไปสู่การพัฒนาอย่างเข้มแข็ง เพ่ิมรายได้และ
ผลผลิตให้กับสมาชิกในชุมชน 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 2 2 3 3 4 4 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.4-1-1 แผนบริการวิชาการแก่สังคม 
สถอ.5.4-2-1 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย 
สถอ.5.4-5-1 หนังสือตอบรับการน าไปใช้ประโยชน์ 

 
 
จุดแข็ง 

1. ด าเนินงานบรรลุแผนบริการวิชาการแก่สังคม ร้อยละ 100 
2. ประสานความร่วมมือกับส านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. กระบวนการติดตามการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ประสานงานกับหน่วยส านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
-รองอธิการบดีด้านวิจัยฯ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

 

 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 
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   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายกรณ์พงศ์  ทองศรี  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ. 6.1) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

โดยคณะมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการของคณะ 
      2. มีการบูรณการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

โดยคณะมีการบูรณาการงานด้านท านุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาประวัติศาสตร์การออกแบบ และกิจกรรมนักศึกษาโครงการแห่เทียนพรรษา กิจกรรมงานไหว้ครู และ
พิธีครอบครูช่าง 
      3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
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โดยคณะมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ผ่านทางเวปไซต์และป้ายประชาสัมพันธ์ของคณะ 
  4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

โดยคณะมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาของคณะ 
      5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

โดยคณะมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาของคณะ 
      6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

โดย...............................................................................................................................  
 
 

 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

 3 3 3 3 3 5 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.6.1-1-1 แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สถอ.6.1-1-2 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
สถอ.6.1-2-1 รายละเอียดของรายวิชาประวัติศสาสตร์การออกแบบ 
สถอ.6.1-2-2 ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา  
สถอ.6.1-2-3 ภาพกิจกรรมงานไหว้ครู และพิธีครอบครูช่าง 
สถอ.6.1-3-1 เวปไซต์คณะ (http://www.arch.rmutp.ac.th) 
สถอ.6.1-3-2 ป้ายประชาสัมพันธ์คณะ 
สถอ.6.1-4-1 รายงานผลประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ 
สถอ.6.1-5-1 รายงานผลการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2554 

 
จุดแข็ง 

1. แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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2. การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ก าหนดมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2. สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
ข้อเสนอแนะ  

- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1.  แผนก าหนดมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
2.  แผนสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

- คณะกรรมการบริหาร  
(CEO) 
-รองอธิการบดีด้าน
กิจการนักศึกษาฯ 
- กองศิลปวัฒนธรรม 

 
 

ปีการศึกษา 2555 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. …………………………………………………………………………. 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 

   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 :   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

โดยคณะมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการสรุปผลการด าเนินงานทุกโครงการ
และน ามาปรับปรุงในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

โดยคณะด าเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 
  3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 

โดยคณะด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

โดยหลักสูตรรายวิชาหลักการตลาดเพ่ือการออกแบบ ฝึกให้นักศึกษาสร้างคุณค่าของผลงานด้าน
ศิลปะโดยการออกแบบและพัฒนาร้านค้าบริเวณชุมชนเทเวศร์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แลพสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชน 
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      5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
โดย……………………………………………………………………………………………………………………………. 

   
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

 3 3 3 4 4 4 4 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.6.2-1-1 แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สถอ.6.2-2-1 ผลการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สถอ.6.2-4-1 ภาพกิจกรรมรายวิชาหลักการตลาดเพื่อการออกแบบ 

 
 
จุดแข็ง 

1. แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การสร้างการยอมรับผลงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
           - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1.  กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ  

 หรือนานาชาติ 
2. …………………………………………………………………….…… 

- คณะกรรมการบริหาร  
(CEO) 
-รองอธิการบดีด้าน
กิจการนักศึกษาฯ 
- กองศิลปวัฒนธรรม 

 
ปีการศึกษา 2555 

แผนพฒันา 
1. .................................................................................... 
2. …………………………………………………………………………. 
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ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3 :   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

โดยบุคลากรในคณะมีส่วนร่วมกันท าให้ก่อเกิดวัฒนธรรมที่ดี โดยให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษา 
       2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 

โดยอาคารสถานที่ของคณะ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
       3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โดยมีการปรับแต่งและภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ 

โดย............................................................................................................................. ............. 
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   5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1–4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

โดยคณะประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา เฉลี่ย     คะแนน 
   

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

 3 3 3 3 3 4 4 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

 สถอ.6.3-1-1 รายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สถอ.6.3-2-1 ภาพอาคารสถานที่ 
สถอ.6.3-5-1 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ 

 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรมสี่วนร่วมก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี มีสถานที่ที่สะอาด และมีภูมิทัศน์สวยงาม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จัดสรรพ้ืนทีท่ีเ่อ้ือประโยชน์และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
           - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1.  แผนบริหารจัดการพ้ืนที่ที่เอ้ือประโยชน์และส่งเสริม 

 ต่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
2. ………………………………………………………………….……… 

- คณะกรรมการบริหาร  
(CEO) 
-รองอธิการบดีด้าน
กิจการนักศึกษาฯ 
- กองศิลปวัฒนธรรม 

 
 

ปีการศึกษา 2555 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. …………………………………………………………………………. 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
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   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  :    ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1)  

 (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 9.1, 9.2) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ี

ก าหนดล่วงหน้า 
โดยคณะกรรมการบริหารคณะทุกคนได้รับการชี้แจง และท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  พระราชบัญญัติ  ข้อบังคับต่าง ๆ  เช่น  ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลและผู้บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  กรอบทิศทางการพัฒนาคณะ  
และอัตลักษณ์ เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อคณะก่อนจะปฏิบัติหน้าที่  
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      2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

โดยคณบดีแสดงวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้บุคลากรทุกคนรับทราบวาระการรับ
ต าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รวมทั้งได้ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น การวางกลยุทธในการพัฒนาคณะ และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางานเพ่ือ
ความรวดเร็วและประสิทธิภาพ 
  3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
โดยคณบดีมีอ านาจในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามผู้ใต้บังคับบัญชาและ

ผู้รับผิดชอบโครงการ รวบรวมผลงานเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย 
  4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ

แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
โดยคณบดีสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น การวางกลยุทธในการ

