
ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๑                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓  
 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ตามเกณฑ ์สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๒                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. 
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแล 
๑. คณุภาพบณัฑิต 
     (๖ ตัวบ่งช้ี) 

๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ผลลัพธ์) รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
๑.๒  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก (ปัจจัยน าเข้า) รองคณบดฝี่ายบริหาร 
๑.๓  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ปัจจัยน าเข้า) รองคณบดฝี่ายบริหาร 
๑.๔  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
        (ปัจจัยน าเข้า) 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

๑.๕  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
๑.๖  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี(กระบวนการ) รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

๒. การวจิัย 
    (๓ ตัวบ่งช้ี) 

๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย    
        หรืองานสร้างสรรค์ (กระบวนการ) 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์(ปัจจัยน าเข้า) รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย (ผลลัพธ์) รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

๓. การบริการวิชาการ 
    (๑ ตัวบ่งช้ี) 

๓.๑  การบริการวิชาการแก่สังคม(กระบวนการ) รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

๔. การท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
    (๑ ตัวบ่งช้ี) 

๔.๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม (กระบวนการ) รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

๕. การบริหารจัดการ 
    (๒ ตัวบ่งช้ี) 

๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ   
      กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (กระบวนการ) 

 

๕.๑.๑ การพัฒนาแผน รองคณบดฝี่ายวางแผน 
๕.๑.๒ การเงิน รองคณบดฝี่ายบริหาร 
๕.๑.๓ การบริหารความเสีย่ง รองคณบดฝี่ายวางแผน 
๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล รองคณบดฝี่ายบริหาร 
๕.๑.๕ การจัดการความรู ้ รองคณบดฝี่ายบริหาร 
๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร รองคณบดฝี่ายบริหาร 
๕.๑.๗ การประกันคุณภาพภายใน รองคณบดฝี่ายวางแผน/             

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
๕.๒  ระบบการประกันคณุภาพหลักสูตร (กระบวนการ) รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

รวมตัวบ่งชี้ระดับคณะ ๑๓ ตัวบ่งชี ้

 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๓                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

องค์ประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
ผลการด าเนินงาน .-  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๓ หลักสูตร  
ระดับปริญญาโท  -  หลักสูตร และปริญญาเอก  -  หลักสูตร โดยมีผลการประเมินระดับหลักสูตรดังนี้ 

 

 องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 

หลักสูตร 

๑.  
การก ากับ
มาตรฐาน  
(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

๒.  
บัณฑิต 

๓. 
นักศึกษา 

 

๔.  
อาจารย์ 

๕.  
หลักสูตร 

การเรียน 
การสอน 

การประเมิน
ผู้เรียน 

๖.  
สิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ 

 
ค่าเฉลี่ย  

ผลการ 

ประเมิน 

หลักสูตร  

๑. เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ 

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

ผ่าน ๔..๗๙ ๓.๓๓ ๓.๔๑ ๓.๗๕ ๔.๐๐ ๓.๗๕ 

๒. เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

ผ่าน ๔.๖๑ ๓.๖๗ ๒.๙๒ ๓.๗๕ ๔.๐๐ ๓.๖๙ 

๓. สถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม 

ผ่าน - ๒.๐๐ ๒.๒๒ ๒.๖๓ ๒.๐๐ ๒.๒๙ 

รวม ผ่าน ๔.๗๐ ๓.๐๐ ๒.๘๕ ๓.๓๘ ๓.๓๓ ๓.๒๔ 
 

หมายเหตุ  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม ไม่มจี านวนบัณฑติ  
       หรือผู้ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ปัจจุบันนักศึกษารุ่นแรกอยู่ช้ันปี ๕  
 

๐.๐๑-๒.๐๐ ระดับคุณภาพน้อย ๓.๐๑-๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี 
๒.๐๑-๓.๐๐ ระดับคุณภาพปานกลาง ๔.๐๑-๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก 

 

 
 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๔                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

สูตรการค านวณ : เท่ากับ  

คะแนนท่ีได ้= 

 

= 

  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร ๙.๗๓ ๓.๒๔ 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ           ๓  
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

๑๐ เดือน 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๐ เดือน 

   

ผล คะแนน ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   
๓.๕๕ ๙.๗๓ ๓.๒๔ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๑.๑-๐๑ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสตูร 
สถอ.๑.๑-๐๒ มอค.๓ รายละเอียดของรายวิชา 
สถอ.๑.๑-๐๓ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
สถอ.๑.๑-๐๔ มคอ.๕ รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
สถอ.๑.๑-๐๕ มคอ.๖ รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 
สถอ.๑.๑-๐๖ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
สถอ.๑.๑-๐๗ ใบสรุปจ านวนนักศึกษา 
สถอ.๑.๑-๐๘ ใบสรุปผลการเรียนแยกตามรายวชิา 
สถอ.๑.๑-๐๙ ใบสรุปผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
สถอ.๑.๑-๑๐ ใบสรุปผลการประเมินคณุภาพการสอน 
สถอ.๑.๑-๑๑ ใบสรุปกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนุน 
สถอ.๑.๑-๑๒ ใบสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 
จุดเด่น 

๑. ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑติด้านคุณภาพและภาวะการมีงานท าอยู่ในเกณฑด์ีมาก 
๒. หลักสตูรเน้นการปฏิบตัิและบูรณการรายวิชากับพันธกิจอื่นๆ 
๓. คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. มาตรการอัตราการคงอยู่และส าเรจ็การศึกษา 
๒. พัฒนาส่งเสรมิศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
๓. พัฒนาคุณวุฒิทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพชองอาจารย์ 

 
 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๕                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายเกียรติพงษ ์ ศรีจันทึก 

นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง 
นายกรณ์พงศ์  ทองศรี 

หัวหน้างานหลักสตูร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๖                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒    อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค๒ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็น  คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึน้ไป 

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มผีลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 

ข้อมูลพ้ืนฐาน สาขาวิชา รวม 

การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ ์

สถาปัตยกรรม คณะ 

จ านวนอาจารย์ประจ า ๑๑ ๗.๕ ๖ ๒๔.๕ 
- ปฏิบัติงานจริง ๙ ๕.๕ ๔ ๑๘.๕ 
- ลาศึกษาต่อ ๒ ๒ ๒ ๖ 
จ านวนอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปรญิญาเอก ๒ - - ๒ 

 
สูตรการค านวณ:  

๑.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 

X ๑๐๐ 

 
= 

 
๒๐๐ 

๘.๑๖ 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
๒๔.๕ 

 
๒.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทยีบกับคะแนนเตม็ ๕ 

= 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X ๕ 

 
= 
 

 
๔๐.๘ 

๑.๐๒ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ 

 
๔๐ 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

๑๐ เดือน 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๐ เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๒๐ ๘.๑๖ ๑.๐๒ 
 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๗                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

รายการหลักฐาน 

รหหัลักฐาน รายการ 

สถอ.๑.๒-๐๑ ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามวุฒิการศึกษา ตามหลักสูตร/คณะ 
สถอ.๑.๒-๐๒ บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปรญิญาเอก 
สถอ.๑.๒-๐๓ ตารางสรุปจ านวนผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 
จุดเด่น 

๑. มหาวิทยาลยัสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ 
๒. คณะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
๓. อาจารย์ด าเนินการลาศึกษาต่อตามแผน 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาก าหนดของหลักสูตร 
๒.  
๓.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ ์ รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางศิริพันธ ์ มิ่งขวัญ หัวหน้างานบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๘                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน :   

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค๒ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนด 

ให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 
ผลการด าเนินงาน : 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผลการด าเนินงาน  ดังนี.้- 
ข้อมูลพ้ืนฐาน สาขาวิชา รวม 

การออกแบบ  

ผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ ์

สถาปัตยกรรม คณะ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ๑๑ ๗.๕ ๖ ๒๔.๕ 
- ปฏิบัติงานจริง ๙ ๕.๕ ๔ ๑๘.๕ 
- ลาศึกษาต่อ ๒ ๒ ๒ ๖ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ ๑๐ ๕.๕ ๖ ๒๑.๕ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๑ ๒ - ๓ 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ - - - - 
ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - - - - 

 
สูตรการค านวณ:  

๑.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X ๑๐๐ 
 
= 
 

 
๓๐๐ 

 
๑๒.๒๔ 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด ๒๔.๕ 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเตม็ ๕ 
 

 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X ๕ 
 
= 
 

 
๖๑.๒๐ 

 
๑.๐๒ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ ๖๐ 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๙                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

๑๐ เดือน 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๐ เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย 

๒๕ ๑๒.๒๔ ๑.๐๒ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๑.๓-๐๑ ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามต าแหน่งทางวิชาการตามหลักสูตร/คณะ 
สถอ.๑.๓-๐๒ บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการตามต าแหน่งทางวิชาการ 
สถอ.๑.๓-๐๓ ตารางสรุปจ านวนผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 
จุดเด่น 

๑. อาจารย์เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
๒. อาจารย์มีความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคณุวุฒิทางวิชาการ 
๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรเตรียมผลงานทางวิชาการตั้งแต่อายุราชการยังไม่ถึงเกณฑ์ 
๒.  
๓.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ ์ รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวสร้อยสุดา  แสงจันทร ์ หัวหน้างานบุคลากร 

 
 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๑๐                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน :   

ค านวณหาค่าความแตกต่างระหวา่งจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑม์าตรฐานและน ามาเทียบกับ 
ค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน ๐ และ ๕  คะแนน  และใช้การเทียบบญัญตัิไตรยางค์ดังนี ้

- ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไมเ่กินรอ้ยละ ๑๐ ก าหนดเป็นคะแนน ๕ 
- ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ก าหนดเป็นคะแนน ๐ 
- ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ ๑๐.๐๑ และไม่เกินร้อยละ ๒๐ ให้น ามาเทียบ 

บัญญัตไิตรยางศ์ตามสตูรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสตูรนั้นๆ     
สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า :  

๑. ค านวณค าหนว่ยกตินักศึกษา (STUDENT CREDIT HOURS : SCH) ซึง่ก็คือผลรวมของผลคณูระหว่างจ านวนนักศึกษาท่ี 

ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหนว่ยกิตแต่ละรายวิชาที่เปดิสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษา ลงทะเบียนแล้ว
เสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม–ถอน) โดยมสีูตรการค านวณดังนี ้

SCH = Σnici   (เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ ici = จ านวนหนว่ยกิตของวิชาที ่I) 
๒. ค านวณค่า FTES โดยใช้สตูรค านวณดังนี ้
      จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 

 
Student Credit Hours (SCH) ทัง้ป ี

 
จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหม้ีการปรับค่าจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบณัฑติศึกษา ให้
เป็นระดับปรญิญาตรีเพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตร ี
๑. กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๒. กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
๓. กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบณัฑติศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (๒ X FTES ระดับบณัฑติศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (๑.๘ X FTES ระดับบณัฑิตศึกษา) 

 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนกัศึกษา  

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนักศึกษา เต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
๑. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๘:๑ ๖. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี 

การจัดการ การท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์ 
๒๕:๑ 

๒. วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒๐:๑ ๗. นิติศาสตร์ ๕๐:๑ 
๓. วิศวกรรมศาสตร์ ๒๐:๑ ๘. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ๓๐:๑ 
๔. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ 
ผังเมือง 