พัฒนาคณะ การแสดงความสามารถในการด าเนินงานตามแต่ศักยภาพความถนัดรายบุคคล 
 
 
 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

โดยคณบดีสามารถสอนงานทั้งทางวาจา และเอกสารความรู้ เผยแพร่สู่บุคลากรตามงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยคณบดีได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารคณะ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ถึงการด าเนินงาน
ตามหลักธรรมภิบาลให้บุคลากรทุกภาคส่วนรับทราบ ไกล่เกลี่ยข้อโต้แย้งหรือปัญหาโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
คณะและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยคณบดีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากอธิการบดี และน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงการบริหารงาน 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 4 3 5 3 7 5 
 

รายการหลักฐาน  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.7.1-1-1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สถอ.7.1-2-1 ข้อมูลการน าเสนอวิสัยทัศน์ และทิศทางการด าเนินงานในวาระการรับต าแหน่งคณบดี 
สถอ.7.1-3-1 ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ http://www.arch.rmutp.ac.th 
สถอ.7.1-6-1 บันทึกแจ้งเวียนหลักธรรมมาภิบาล 
สถอ.7.1-7-1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณบดี 

 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพ่ือผลประโยชน์ต่อคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
          - 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
- ส านักงานคณบดี 

 

แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 

   (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 
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ตัวบ่งชี้ 7.2 :   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ. 7.2) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 12) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
โดยคณะมีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้สอดคล้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 
  2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
โดยคณะมีการก าหนดบุคลากรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 

      3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

โดยคณะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย 
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  4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

โดยคณะได้น าประเด็นความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนงานวิจัยจัดเก็บในฐานข้อมูลคลังความรู้ 
  5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

โดยคณะมีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 3 3 4 4 5 5 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.7.2-1-1 แผนการจัดการความรู้ 
สถอ.7.2-3-1 ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สถอ.7.2-4-1 คลังความรู้คณะ (http://arch.rmutp.ac.th/km_t/) 
สถอ.7.3-5-1 แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
จุดแข็ง 

1. ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะ 
2. ฐานข้อมูลสารสนเทศคลังความรู้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี
การศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
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แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร  
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
- งานการจัดการความรู้ 

 

แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.3 :   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  (สกอ. 7.3) (ก.พ.ร. 54 ตัวชี้วัดที่ 11) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

โดยคณะจัดท าแผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2553-2557) 
  2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

โดยคณะมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ดังนี้  
ระบบสารเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ประกอบด้วย 

 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
 ระบบงานบริหารองค์กรอย่างชาญฉลาด (BI) 
 ระบบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) 
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ 
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 ระบบบริหารงานวิจัย 
 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ระบบบันทึกภาระงาน 
 ระบบลาออนไลน์ 
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
 ระบบร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย 

           ระบบสารเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ 
 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 

     ระบบสารเทศเพ่ือการศึกษา 
  คลังปัญญา มทร.พระนคร 
  ฐานข้อมูล e-Book 
  ฐานข้อมูลด้านแฟชั่น 
  ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 
  บล๊อคความรู้ KM Blog 
  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
  วารสารวิชาการและวิจัย 
  วีดีโอสื่อการสอน 

               ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมิน 
 ระบบประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 
 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
 ระบบประเมินความสามารถทางต าแหน่งงาน 
 ระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร 
 ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
 แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
 แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 แบบประเมินเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้น าหรือผู้บริหาร 
 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 แบบส ารวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพส าหรับนักศึกษา 

  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
โดยคณะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554     

อยู่ในระดับ 3.13 คะแนน 
  4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

โดยคณะจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan) ในปีงบประมาณถัดไป 
  5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
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โดยคณะมีการส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ เช่น ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA ONLINE) ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   3 3 3 3 3 5 5 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.7.3-1-1 แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2553-2557) 
สถอ.7.3-2-1 ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

(http://www.rmutp.ac.th) 
สถอ.7.3-3-1 สรุปผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ 
สถอ.7.3-4-1 แผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan) 
สถอ.7.3-5-1 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE) 

(http://cheqa.rmutp.ac.th/) 
 
จุดแข็ง 

1. แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2553-2557) 
2. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ร่วมการบริหารและการตัดใจ 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. ฝึกอบรมด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 
30,000 บาท 

ปีการศึกษา 2555 
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แผนพัฒนา 
1. ......................................................................... ........... 
2. .................................................................................... 

และวิจัย 
- งานเทคโนโลยีการศึกษา 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายสันติ  กมลนรากิจ  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 :  ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.4) (ก.พ.ร. 54 ตัวชีว้ัดที่ 9.2) 
                          
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

โดยคณะด าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และให้มีการจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน เพ่ือให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
  2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
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- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

โดยคณะด าเนินการให้ทุกหน่วยงานมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญ
ของปัจจัยเสี่ยง ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดอย่างเป็นขั้นตอน 
  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 

โดยคณะด าเนินการวิเคราะห์ต่อเนื่องจากข้อ 2 ในขั้นตอนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
การประเมิน ผลกระทบ การประเมินแนวทางการควบคุมและการควบคุมที่มีอยู่ และน ารายละเอียดจากแต่ละ
ขั้นตอนน ามาใช้พิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
  4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

โดยคณะด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยคณะด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานให้รับทราบ

และปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง และมีการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
  6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ในรอบปีงบประมาณของคณะ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และน าเข้า
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการพัฒนาต่อไป 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 4 3 6 5 6 5 
 

รายการหลักฐาน  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.7.4-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สถอ.7.4-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.7.4-1-3 นโยบายและแนวทางการด าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการรวบคุมภายใน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.7.4-1-4 เอกสารคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
สถอ.7.4-2-1 เอกสารการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุปัจจัยเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง

ของหน่วยงาน 
สถอ.7.4-3-1 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.7.4-3-2 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สถอ.7.4-5-1 หนังสือกองนโยบายและแผน เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมภายใน   
สถอ.7.4-6-1 วาระ/บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม

ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สถอ.7.4-6-2 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 
จุดแข็ง 

1. นโยบายสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 
2. ผู้บริหารสนับสนุนการด าเนินงานและก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร  
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
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แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- งานนโยบายและแผน  

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 

   (รองคณบดีฝ่ายวางแผน) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวดรุณรัตน์  พิกุลทอง โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5  :   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12)  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 
ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 

โดย 
......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
  2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

โดย 
............................................................................................................................. ......................... 
................................................................................................................................ ...................................... 
  3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดย 
......................................................................................................................................... ............. 
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..................................................................................................................... ................................................. 
  4. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

โดย 
............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
  5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น 

โดย 
........................................................................................................................................ .............. 
.................................................................................................................... .................................................. 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3       
 
 
 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

  
  

 
จุดแข็ง 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะ 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา

ด าเนินการ 
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แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองอธิการบดีด้านบริหาร
ฯ 
- กองกลาง 

 

แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6  :   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  
  ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
  คณะด าเนินการส ารวจและสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของคณบดี จาก
บุคลากรทุกภาคส่วน จ านวน 32 ท่าน จากระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารด้านต่าง ๆ คือ 

 ลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า คิดเป็นร้อยละ 4.16 
 การพัฒนาองค์กร คิดเป็นร้อยละ 4.15 
 การเป็นผู้ก ากับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 4.28 
 มนุษยสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 4.24 
 ความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ คิดเป็นร้อยละ 4.51 
 ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา คิดเป็นร้อยละ 4.52 
 การจัดระบบ/กลไก การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 4.33 

ผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 7 ด้าน คือ 4.34 คะแนน 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
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ค่า
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 - - - - 4.34 4.34 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.7.6-1 สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของคณบดี 

 
จุดแข็ง 

1. คณบดีมีภาวะการเป็นผู้น าและบริหารตามหลักทางด้านการบริหารอย่างธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการพัฒนาคณะ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 

- 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา

ด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
- ส านักงานคณบดี 

 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 

   (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  (นับปีงบประมาณ) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  :   มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

โดยคณะมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  และ
มีการก าหนดแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แหล่งที่มาเป็นงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับกลวิธี/มาตรการ/กลยุทธ์ของคณะ 
      2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลกัเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

โดยคณะจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติทุกโครงการให้หัวหน้าโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ
เสนอขออนุมัติโครงการจากคณบดี  พร้อมทั้งระบุกิจกรรมทีเ่หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และทรัพยากรของ
โครงการ  ก าหนดระยะเวลาของกิจกรรมที่สมเหตุสมผล งบด าเนินงานมีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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      3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

โดยคณะประชุมหารือคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะครอบคลุมทุกพันธกิจ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
      4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

โดยคณะมีการจัดท ารายงานการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบในทุกโครงการ  พร้อมน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
โดยคณะมีการจัดท ารายงานการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบในทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมมการ

บริหารคณะรับทราบถึงสถานะการเงินของคณะ ถึงงบประมาณเหลือจ่ายที่ใช้จัดสรรรายการอ่ืน หรือเพ่ือเร่งรัด
การบริหารจัดการการใข้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสรุปงบการเงินประจ าปีงบประมาณพร้อม
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ  
      6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

โดยคณะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

โดยงานติดตามประเมินผลรายงานผลการติดตามการใช้เงินต่อรองคณบดีฝ่ายบริหาร มีการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทุกวันที่ 10 ของเดือน 
และได้มีการรายงานผลต่อคณบดีเพ่ือพิจารณา และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะทราบต่อไป เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจในปีงบประมาณถัดไป 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 3 2 4 3 7 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.8.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะสั้น (พ.ศ. 2553-2555) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สถอ.8.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะกลาง (พ.ศ.2556-2560) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สถอ.8.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว (พ.ศ.2561-2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สถอ.8.1-2-1 เอกสารตัวอย่าง หนังสือขออนุมัติโครงการในงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.8.1-3-1 วาระ/บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
สถอ.8.1-3-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2554 
สถอ.8.1-4-1 เอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงิน  ไตรมาสที่ 1 
สถอ.8.1-4-2 เอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงิน  ไตรมาสที่ 2 
สถอ.8.1-4-3 เอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงิน  ไตรมาสที่ 3 
สถอ.8.1-4-4 เอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงิน  ไตรมาสที่ 4 
สถอ.8.1-4-4 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.8.1-5-1 วาระ/บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  
สถอ.8.1-6-1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปี พ.ศ. 2554 
สถอ.8.1-7-1 รายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการ ประจ าปี พ.ศ. 2554 
สถอ.8.1-7-2 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554   
สถอ.8.1-7-3 วาระ/บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

 
 
จุดแข็ง 

1. คณะมีระบบและกลไกในการบริหารการเงินและงบประมาณตามแผนกลยุทธของคณะ 
2. ระบบติดตามและรายงานผลทุกเดือน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. ................................................................. ................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
- งานการเงิน 
- งานติดตามและ
ประเมินผล 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 

   (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวนพรัตน์  ค าอินทร์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2  :   ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม (ก.พ.ร.54  
                      ตวัชี้วัด 7) 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ย่อย   ดังนี้ 
 8.2.1  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7.1) 
 8.2.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7.2) 

 8.2.3  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7.3) 
                     (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 6) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที ่
ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน    

8.2   0.71  2.71  2.71 ต่ ากวา่ 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย   8.2.1  - - 87.76 5 87.76 5 

8.2.2  - - 87.76 1 89.98 1 
8.2.3  - - 87.76 2.14 89.98 2.14 
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จุดแข็ง 
1. การเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
 - คณะกรรมการบริหาร   

(CEO) 
 

 

  

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2.1  :   ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7.1) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย  X 100 
 วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- รอ้ยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 66 ร้อยละ 69 ร้อยละ 72 ร้อยละ 75 ร้อยละ 78 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ปีการศึกษา 2554 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษา
เบิกจ่าย 

- 186,497.04 186,497.04 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษา
ได้รับ 

- 212,500.00 212,500.00 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน - 87.76 87.76 
 
ผลการด าเนินงาน  

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เท่ากับร้อยละ 87.76 เทียบเท่า 5 คะแนน 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเปา้หมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

72 - - 87.76 5 87.76 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.8.2.1-1 รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
จุดแข็ง 

1.  การเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. การเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไปตามแผนการควบคุม ก ากับ ติดตาม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 
ข้อเสนอแนะ 
          - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- งานการเงิน 
 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 

   (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวนพรัตน์  ค าอินทร์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2.2  :   ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7.2) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ : 

เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย      x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่
สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย 

- 186,497.04 3,887,886.73 
 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่
สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 

- 212,500.00 
 

4,320,640.00 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ในภาพรวม 

- 87.76 
 

89.98 

 
ผลการด าเนินงาน  

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม เท่ากับร้อยละ 89.98 เทียบเท่า 1 คะแนน 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

93 - - 87.76 1 89.98 1 
 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.8.2.2-1 การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.8.2.2-2 ทะเบียนเบิก-จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

จุดแข็ง 
1. การเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไปตามแผนการควบคุม ก ากับ ติดตาม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
          - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
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แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
- งานการเงิน 

 

แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 

   (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวนพรัตน์  ค าอินทร์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2.3  :   ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7.3) 
                        (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 6) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ : 

      เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย  x 100 

วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 
ร้อยละ 86 ร้อยละ 89.5 ร้อยละ 93 ร้อยละ 96.5 ร้อยละ 100 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่
สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย   

3,887,886.73 
 

3,887,886.73 
 

3,887,886.73 
 

วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4,320,640.00 4,320,640.00 4,320,640.00 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

89.98 89.98 89.98 

 
ผลการด าเนินงาน  

ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน เท่ากับร้อยละ 89.97 เทียบเท่า 1 คะแนน 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

93 89.98 2.71 89.98 2.71 89.98 2.71 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.8.2.3-1 การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.8.2.3-2 ทะเบียนเบิก-จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

จุดแข็ง 
1. การเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไปตามแผนการควบคุม ก ากับ ติดตาม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
          - 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
- งานการเงิน 
 

 

แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 

   (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวนพรัตน์  ค าอินทร์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.3 :     ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 8) (ก.พ.ร.55 

ตัวชี้วัด 7) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

ระดับ  1 
มีการด าเนินการ 

ระดับ  2 
มีการด าเนินการ 

ระดับ  3 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 4 
มีการด าเนินการ 

ระดับ  5 
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เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. จัดท าหรือทบทวนแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดย

แสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีข้ึนกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยคณะจัดแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2554  

  2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

โดยคณะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  3. จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้านการจัดการเรียนการสอนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่มสาขาวิชา (หน่วยนับเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full 
Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนดและรายงานผลการค านวณต้นทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดโดยเสนอให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

โดยคณะจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้านการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่มสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนดและ
รายงานผลการค านวณต้นทุนโดยเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบ 
  4. จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส าหรับทุกผลผลิต ตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
โดยเสนอให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

โดยคณะจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส าหรับทุกผลผลิตตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานผลการค านวณต้นทุนโดยเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบ 
      5. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้
ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

โดยคณะเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วิเคราะห์สาเหตุ และจัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
โดยเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบ 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ระดับ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 3 3 4 4 5 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
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สถอ.8.3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพและด าเนินงานจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สถอ.8.3-2 แนวทางการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2554 
สถอ.8.3-3 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนและวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพในงบประมาณประจ าปี        

พ.ศ. 2554 
 
จุดแข็ง 

1. การสร้างแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานงบประมาณ  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
- งานการเงิน 
 

 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 

   (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวนพรัตน์  ค าอินทร์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.1) (ก.พ.ร. 54 ตัวชี้วัดที่ 6) 
                       
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
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1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 7 หรือ 8 ข้อ 9 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

โดยแผนการด าเนินงานและค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานเพ่ือรับผิดชอบ ดูแล ก ากับติดตามงาน 
  2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

โดยคณะให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพ จัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพ วางระบบการท างาน
ตามระยะเวลาและกลไกขับเคลื่อนผู้รับผิดชอบทุกตัวบ่งชี้ 
  3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

โดยคณะได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์เพ่ือเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน 
      4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

โดยคณะได้ท าการควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด 
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดใน CHE QA Online และน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
  5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

โดยคณะได้น าผลจากการรับตรวจประเมินคุณภายภายในและภายนอกมาจัดท าแผนปรับปรุง
พัฒนา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือรับทราบและพิจารณางบประมาณ กิจกรรมส่งเสริม 
  6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

โดยระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (http://cheqa.rmutp.ac.th/) และระบบ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) (http://dc.rmutp.ac.th/qa2554/) 
  7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

โดยคณะจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร จากความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความต้องการการรับบริการทางวิชาการกับหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
      8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

โดย............................................................................................................................. .......... 
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  9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยสร้างนวัตกรรมการประกันคุณภาพใยรูปแบบสื่อแอนิเมชั่นการให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเปา้หมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 2 2 4 3 8 4 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.9.1-1-1 คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554 
สถอ.9.1-1-2 แผนการด าเนินงานคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2554 
สถอ.9.1-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ฯ และผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมาย 

คุณภาพฯ ประจ าปีการศึกษา 2554 
สถอ.9.1-1-4 นโยบาย/ตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2554 
สถอ.9.1-1-5 เป้าหมายคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2554 
สถอ.9.1-2-1 บันทึกข้อความแจ้งเวียน 
สถอ.9.1-3-1 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สถอ.9.1-4-1 แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 
สถอ.9.1-4-2 รายงานการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2549, 2550, 2551,2552, 2553 
สถอ.9.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2553 
สถอ.9.1-5-2 วาระ/บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
สถอ.9.1-6-1 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (http://cheqa.rmutp.ac.th/) 
สถอ.9.1-6-2 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) (http://dc.rmutp.ac.th/qa2554/) 
สถอ.9.1-7-1 รายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อและการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2555) โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา บัณฑิต และสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

สถอ.9.1-7-2 แบบเสนอความต้องการการรับบริการทางวิชาการกับหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
สถอ.9.1-9-1 นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ( http://qa.rmutp.ac.th/news.php) 

 
จุดแข็ง 
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1.  ผู้บริหารตระหนักและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพทุกภาคส่วน ค านึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ประโยชน์ที่รับ 

2.  บุคลากร ผู้ก ากับดูแล และผู้จัดเก็บรายงานข้อมูล ด าเนินงานตามแผนเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง 
     ต่องานประกันคุณภาพโดยยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ  
3.  การใช้ระบบสารสนเทศในการตรวจสอบ ติดตาม รายงานผล เพื่อลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร   
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
- งานประกันคุณภาพ 

 

แผนพัฒนา 
1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในประเทศ 

 
100,000 บาท 

ปีการศึกษา 2555 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) (ก.พ.ร. 55 ตัวชี้วัดที่ 8) 
                       
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  
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เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพภายใน         
โดยต้นสังกัด na na 4.43 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเปา้หมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 na na 4.43 4.43 4.43 4.43 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.9.2-1 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
สถอ.9.2-2 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2554 

 
จุดแข็ง 
  - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
          - 
 
ข้อเสนอแนะ 
          - 
 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองอธิการบดีด้านวางแผน
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แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

ฯ 
- ส านักประกันคุณภาพ 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 97.  องค์ประกอบอัตลักษณ์ สมศ. 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 97.1  :  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  (สมศ. 16) 
 
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ย่อย    97.1.1  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1)  
    97.2.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.16.2) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที ่
ค่า

เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน    

97   1.00  1.50  4.61 ต่ ากวา่ 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย   97.1.1 3 2 2 3 3 5 5 

97.1.2 3 - - - - 4.22 4.22 
 

จุดแข็ง 
1. คณะจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากร และนักศึกษา 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 

- 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา

ด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ……………………………………………………………………….. 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
- งานนโยบายและแผน 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานส่งเสริมวิชาการ 

 
 

แผนพัฒนา 
1. ……………………………………………………………………….. 