๘:๑ ๙. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ 
และประยกุต์ศิลป์ 

๘:๑ 

๕. เกษตรป่าไม้และประมง ๒๐:๑ ๑๐. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ๒๕:๑ 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มผีลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๑๑                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อปี (FTES) รวมทุกหลักสูตร ๕๐๓.๑๒ 
 - ระดับอนุปริญญาตร ี - 
 - ระดับปริญญาตร ี ๕๐๓.๑๒ 
 - ระดับ ป.บัญฑิตขั้นสูง - 
 - ระดับปริญญาโท - 
 - ระดับปริญญาเอก - 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘:๑ 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด ๒๔.๕ 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ๒๐.๕๓ 
 
สูตรการค านวณ 
๑) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคดิเปน็ค่าร้อยละ ตามสตูร 
 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X ๑๐๐ 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ตัวอย่าง 
เช่นคณะ บริหาร 

ได้  ๒๘ -๒๕     
X ๑๐๐ = ได้ร้อยละ ๑๒ 

      ๒๕ 
 

๒) น าค่าร้อยละจากข้อ ๑ มาค านวณคะแนนดังนี ้
  ๒.๑) ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ ๑๐  คิดเป็น  ๕  คะแนน 
  ๒.๒) ค่าร้อยละตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ คิดเป็น  ๐  คะแนน 
  ๒.๓) ค่าร้อยละตั้งแต่ ๑๐.๐๑ และไมเ่กินร้อยละ ๒๐ ให้น ามาคดิคะแนนดังนี ้
 

คะแนนท่ีได้ = 
(๒๐ –คา่ร้อยละที่ค านวณได้จากขอ้ ๑) 

X ๕ 
= (๒๐ – ๑๒ ) X๕ ๔ คะแนน 

๑๐ ๑๐  
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

๑๐ เดือน 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๐ เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๑๕ ๑๔๖.๖๒ ๐ 
 
 
รายการหลักฐาน 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๑๒                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๑.๔-๐๑ ตารางสรุปค่า FTES  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แยกสาขา (๒๐ ม.ค. ๖๐) 
สถอ.๑.๔-๐๒ ใบรายชื่ออาจารย์ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
จุดเด่น 

๑.  
๒.  
๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. เร่งพัฒนาอัตราก าลังสายวิชาการตามเกณฑส์ัดส่วนนักศึกษา 
๒.  
๓.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายเสฏฐนันท ์ สิทธิโชคพัฒนะ หัวหน้างานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ :  การบริการนักศึกษา  



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๑๓                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 ๑. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุย 

และปรึกษาท้ังงานวิชาการ การลงทะเบียนเรียน กิจกรรมนักศึกษา ความประพฤติ ระเบียบวินัย และการใช้ชีวิตในรั้วคณะ 

และมหาวิทยาลัย 
 ๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
  จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

ประชุม ประกวดทางการออกแบบ ทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ เวปไซต์คณะ และสื่อสังคมใหม่ 

  ๓. จดักจิกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
  จัดให้มีการจัดอบรมโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา จากศิษย์

เก่าที่ประสบความส าเร็จ 
  ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  
  จัดให้มีการสรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาในต่างๆ ดังนี ้

๑) การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เท่ากับ ๔.๓๗ คะแนน 
๒) การให้บริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหล่งงานท า เท่ากับ ๔.๑๕ คะแนน 
๓) การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานหลังส าเร็จการศึกษา เท่ากับ ๔.๐๙ คะแนน 

 ๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น        
           หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 หลังสิ้นสุดปีการศึกษาได้รวบรวมน าผลการประเมินจากข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมท าเป็นแผนพัฒนา 

ปรับปรุงด้านบริการนักศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 

 ๖. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศษิย์เกา่ 
  จัดให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพด้านแหล่งงาน การศึกษาต่อ เวทีประกวด กิจกรรมอบรม

สัมมนา และข้อมูลวิชาการแก่ศิษย์เก่าในสื่อสังคมใหม ่และจัดโครงการบริการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

๑๐ เดือน 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๐ เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย ๕ ๖ ๕ 

รายการหลักฐาน 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๑๔                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๑.๕-๐๑ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถอ.๑.๕-๐๓ ตารางสอนอาจารย์ประจ า ปีการศกึษา ๒๕๕๙ 
สถอ.๑.๕-๐๔ สมุดบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
สถอ.๑.๕-๐๕ ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 
สถอ.๑.๕-๐๖ เวปไซตค์ณะ http://www.arch.rmutp.ac.th 
สถอ.๑.๕-๐๗ Facebook Fanpage > Faculty of architecture and design rmutp thailand 
สถอ.๑.๕-๐๘ รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนเิทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถอ.๑.๕-๐๙ แบบประเมินคุณภาพที่มีต่อการจดักิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถอ.๑.๕-๑๐ แผนพัฒนาปรับปรุงด้านบริการนักศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถอ.๑.๕-๑๑ วาระการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ 
สถอ.๑.๕-๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
สถอ.๑.๕-๑๓ รายงานสรุปโครงการบริการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
จุดเด่น 

๑. การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าทั้งในดา้นการให้บริการและรับบริการของคณะ 
๒. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  
๒.  
๓.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นายชูเกียรต ิ อนันต์เวทยานนท์ รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายนพดล  คล้ายวิเศษ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

 

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๑๕                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 ๑. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
           และการจัดกิจกรรม 
  ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยกลุ่มกิจกรรมแต่ละชมรมของคณะมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ 

และด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีเสนอขอ 
 ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
           ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ ให้ครบถ้วน  
 (1) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