 
 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305   

 (รองคณบดีฝ่ายวางแผน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวศรีสุดา ภู่แย้ม  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 97.1.1 :   ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  (สมศ.16.1) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้  ปฏิบัติได้  ปฏิบัติได้  ปฏิบัติได้  
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1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
1.  มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

โดยคณะจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2554 ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของทาง
มหาวิทยาลัย และเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมบริหารคณะ 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์   
โดยคณะไดท้ าการประชาสัมพันธ์  เพ่ือสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการ

ปฏิบัติตามกลยุทธ์อย่างครบถ้วน และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ให้ความร่วมมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกีย่วกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัต

ลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
โดยคณะได้ส ารวจและประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะ

ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ จากค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
 4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม   

โดยคณะได้จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  สามารถจบการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ซึ่งบัณฑิตของทางคณะสามารถประกอบ
วิชาชีพและเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการท างาน 
     5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์   

โดย นายชานนท์  ตันประวัติ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตย 
กรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี รับรางวัลดีเด่นเครื่องปั้นดินเผา ประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบงานอุตสาหกรรม  ในชื่อผลงาน  Ceramic 
Block ในงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2553 (The fifteenth National 
Ceramics Exhibition in 2010) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

และ นายหัสดิน สอนสงวน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก
การประกวดออกแบบรองเท้า ADDA Design Contest 2011 จัดโดยบริษัท แอ๊ดด้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   
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3 2 2 3 3 5 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.1.2.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2554 
สถอ.1.2.1-1-2 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สถอ.1.2.1-1-3 วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
สถอ.1.2.1-2-1 บันทึกข้อความแจ้งเวียน 
สถอ.1.2.1-3-1 รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
สถอ.1.2.1-4-1 รายงานสถิตินักศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2554 
สถอ.1.2.1-4-2 รายงานสถิติผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2554 
สถอ.1.2.1-4-3 รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปี พ.ศ. 2554 
สถอ.1.2.1-5-1 หนังสืองานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2553  

(The fifteenth National Ceramics Exhibition in 2010) 
สถอ.1.2.1-5-2 แฟ้มภาพการรับรางวัลการประกวดออกแบบรองเท้า ADDA Design Contest 2011 

 
จุดแข็ง 

3. คณะจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4. การมีส่วนร่วมของบุคลากร และนักศึกษา 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
          - 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี
การศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
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แผนส่งเสริม 
1.  การประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานระดับชาติและ

นานาชาติ 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการ
บริหาร (CEO) 
-รองอธิการบดีด้าน
วางแผนฯ 
-รองอธิการบดีด้าน
วิจัยฯ 
-กองนโยบายและ
แผน 
- สถาบันวิจัย 

 
ปีการศึกษา 2555 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305   

 (รองคณบดีฝ่ายวางแผน) 
:  นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202  
 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวศรีสุดา ภู่แย้ม  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 

   นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 97.1.2  :   ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  (สมศ. 16.2) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
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สูตรการค านวณ:  
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด - - 101 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษารดับ ป.ตรี ทั้งหมด - - 101 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ทั้งหมด - - - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ที่ได้รับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

- - 35 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

- - 4.22 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ที่ได้รับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

- - - 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ ป.โท ที่
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

- - - 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

- - 4.22 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

 
ผลการด าเนินงาน  

คะแนนประเมินบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คะแนน 
 
 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 6 เดือน งปม. 55 9 เดือน งปม. 55    
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(1 ตค.53-30 กย. 54) (1 ตค.54-31 มีค. 55) (1 ตค.54-31 พค. 55) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   
3 - - - - 4.22 4.22 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ. 97.1.2   แบบสรุปการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

 
จุดแข็ง 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
  

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- งานพัฒนา
นักศึกษา 

 

แผนพัฒนา 
1. ............................................................................... ..... 
2. .................................................................................... 

 
 
 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304   

 (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
:  นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202  
 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 

   นายสันติ กมลนรากิจ  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 
ตัวบ่งชี้ท่ี 97.2  :  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน  (สมศ. 17) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
    1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น  จุดเด่น  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
โดยมหาวิทยาลัยก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยได้รับการ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมอบคณะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
        2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์   

โดยคณะด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในองค์กร นักศกึษา การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ 
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นหรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

โดยคณะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรเป้าหมายที่เข้าร่วมทุกโครงการ และมีค่า
ระดับความพึงพอใจทุกโครงการไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น  จุดเด่น  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด

ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
โดยคณะด าเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์ความเชี่ยวชาญ เกิดผลประโยชน์จากน าความรู้ทางการ

ออกแบบไปใช้ในกิจกรรมของชุมชน สถานประกอบ และสังคม สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
การสร้างผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างอาชีพและรายได้อย่างต่อเนื่อง 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่ก าหนด  และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
โดย นายชานนท์  ตันประวัติ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตย 

กรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี รับรางวัลดีเด่นเครื่องปั้นดินเผา ประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบงานอุตสาหกรรม  ในชื่อผลงาน  Ceramic 
Block ในงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2553 (The fifteenth National 
Ceramics Exhibition in 2010) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

และ นายหัสดิน สอนสงวน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการ
ประกวดออกแบบรองเท้า ADDA Design Contest 2011 จดัโดยบริษัท แอ๊ดด้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 6 เดือน งปม. 55 9 เดือน งปม. 55    
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(1 ตค.53-30 กย. 54) (1 ตค.54-31 มีค. 55) (1 ตค.54-31 พค. 55) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   
3 2 2 3 3 5 5 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.97.2-1-1 ประกาศค าสั่งอัตลักษณ์สถานบัน และเอกลักษณ์ของนักศึกษา 
สถอ.97.2-2-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.97.2.3-1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
สถอ.97.2.4-1 แบบรายงานผลการน าไปใช้ประโยชน์ 
สถอ.97.2.5-1 หนังสืองานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2553  

(The fifteenth National Ceramics Exhibition in 2010) 
สถอ.97.2.5-2 แฟ้มภาพการรับรางวัลการประกวดออกแบบรองเท้า ADDA Design Contest 2011 

 
จุดแข็ง 

1. เน้นการสร้างอัตลักษณ์ท่ีเด่นชัด และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของนักศึกษา 
2. นโยบายสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการผลิตบัณฑิต และบุคลากรตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 
ข้อเสนอแนะ 
          - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
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แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการ
บริหาร (CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย
วางแผน 
- งานนโยบายและ
แผน 
 

 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305   

 (รองคณบดีฝ่ายวางแผน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวศรีสุดา ภู่แย้ม  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6305   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 97.3 :  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ (สมศ.18) 
 
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ย่อย  ดังนี้ 
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97.3.1  การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านค่านิยม จิตสาธารณะ ภายในสถาบัน (สมศ.18.1) 
97.3.2  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน การส่งเสริมและสืบสานโครงการมาจาก

พระราชด าริภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที ่
ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน    

97.3  2 3 2 3 4 5 ต่ ากวา่ 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย   97.3.1 2 ข้อ 2 3 2 3 4 5 

97.3.2 2 ข้อ 2 3 2 3 4 5 

 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรให้ความร่วมมือด้านค่านิยม จิตสาธารณะที่ดี 
2. สร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะในองค์กร 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร       
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ................................................................................................. 
2. ................................................................................................. 

- คณะกรรมการ
บริหาร (CEO) 
- รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
- งานพัฒนา
นักศึกษา 
 

 

แผนพัฒนา 
1. ................................................................................................. 
2..................................................................................................  

 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 97.3.1 :   การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านค่านิยม จิตสาธารณะ ภายในสถาบัน  
                         (สมศ.18.1) 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  
4 - 5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

โดยคณะก าหนดแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านค่านิยม จิตสาธารณะภายในคณะ 
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

โดยคณะด าเนินโครงการด้านค่านิยม จิตสาธารณะ จ านวน 4 โครงการ ซึ่งทุกโครงการได้รับความ
ร่วมมืออย่างดี และสามารถด าเนินงานตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ร้อยละ 100 ประกอบด้วย 

โครงการค่ายอาสาพัฒนา 
โครงการสถาปัตย์พระนครรวมใจ ช่วยภัยน้ าท่วม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 
โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันยาเสพติด 
โครงการสร้างสุขภาวะคนสถาปัตย์ฯ 

  3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
โดยหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการส่งผลให้บุคลากรหรือกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมโครงการ มี

ระดับความรู้ที่เพ่ิมข้ึนและเกิดความพึงพอใจ สร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 
  4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

โดยเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เป็นแนวปฏิบัติในการสร้างนักศึกษาจิตสาธาณะ สามารถวัดผล
กระทบจากผู้เข้าร่วมและกิจกรรมที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
      5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

โดย............................................................................................................................. .................. 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

2 2 3 2 3 4 5 
 
 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.97.3.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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สถอ.97.3.2-1 รายงานผลโครงการคา่ยอาสาพัฒนา 
สถอ.97.3.2-2 รายงานผลโครงการสถาปัตย์พระนครรวมใจ ช่วยภัยน้ าท่วม เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 
สถอ.97.3.2-3 รายงานผลโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันยาเสพติด 
สถอ.97.3.2-4 รายงานผลโครงการสร้างสุขภาวะคนสถาปัตย์ฯ 

 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรให้ความร่วมมือด้านค่านิยม จิตสาธารณะที่ดี 
2. สร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะในองค์กร 
3. สร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือสมาชิกและพัฒนาชุมชน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
3. .................................................................................... 
4. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 
 

 

แผนพัฒนา 
2. .................................................................................... 
3. .................................................................................... 

 

 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 97.3.2  :  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน การส่งเสริมและสืบสานโครงการมาจาก 

    พระราชด าริภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2) 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  
4 - 5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

โดยคณะก าหนดแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
      2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

โดยคณะด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแผนงานประจ าปี ร้อยละ 
100  
      3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

โดยคณะด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยสมาชิก
ในชุมชนเป็นผู้ที่ให้ความรู้และถ่ายทอด และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท ากิจกรรมกระดาษใยสับปะรด ไบโอ
ดีเซล ปลูกต้นไม้ และสร้างฝ้ายกั้นชะลอน้ า 
      4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

โดยชุมชนเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าเผยแพร่ผลงานและชื่อเสียง 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

โดย ...............................................................................................................................................  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

 2 2 3 2 3 4 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.97.3.2 รายงานผลโครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 
 
จุดแข็ง 

1. สร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือสมาชิกและพัฒนาชุมชน 
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จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
          - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร  
(CEO) 
-รองคณบดีฝ่าย
กิจกรรมนักศึกษา 
- งานศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนพัฒนา 
1. ...................................................................................  
2. .................................................................................... 

 

 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 98  องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 
ตัวบงชี้ท่ี 98.1  :   ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน  

  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) (ก.พ.ร. 54 ตัวชี้วัด 4.1.3) (ก.พ.ร. 55   
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  ตัวชี้วัด 3)  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
สูตรการค านวณ : 

 
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

= 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่

ก าหนด 
X 

100 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน  
นักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 15.4  

 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด - - 273 

- จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ - - 273 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีน - - - 
จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่าง ๆ - - 212 

- จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ก าหนด 
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

- - 212 

- จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนที่ก าหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

- - - 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

60 15.4 1 15.4 1 77.66 3.88 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.98-1 สรุปรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ 
 
จุดแข็ง 
  - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. อบรมความรู้ภาคภาษาอังกฤษ 
2. แผนพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงเพ่ือบรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ 

ข้อเสนอแนะ 
           - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. ........................................................................ ............ 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย  
- งานวิเทศสัมพันธ์ 

 

แผนพัฒนา 
1. โครงการอบรมความรู้ภาคภาษาอังกฤษ 
2. แผนพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงเพื่อบรรจุรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ 

 
40,000 บาท 

ปีการศึกษา 2555 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ์  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

 

องค์ประกอบที่ 99  สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 99.1   : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้ง

ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล 
โดยคณะวางแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยกิจกรรมท้ังหมด 8 กิจกรรม 

ครอบคลุมนโยบาย 3 ดี (3D) ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
วิทยากร และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                      
      2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติด 

โดยคณะได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม ครอบคลุมนโยบาย 3 ดี (3D) ทั้ง 3 ด้าน คือ 
1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย จ านวน 1 โครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษา 
2. ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย จ านวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 

โครงการค่ายอาสาพัฒนา, โครงการสถาปัตย์พระนครรวมใจ ช่วยภัยน้ าท่วม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา, โครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช, โครงการแห่เทียนพรรษา, กิจกรรมงานไหว้ครู และพิธีครอบครูช่าง 

3. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ
ส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันยาเสพติด, โครงการสร้างสุขภาวะคนสถาปัตย์ฯ 
      3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 

โดยคณะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Blog เกี่ยวกับการพัฒนางานด้าน 3 ดี (3D) อย่างมี
คุณภาพ 
      4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

โดยคณะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายภายในคณะ และกับกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 5. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้ด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน

สถานศึกษา 3 ดี 
โดย........................................................................................................ .......................... 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 6 เดือน งปม. 55 9 เดือน งปม. 55    
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(1 ตค.53-30 กย. 54) (1 ตค.54-31 มีค. 55) (1 ตค.54-31 พค. 55) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   
3 1 1 1 1 4 4 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.99.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2554 
สถอ.99.1-1-2 หนังสือขออนุมัติโครงการ 
สถอ.99.1-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                      
สถอ.99.1-2-1  ภาพกิจกรรมโครงการด้าน 3 ดี (3D) จ านวน 8 โครงการ 
สถอ.99.1-3-1  KM Blog เกี่ยวกับการพัฒนางานด้าน 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 

 
จุดแข็ง 

1. คณะด าเนินการจัดกิจจกรรมตามนโยบาย 3 ดี (3D) ทั้ง 3 ด้าน อย่างครบถ้วน 
2. บุคลากรทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สร้างนวัตกรรมส่งเสริมให้ด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. โครงการผลิตสื่อนวัตกรรม 3 ดี 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานทะเบียน 

 
50,000 บาท 

ปีการศึกษา 2555 
แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

 

     
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 

   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวธัญญธร  อินทร์ท่าฉาง โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 99.2   :  ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน                       
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต  
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 1 

ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 2 

ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 3 

ด้าน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2554 
4 เดือน 

(1 มิย.54-30 กย.54) 
8 เดือน 

(1 มิย. 54-31 มค. 55) 
12 เดือน 

(1 มิย. 54-31 พค. 55) 
12 เดือน  งปม. 54 

(1 ตค.53-30 กย. 54) 
6 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 มีค. 55) 
9 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.54-31 พค. 55) 

จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 0 1 1 

จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย 

3 5 5 

จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุก
ชนิด 

1 2 2 

 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ด้าน) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย     เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

2 2 3 3 5 3 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.99.2-1  ภาพกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนา  
สถอ.99.2-2  ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันยาเสพติด 
สถอ.99.2-3  ภาพกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
สถอ.99.2-4  ภาพกิจกรรมโครงการสถาปัตย์พระนครรวมใจ ช่วยภัยน้ าท่วม เฉลิมพระเกียรติ  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 
สถอ.99.2-5  ภาพกิจกรรมโครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
สถอ.99.2-6  ภาพกิจกรรมโครงการสร้างสุขภาวะคนสถาปัตย์ฯ  
สถอ.99.2-7  ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา 
สถอ.99.2-8  ภาพกิจกรรมงานไหว้ครู และพิธีครอบครูช่าง 
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จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับกิจกรรมตามนโยบาย 3 ดี 
2. คณะด าเนินกิจกรรมครอบคลุมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน                       

 

จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 
          - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร             
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 

 

แผนพัฒนา 
1. ....................................................................................  
2. .................................................................................... 

 

     
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 

   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวธัญญธร  อินทร์ท่าฉาง โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 6304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 100  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ย่อย   ดังนี้ 
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100.1 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นบัณฑิต   
     นักปฏิบัติ (Hands-on) 

100.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน  
            (Technology Based Education - Training) 

   100.3   มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษา  
          (Professional Oriented) 

    ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ค่า

เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเปา้หมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน    
100  - 2.33 - 2.33 - 4.33 ต่ ากวา่ 

เป้าหมาย    
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
สูงกว่า 

เป้าหมาย   100.1 3 ข้อ 2 2 2 2 3 3 
100.2 3 ข้อ 2 2 2 2 5 5 
100.3 3 ข้อ 3 3 3 3 5 5 

จุดแข็ง 
1. ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นบัณฑิต   

นักปฏิบัติ  
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน  
3. มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษา  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

ข้อเสนอแนะ  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
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ด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ........................................................................ ................ 
2. ........................................................................................  

- คณะกรรมการ
บริหาร (CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย
วางแผน 
- งานนโยบายและแผน 

 

แผนพัฒนา 
1. ........................................................................... ......... 
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202  

 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายสันติ กมลนรากิจ  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 100.1   :   ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นบัณฑิต            
                          นักปฏิบัติ (Hands-on) 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ  

1 ข้อ 
ด าเนินการ  

2 ข้อ 
ด าเนินการ  

3 ข้อ 
ด าเนินการ  

4 ข้อ 
ด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านสหกิจศึกษา 

โดยคณะจัดท าคู่มือด าเนินงานสหกิจศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษา
และฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพเพ่ือก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
      2. มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเพิ่มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ   

โดย............................................................................................................................. .. 
  3. มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ WIL  เป็นแนวทางในการพัฒนา 

โดยคณะจัดท าแผนการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ทุกภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปีการศึกษาในทุก
หลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเพ่ือปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามแนวทางการสอนโดยใช้
หลัก Work-Intergrated Learning (WIL) 
  4. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

โดยคณะติดตามและนิเทศสหกิจศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา 
อุปสรรคของสถานประกอบการที่แสดงความคิดเห็นต่อนักศึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือน ามาจัดท าแผนการปรับปรุง
พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
  5. มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่อง 

โดย............................................................................................................................. .. 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 2 2 2 2 3 3 

 
 
 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.100.1-1-1 คู่มือด าเนินงานสหกิจศึกษา 
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สถอ.100.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

สถอ.100.1-3-1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

สถอ.100.1-3-2 แผนการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2554 
สถอ.100.1-3-3 รายงานผลโครงการอบรมสหกิจศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สถอ.100.1-4-1 แผนการนิเทศสหกิจศึกษา 
สถอ.100.1-4-2 รายงานผลการสหกิจศึกษา  
สถอ.100.1-4-3 แผนการปรับปรุงพัฒนา (Improvement Plan) 

 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรเน้นทักษะการปฏิบัติสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. รายวิชาสหกิจศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ  
 Work-Intergrated Learning (WIL) 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเพิ่มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการช่วงปิดภาค
การศึกษา 

2. จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางที่ดีและเป็นที ่
 ยอมรับหรือได้รับการยกย่อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการวิชาชีพในสาขาวิชาที่สังกัด 
2. สร้างกิจกรรมประกวดผลงานสหกิจศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 ประกอบการสหกิจศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
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แผนส่งเสริม 
3.  สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ

วิชาขีพ 
4. สร้างกิจกรรมประกวดผลงานสหกิจศึกษา 

- คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- หัวหน้าสาขาวิชา 

 
 

20,000 บาท 
ปีการศึกษา 2555 

แผนพัฒนา 
3. .................................................................................... 
4. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202  

 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายสันติ กมลนรากิจ  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่100.2 :  กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน  

     (Technology Based Education - Training) 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ  

1 ข้อ 
ด าเนินการ  

2 ข้อ 
ด าเนินการ  

3 ข้อ 
ด าเนินการ  

4 ข้อ 
ด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. กระบวนการเรียนการสอนให้ความส าคัญกับ Technology Based และฝึกทักษะในการท างาน 

โดยคณะมีหลักสูตรรายวิชาภาคปฏิบัติเน้นกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยี
เป็นฐาน สื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ สื่อการสอนออนไลน์ การรับ-ส่งงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือจัด
หมายอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกทักษะด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจ ารายวิชา 
      2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โดยนักศึกษาทุกคนต้องได้รับการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
และฝึกทักษะปฏิบัติตามควมถนัดและความสนใจรายบุคคล 
  3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Technology Based กับชุมชน สังคมภายใต้การให้
ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน 

โดยการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในรายวิชาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 5 และรายวิชาหลักการตลาดทางการออกแบบ ฝึกทักษะให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากปัญหาจริง 
(Problem Base Learning) โดยใช้เทคโนโลยีในการช่วยแก้ปัญหา และอาจารย์มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า 
และประเมินผล 
  4. นักศึกษาใช้หลัก Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา 

โดยรายวิชาโครงการเน้นให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีกับการออกแบบแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การใช้เครื่องผลิตต้นแบบสามมิติ ทดลองสร้างต้นแบบเพ่ือการทดสอบและ
การน าเสนอผลงาน 
  5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้
นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ 

โดยการติดตามและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพรายบุคคล สรุปผล และน า
อุปสรรคปัญหา วางแผนปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 6 เดือน งปม. 55 9 เดือน งปม. 55    
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(1 ตค.53-30 กย. 54) (1 ตค.54-31 มีค. 55) (1 ตค.54-31 พค. 55) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   
3 2 2 2 2 5 5 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.100.2-1-1 แบบสรุปรายวิชาที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน 
สถอ.100.2-1-2 รายการครุภัณฑ์ 
สถอ.100.2-1-3 แผนการสอน/โครงการสอนรายวิชา 
สถอ.100.2-1-4 ซีดีบทเรียน 
สถอ.100.2-1-5 พาวเวอร์พ้อยบทเรียน 
สถอ.100.2-1-6 เวปไซต์การสอนออนไลน์ 
สถอ.100.2-1-7 Inbox Email 
สถอ.100.2-2-1 ใบสั่งงาน 
สถอ.100.2-2-2 ภาพผลงานของนักศึกษา 
สถอ.100.2-3-1 ภาพกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สถอ.100.2-4-1 รายงานการวิจัยโครการส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนรุ่นใหม่ 
สถอ.100.2-5-1 รายงานสรุปผลกระบวนการเรียนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน 
สถอ.100.2-5-2 แผนการปรับปรุงพัฒนา (Improvement Plan) 

 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรเอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
2. กระบวนการสอนเน้นการบูรณาการ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริมให้ทุกรายวิชาเน้นการบูรณาการศาสตร์องค์ความรู้และพันธกิจอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
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แผนส่งเสริม 
1. ....................................................................... ............. 
2. .................................................................................... 

- คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- หัวหน้าสาขาวิชา 

 

แผนพัฒนา 
1. ....................................................................... ............. 
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202  

 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายสันติ กมลนรากิจ  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 100.3 :   มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)  

   ให้กับนักศึกษา 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ  

1 ข้อ 
ด าเนินการ  

2 ข้อ 
ด าเนินการ  

3 ข้อ 
ด าเนินการ  

4 ข้อ 
ด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการน าสู่การปฏิบัติ

และมีผลลัพธ์ชัดเจน   
โดยการจัดท าคู่มือด าเนินงานสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชพีและแต่งตั้งคณะกรรมการการ

ด าเนินงานสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพประจ าสาขาวิชา เพ่ือก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
      2. มีแผนพฒันาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 

โดยการประชุมคณะกรรมการเพ่ือระดมสมอง เขียนแผนพัฒนาวามเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
ประจ าสาขาวิชา เพื่อท าหน้าที่กระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาทางด้านวิชาชีพของนักศึกษาในเวทีการประกวด
ระดับชาติและนานาชาติ 
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

โดยจัดตั้งงบประมาณประจ าปีเพื่อติดตั้งละปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิชาชีพ 
  4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและส่งเสริมความเป็นคนดี
ของสังคม    

โดยจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสหกิจศึกษาเพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา 
โครงกาค่ายอาสาพัฒนา โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันยาเสพติด 
  5. มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยการก ากับ และติดตามผลทุกเดือน เพ่ือสรุปและประเมินผล พัฒนาและสร้างแนวทางป้องกัน
ปัญหาและอุปสรรค จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากวา่เป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 3 3 3 3 5 5 

 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.100.3-1-1 คู่มือด าเนินงานสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
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สถอ.100.3-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสร้างความเชี่ยวชาญประจ าสาขาวิชา 
สถอ.100.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสร้างความเชี่ยวชาญประจ าสาขาวิชา 
สถอ.100.3-2-2 แผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพประจ าสาขาวิชา 
สถอ.100.3-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.100.3-3-2 รายการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.100.3-3-3 รายการวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถอ.100.3-4-1 รายงานผลโครงการอบรมสหกิจศึกษา 
สถอ.100.3-4-2 รายงานผลโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันยาเสพติด 
สถอ.100.3-4-3 รายงานผลโครงการค่ายอาสาพัฒนา 
สถอ.100.3-5-1 แผนการปรับปรุงพัฒนา (Improvement Plan) 

 
จุดแข็ง 

1. กิจกรรมของคณะมีความสอดคล้องต่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. สนับสนุนงบประมาณและเวลาให้กับนักศึกษาเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักศึกษาท่ีส่งผลงานเข้าประกวด 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. แผนสนับสนุนและกระตุ้นการส่งผลงานประกวด 
2. แผนสร้างขวัญและก าลังใจ 

- คณะกรรมการ
บริหาร (CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- หัวหน้าสาขาวิชา 

 
ปีการศึกษา 2555 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202  

 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายสันติ กมลนรากิจ  โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 4202 