(2) แห่งชาติ ๕ ด้าน ประกอบด้วย 
(3) ๑) คุณธรรม จริยธรรม 
(4)     ๑.๑ โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันสิ่งเสพติด จัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  
(5)            ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 
(6) ๒) ความรู้ 
(7)      ๒.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร  ระหว่างวันที ่๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๖๐  ณ รอยัลฮลิล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 
(8)      ๒.๒ อบรม “การเตรียมความพร้อมสู่งานสหกิจศึกษา” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่  ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ และ วันจันทร์ที่  

๒๐  มีนาคม ๒๕๖๐  ณ ห้อง ๖๓๑ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
๓) ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ โครงการลงพื้นที่วางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
     ๓.๒ โครงการหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ณ ลุมพินีคอนโด 
๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ โครงการค่ายผู้น านักศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สายธาร รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  
๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมสู่การบูรณาการระดับวิทยาลัย เทคนิค และ

อาชีวศึกษา เพื่อยกระดับทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
  จัดด าเนินโครงการอบรมความรูด้า้นการประกันคุณภาพส าหรับผู้น าและสโมสรนักศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเป็น

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับผู้น าและสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ เพื่อเป็นการน าความรู้จากการประกันคุณภาพไปประยุกต์ใช้ ในการด าเนินงานของกิจกรรมนักศึกษา 

 ๔. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา 
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: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

           ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 จัดด าเนินสรุปผลการด าเนินงานทุกโครงการและรวบรวมข้อเสนอแนะจัดท าเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงด้านกิจกรรมนักศึกษา 

(Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๕. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  จัดให้มีการประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนานักศึกษา และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
 ๖. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

๑๐ เดือน 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๐ เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๕ ๕ ๔ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๑.๖-๐๑ แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
สถอ.๑.๖-๐๒ โครงการและกิจกรรมชมรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถอ.๑.๖-๐๓ รายงานสรุปโครงการส่งเสรมิการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันสิ่งเสพติด 
สถอ.๑.๖-๐๔ รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษา (ภายใน) 
สถอ.๑.๖-๐๕ อบรม “การเตรียมความพร้อมสู่งานสหกิจศึกษา” 
สถอ.๑.๖-๐๖ รายงานผลการออกแบบ อลงกรณ์ฟาร์ม อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
สถอ.๑.๖-๐๗ การอบรมระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กับ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

ณ ลมุพินีคอนโด 
สถอ.๑.๖-๐๘ รายงานสรุปโครงการค่ายผู้น านักศึกษา 
สถอ.๑.๖-๐๙ รายงานสรุปโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมสู่การบูรณาการระดับ

วิทยาลัยเทคนิค และอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
สถอ.๑.๖-๑๐ แผนพัฒนาปรับปรุงด้านกิจกรรมนักศึกษา (Improvement Plant) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถอ.๑.๖-๑๑ แบบประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนานักศึกษา 
สถอ.๑.๖-๑๒ วาระการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ 
สถอ.๑.๖-๑๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

 
 
 
 
จุดเด่น 
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: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

๑. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคลอ้งและส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ด้าน 

๒.  
๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. บูรณาการโครงการส่งเสรมิคณุลักษณะบณัฑิตแบบองค์รวม 
๒.  
๓.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นายชูเกียรต ิ อนันต์เวทยานนท์ รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายศรณัยู  สว่างเมฆ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย 
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: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
 ๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

๑)  ผลงานด้านการวิจัยของบุคลากรภายในคณะ ประกอบด้วย 
     - เวปไซต์คณะ http://arch.rmutpp.ac.th/research 
     - เวปไซต์มหาวิทยาลัย http://ird.rmutp.ac.th 
     - สื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com ช่ือเพจ Faculty of architecture and design rmutp thailand 
๒) ระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย http://rpm.rmutp.ac.th 

 ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา   

  และสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  
  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการสนับสนุนการวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างคณะและเนื่องด้วยข้อจ ากัด 
ของพื้นที่ประโยชน์ใช้สอย  
๑) ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเด่นของคณะ ดังนี ้
     - ห้องปฏิบัติการวิจัย   จ านวน ๑ ห้อง 
     - ห้องปฏิบัติการทางเครื่องมือเฉพาะทาง   จ านวน ๓ ห้อง  
     - ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ                 จ านวน ๒ ห้อง 
๒) ศูนย์เครื่องมือท่ีหลายหน่วยงานภายในสามารถใช้ร่วมกันได้  
    - ห้องปฏิบัติการเครื่องพิมพ์วัตถุ ๓ มิติ (Rapid Prototype) 
 - ห้องปฎิบัติการงานไม้ 
 - ห้องปฎิบัติเครื่องไดคัท – เคทอง 

 ๓) ห้องสมุดแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ หนังสือและวารสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีบูรณาการใช้พื้นที่ร่วมกับห้องสมุด   
     ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นห้องสมุดส่วนกลางของ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช  
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: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

๔) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ฐานข้อมูลวิจัย  
     ของบุคลากรภายในคณะ ข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งทุนวิจัย ข้อมูลสารสนเทศด้านการตีพิมพ์เผยแพร่  
     หรือฐานข้อมูลแหล่งอ้างอิงการวิจัย 
๕) การสนับสนุนให้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติหรือนิทรรศการ  
     แสดงผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับประเทศ 

 ๓. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย  

และงานสร้างสรรค์ ดังนี ้
- งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณปี ๒๕๖๐ 
งบประมาณเงินรายจ่าย ๑๓,๐๐๓,๐๐๐ บาท 
งบประมาณเงินรายได้คณะ ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณวิจัยสถาบัน ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
รวม ๑๓,๓๗๓,๐๐๐ บาท 

 
- งบประมาณสนุบสนุนทุนวิจัยส าหรับนักศึกษา (วิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่) 

แหล่งงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 
งบประมาณปี ๒๕๖๐ 

๒๒๑,๐๐๐ บาท  
  
 ๔. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์    
           ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเผยแพร่ 

ผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ข้อ ๑๑. ผลงานวิจัยของผู้รับทุนต้องตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังสื้นสุดการวิจัย  ฯลฯ นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงาน  
           วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีการพัฒนาสมรรถนะใหแก่อาจารย์และนักวิจัย 

ในรูปแบบโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
      - โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย กิจกรรมวิจัยสัญจร จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
      - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
      - การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย ผ่านเว็บไซต์คณะ 
      - สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย โดยจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่นแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น  
 

 ๖. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาม  
           ระบบที่ก าหนด 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๒๐                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

   
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

๑๐ เดือน 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๐ เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๕ ๕ ๔ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๒.๑-๐๑ เว็บไซตค์ณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ http://arch.rmutp.ac.th/ 
สถอ.๒.๑-๐๒ Facebook Fanpage > Faculty of architecture and design rmutp thailand 
สถอ.๒.๑-๐๓ เว็บไซตม์หาวิทยาลัย สถาบันวิจยัและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th/  
สถอ.๒.๑-๐๔ ครุภณัฑ์ผลิตชิ้นงานต้นแบบ ๓ มติิ 
สถอ.๒.๑-๐๕ ครุภณัฑ์เครื่องไดคัท-เคทอง แบบป้อนอัตโนมัต ิ
สถอ.๒.๑-๐๖ เอกสารอนุมตัิโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถอ.๒.๑-๐๗ เอกสารแบบข้อตกลงการรับทุน โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัฒกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
สถอ.๒.๑-๐๘ รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี ๑ รอบ ๖ เดือน  (๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๐) 
สถอ.๒.๑-๐๙ สัญญารับทุนอุดหนุนวิจยั ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถอ.๒.๑-๑๐ ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สถอ.๒.๑-๑๑ ประกาศมหาวิทยาลยั เรื่อง หลักเกณฑ์การใหเ้งินอุดหนุนบุคลากรเพื่อน าไปเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับ

นานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สถอ.๒.๑-๑๒ ประกาศมหาวิทยาลยั เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุน 

การตีพิมพ์บทความในวารสาร 
สถอ.๒.๑-๑๓ เอกสารการเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย กิจกรรมวิจยัสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร  
สถอ.๒.๑-๑๔ เอกสารการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
สถอ.๒.๑-๑๕ เว็บไซตค์ณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ http://arch.rmutp.ac.th/research 
สถอ.๒.๑-๑๖ การมอบเกียรติบตัรนักวิจัยดีเด่น คณะสถาปัยกรรมศาสาตร์และการออกแบบ ประจ าปี  ๒๕๕๙  

๓ เรื่อง  
๑. อาจารย์มัทธนี   ปราโมทย์เมือง 
      เรื่อง การศึกษาและพัฒนาบรรจุภณัฑเ์พื่อส่งเสริมการขายและแสดงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
กรณีศึกษาบรรจภุัณฑ์ผลิตภณัฑ์ขนมกระหรี่พั๊ฟ  จังหวัดสระบุรี   
๒. อาจารย์อาณัฏ   ศิริพิชญ์ตระกลู 
เรื่อง  การศึกษากระบวนการและรูปแบบผ้าทอผ้าขาวม้าร้อยสีเพื่อพัฒนาออกแบบเฟอร์นิเจอร์
และของตกแต่งบ้านแนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๒๑                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

รหัสหลักฐาน รายการ 

๓. อาจารย์ศรัณยู    สว่างเมฆ 
เรื่อง  การศึกษาและออกแบบผนงัสองช้ันจากวัสดุธรรมชาติ(ไม้ไผ่) 

 
จุดเด่น 

๑. อาจารย์มีความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาด้านการวิจัย 
๒. ระบบและกลไกเอื้อประโยชน์ให้ผลการด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามระบบท่ีก าหนด 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การสร้างระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
๒. ผลักดันและส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวบุศรินร์  มั่นวิชาชัย หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดชองตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยน าเขา้ 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๒๒                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
๑. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มข และ ค๒  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็น 

คะแนนเตม็ ๕ = ๖๐,๐๐๐ บาทขึน้ไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐บาทขึ้นไปต่อคน 
สูตรการค านวณ 

๑. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ ประจ าและ
นักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิยั  

 
๒. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในขอ้ ๑ เทียบกับคะแนนเตม็ ๕ 

คะแนนท่ีได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

X ๕ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ 

สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะ 
คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดข้องทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐)  มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ดังนี.้- 

ข้อมูลพื้นฐาน 

สาขาวิชา 

รวม การออกแบบ 
ผลิตภณัฑ ์

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

สถาปัตยกรรม 

จ านวนอาจารย์ประจ า+นักวิจยัทั้งหมด ๑๑ ๗.๕ ๖ ๒๔.๕ 
- ปฏิบัติงานจริง ๙ ๕.๕ ๔ ๑๘.๕ 
- ลาศึกษาต่อ ๒ ๒ ๒ ๖ 
เงินสนับสนุนจากภายใน ๕,๗๗๐,๐๐๐ ๓,๗๖๘,๐๐๐ ๓,๘๓๕,๐๐๐ ๑๓,๓๗๓,๐๐๐ 
เงินสนับสนุนจากภายนอก - - - - 
รวมทุนวิจัย ๕,๗๗๐,๐๐๐ ๓,๗๖๘,๐๐๐ ๓,๘๓๕,๐๐๐ ๑๓,๓๗๓,๐๐๐ 
ค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่ม ๔๕.๗๑ ๔๑.๘๗ ๕๓.๒๖ ๔๕.๔๙ 

   ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(บาท/คน) 

๑๐ เดือน 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๐ เดือน 

   



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๒๓                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๓๖,๐๐๐ ๕๔๕,๕๓๖.๗๓ ๕ 
 
  รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๒.๒-๐๑ ตารางสรุปงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 
สถอ.๒.๒-๐๒ ตารางข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า 

 
จุดเด่น 

๑. อาจารย์มีความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาด้านการวิจัย 
๒. จ านวนงบประมาณต่ออาจารย์มคีา่เฉลี่ยทีสู่งกว่ามาตรฐาน 
๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  
๒.  
๓.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวบุศรินทร์  มั่นวิชาชัย หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ์ 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๒๔                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนน    

ระหวา่ง ๐-๕ เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
๑. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มขและค๒ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็น 

คะแนนเตม็ ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเตม็ ๕ = ร้อยละละ ๓๐ ขึน้ไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็น 

คะแนนเตม็ ๕ = ร้อยละละ ๒๐ ขึน้ไป 
สูตรการค านวณ: 
๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
X ๑๐๐ 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเตม็ ๕ 

คะแนนท่ีได้ = 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

X ๕ 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๐.๔๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ  
  อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖  
  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.  
  ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที ่๒ 
 

๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  
  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ   



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๒๕                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
  ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  
  หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน    
  ข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา  
  วารสาร ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการพ.ศ.๒๕๕๖ 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ไดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับ   
  การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลอืกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) และเมื่อ 

ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ตอ้งตีพิมพเ์ป็นฉบับสมบรูณ์ซึ่งสามารถอยูใ่นรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มอีงค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คนโดยมีบุคคลภายนอก 

สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Common Data Set) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๒๖                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ    
บรรจุภัณฑ ์

สถาปัตยกรรม รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด ๑๑ ๗.๕ ๖ ๒๔.๕ 
- ปฏิบัติงานจริง ๙ ๕.๕ ๔ ๑๘.๕ 
- ลาศึกษาต่อ ๒ ๒ ๒ ๖ 
จ านวนนักวิจัยท้ังหมด - - - - 
- ปฏิบัติงานจริง - - - - 
- ลาศึกษาต่อ - - - - 
จ านวนผลงานทางวิชาการ 
- บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์   

ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับชาติ (๐.๒๐) 

- ๑ ๑ - 

- บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ (๐.๔๐) 

- - - - 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (๐.๔๐) - - - - 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่

ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติ ที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ ที่
ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ที่ ๒ (๐.๖๐) 

- - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติฯ 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่๑ (๐.๘๐) 

- - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม ประกาศ 
ก.พ.อ. (๑.๐๐) 

 - - - 

- ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร (๑.๐๐) ๓ - - - 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รบัการประเมินผ่าน 

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (๑.๐๐) 
- - - - 

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติ 
ว่าจ้างให้ด าเนินการ (๑.๐๐) 

- - - - 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท่ีค้นพบใหม่และ - - - - 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๒๗                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ    
บรรจุภัณฑ ์

สถาปัตยกรรม รวม 

ได้รับการจดทะเบียน (๑.๐๐) 
- ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ 

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (๑.๐๐) 
- ๑ - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก ผลงานทางวิชาการ ๓.๐๐ ๑.๒๐ ๙.๒๐ ๔.๔ 
จ านวนงานสร้างสรรค ์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะใน 

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ online (๐.๒๐) 

- - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
(๐.๔๐) 

- - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
(๐.๖๐) 

๓ ๑ ๒ ๖ 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (๐.๘๐) 

- - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค 
อาเซียน/นานาชาติ (๑.๐๐) 

- - - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก ผลงานสร้างสรรค์ ๑.๘๐ ๐.๖๐ ๑.๒๐ ๓.๖๐ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

สาขาวชิา 

งานวิจัย งานสร้างสรรค ์ ผลรวม  

ถ่วงน้ าหนัก 
 
 

จ านวนอาจารย์ 
และนักวิจัย 

ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละของ 

ผลรวม      

ถ่วงน้ าหนัก 
คะแนน จ านวน

ผลงาน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

รวมค่า
ถ่วง 

น้ าหนัก 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

รวมค่า
ถ่วง 

น้ าหนัก 
การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๓ ๑.๐๐ ๓.๐๐ ๓ ๐.๖๐ ๑.๘๐ ๔.๘๐ ๑๑ ๔๓.๖๔ ๕.๐๐ 

การออกแบบบรรจภุัณฑ์ ๒ ๑.๒๐ ๑.๒๐ ๑ ๐.๖๐ ๐.๖๐ ๑.๘๐ ๗.๕ ๒๔.๐๐ ๔.๐๐ 
สถาปัตยกรรม ๑ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๒ ๐.๖๐ ๑.๒๐ ๑.๔๐ ๖ ๒๓.๓๔ ๓.๘๙ 

รวม ๓ สาขาวิชา ๖ ๔.๔ ๔.๔ ๖ ๓.๖๐ ๓.๖๐ ๘.๐๐ ๒๔.๕ ๓๒.๖๖ ๕.๐๐ 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

๑๐ เดือน 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๐ เดือน 

   



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๒๘                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเปา้หมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๑๕ ๓๒.๖๖ ๕.๐๐ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๒.๓-๐๑ สูจิบัตรนิทรรศการ “วันนักประดษิฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๐ 
สถอ.๒.๓-๐๒ เกียรติบตัรนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๐ 
สถอ.๒.๓-๐๓  

 
จุดเด่น 

๑.  
๒.  
๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผลักดันและสร้างความตระหนักในการพัฒนาอาจารย์ทางดา้นผลงานวิชาการ 
๒. ปรับระดับสดัส่วนภาระงานใหเ้หมาะสมแต่ละพันธกิจ 
๓. สนับสนุนและส่งเสริมสมรรถนะดา้นผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
๔. ส่งเสริมการสรา้งผลงานสร้างสรรค์และการจดสิทธิบัตรผลติภณัฑ ์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวบุศรินทร์  มั่นวิชาชัย หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ ๓   การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๒๙                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มผีลการด าเนินงาน ดังนี ้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 ๑.  จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ ใน

ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โดยจดัท าการส ารวจความต้องการ ดา้นการบริการวิชาการ โดยใช้แบบส ารวจ

ความต้องการจากชุมชน ในการด าเนินงานแต่ละโครงการ และได้จัดให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  และมีการจัดท ารายงาน
การประชุมเกี่ยวกับการท าแผนการบริการวิชาการ 

 ๒.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมกีารจัดท าแผนการใช้ประโยชนจ์ากการบริการวิชาการ 
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 

 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปี  โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการในรายวิชา การ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ของ อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี และมีการจัดท าแบบการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ใน
การประเมินผลของชุมชน 

 ๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกอบด้วย 

๑) โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อม 
๒) โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๓) โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑    
           และน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปี โดยน าผลการประเมิน ความส าเรจ็ของโครงการ (PDCA) มาใช้ในการพัฒนาการ
ให้บรกิารวิชาการสังคมและได้จัดท ารายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

 ๕.  น าผลการประเมินตามขอ้ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
จดัท าแผนรายละเอียดของการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน หรือพัฒนาการบริการสังคม (Improvement Plan) เพื่อ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคมและได้จัดท ารายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ 

 ๖.  คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้มีการส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โครงการ
บูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

๑๐ เดือน 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๒ เดือน 

   



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๓๐                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๕ ๖ ๕ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.๓.๑-๐๑ แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ 
สถอ.๓.๑-๐๒ แบบส ารวจความต้องการจากชุมชน 
สถอ.๓.๑-๐๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการแกส่ังคม 
สถอ.๓.๑-๐๔ รายงานการประชุมเกีย่วกับการท าแผนการบริการวิชาการ 
สถอ.๓.๑-๐๕ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนด้านการออกแบบ

สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อม 
สถอ.๓.๑-๐๖ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
สถอ.๓.๑-๐๗ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์

ชุมชน 
สถอ.๓.๑-๐๘ รายงานการประเมินความส าเร็จของโครงการ 
สถอ.๓.๑-๐๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
สถอ.๓.๑-๑๐ แผนรายละเอียดของการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนาการบริการสังคม (Improvement Plan) 

 
จุดเด่น 

๑. บริการวิชาการแก่ชุมชนแบบยั่งยนืภายใต้พื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย (Area based) 
๒. การมีส่วนร่วมบริการวิชาการแกส่งัคมในระดับมหาวิทยาลยั 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  
๒.  
๓.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายกรณ์พงศ์  ทองศรี หัวหน้างานบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๓๑                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มผีลการด าเนินงาน ดงันี ้
 ๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตาม

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะ 
 ๒. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้ง  
           จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 ด าเนินการจัดท าแผนงานศิลปวัฒนธรรมและก าหนดเสนอของบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ๓. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 งานแผนด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานทุกไตรมาสเพื่อให้ผลการด าเนินงานตามระยะเวลา 
 ๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จัดท ารายงานสรุปโครงการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วย กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันเด็ก 

กิจกรรมไหว้ครูและครอบครูช่าง และกิจกรรมท าบุญคณะ  
 ๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ด าเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการกิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงด้านศิลปวัฒนธรรม  

(Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 จัดท าโปสเตอร์เผยแพร่ผลงานและข้อมูลกิจกรรมลงเวปไซต์คณะ 
 ๗. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
  
 
 
 
 
 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

๑๐ เดือน 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๐ เดือน 

   



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๓๒                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๕ ๖ ๕ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๔.๑-๐๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะ 
สถอ.๔.๑-๐๒ ค าสั่งแต่งตั้งผูม้ีหน้าทึ่ความรับผดิชอบตามโครงสร้าง 
สถอ.๔.๑-๐๓ แผนงานศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สถอ.๔.๑-๐๔ ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ http://bpm.rmutp.ac.th 
สถอ.๔.๑-๐๕ รายงานสรุปกิจกรรมแห่เทยีนพรรษา  
สถอ.๔.๑-๐๖ รายงานสรุปกิจกรรมวันเด็ก  
สถอ.๔.๑-๐๗ รายงานสรุปกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูช่าง และท าบุญคณะ 
สถอ.๔.๑-๐๘ แผนพัฒนาปรับปรุงด้านศิลปวัฒนธรรม (Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สถอ.๔.๑-๐๙ โปสเตอร์เผยแพรผ่ลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
สถอ.๔.๑-๑๐ เวปไซตค์ณะ http://www.arch.rmutp.ac.th 

 
จุดเด่น 

๑. บริบทและศาสตร์ของคณะเอื้อต่อการด าเนินงานพันธกิจดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 
๒.  
๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศลิปะและวัฒนธรรมระดับชาต ิ
๒.  
๓.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นายชูเกียรต ิ อนันต์เวยทนนท์ รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายศรณัยู  สว่างเมฆ หัวหน้างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ : การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๓๓                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

           และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕-๖ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

๑๐ เดือน 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๐ เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๖ ๗ ๕ 
 
ผลการด าเนินงาน :  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ การรายงานผลการด าเนินงาน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังน้ี.-  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน :  ๗ ข้อ ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บ/รายงาน 
๕.๑.๑ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ รองคณบดฝี่ายวางแผน หัวหน้างานแผน 
๕.๑.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รองคณบดฝี่ายบริหาร หัวหน้างานการเงิน 
๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง รองคณบดฝี่ายวางแผน หัวหน้างานแผน 
๕.๑.๔ การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล รองคณบดฝี่ายบริหาร หัวหน้าส านักงานคณบด ี
๕.๑.๕ การจัดการความรู้ รองคณบดฝี่ายวิชาการ หัวหน้างานการจัดการความรู ้
๕.๑.๖ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 
รองคณบดฝี่ายบริหาร หัวหน้างานบุคลากร 

๕.๑.๗ การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ รองคณบดฝี่ายวิชาการ หัวหน้างานประกันคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑.๑ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ  
           คณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๓๔                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

           แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร 
           ระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ด าเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ดังนี ้
๑.๑ จัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกหน่วยงาน     
        ในที่ประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
        เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน  
        และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  
        ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  
๑.๒ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน และระดับคณะถ่ายทอดสู่หน่วยงานระดับฝ่าย 
๑.๓ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ๕ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน  
       การบริหารจัดการ การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 
       และนวัตกรรม ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ เป้าประสงค์ ๙ กลยุทธ์ ๔๓ มาตรการ ตามแผนความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
       งบประมาณ การติดตาม/การรายงานผล การประเมินผล และการทบทวนแผน 
๑.๔ มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของ  
       การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๑.๕ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้ง ๕ พันธกิจ 
๑.๖ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะ  
       เพื่อพิจารณา 
๑.๗ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะ  
       เพื่อพิจารณา 
๑.๘ มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์  
       และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๑-๐๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
สถอ.๕.๑.๑-๐๒ ภาพกิจกรรมในท่ีประชุมโครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการการทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สถอ.๕.๑.๑-๐๓ แผนการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๕ 
สถอ.๕.๑.๑-๐๔ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 
สถอ.๕.๑.๑-๐๕ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศกึษา ฉบับท่ี ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
สถอ.๕.๑.๑-๐๖ บันทึกข้อความ เรื่อง การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานภายใน 
สถอ.๕.๑.๑-๐๗ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ 
สถอ.๕.๑.๑-๐๘ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ http://bpm.rmutp.ac.th 
สถอ.๕.๑.๑-๐๙ วาระการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ 
สถอ.๕.๑.๑-๑๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
สถอ.๕.๑.๑-๑๑ วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๓๕                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๑-๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
จุดเด่น 

๑. แผนการพัฒนาให้ความส าคญักับบุคลากรทุกภาคส่วนในการระดมความคิด เสนอแนะ และด าเนินการ 

จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
๒.  
๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  
๒.  
๓.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นายอาณัฎ  ศิริพิชญต์ระกูล รองคณบดฝี่ายวางแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวนุชจรี  ลิ้มศร ี หัวหน้างานแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
 ๒. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสดัส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ 
           พัฒนานกัศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๓๖                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

           หลกัสูตรประสิทธภิาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
 
 
 

๒.๑ ด าเนินการทบทวนแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปรียบเทียบการใช้    
       ทรัพยากรต่อผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
๒.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒.๓ มหาวิทยาลัยโดยกองคลังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
       ส าหรับทุกผลผลิตและรายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบของกรมบัญชีกลางก าหนด 
๒.๔ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลิตและเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต  
       ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๒-๐๑ แผนการเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๑.๒-๐๒ รายงานผลการด าเนินงานาตามแผนการเพิม่ประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๑.๒-๐๓ รายงานผลการค านวณต้นทุนด้านการจัดการเรยีนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถอ.๕.๑.๒-๐๔ บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๑.๒-๐๕ รายงานผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙ 
 
จุดเด่น 

๑.  
๒.  
๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  
๒.  
๓.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ ์ รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวนพรัตน์  ค าอินทร์ หัวหน้างานการเงิน 

๕.๑.๓  การบริหารความเสี่ยง  
 ๓. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  
           หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกจิของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๓๗                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

จากเดิม 
 ๓.๑ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารความเสี่ยง มหีน้าท่ีจัดท าแผนความเสีย่งและด าเนินงานตามนโยบาย   

       ควบคุมภายในประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
๓.๒ จัดท าแผนความเสี่ยงประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓.๓ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ     
       จ านวน ๑๐ ภาระงาน ประกอบด้วย การจดัการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจการนักศึกษา    
       และศลิปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการ/นโยบาย/งบประมาณ  
       เทคโนโลยสีารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ การพสัดุ การบรหิารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร 
๓.๔ มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน  
       และบริหารความเสี่ยง 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๓-๐๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบรหิารความเสี่ยง 
สถอ.๕.๑.๓-๐๒ แผนความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๑.๓-๐๓ รายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง 

 
จุดเด่น 

๑.  
๒.  
๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรมีแผนการตดิตามและมีกระบวนการในการติดตามผลการด าเนนิงานจริงจังและเห็นผลอย่างแท้จริง 
๒.  
๓.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นายอาณัฎ  ศิริพิชญต์ระกูล รองคณบดฝี่ายวางแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวอุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง 
 

๕.๑.๔  การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการบริหารด้วยหลักธรรมภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง  ๑๐ ประการ ที่



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๓๘                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน ดังนี ้
๑.   หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
- มีการบรหิารงบประมาณและด าเนนิการตามแผนงาน โครงการสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   

เช่น การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการในแต่ละปีงบประมาณ  
๒.   หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการมอบอ านาจใหร้องคณบดีทั้ง ๔ ฝ่ายปฏิบตัิราชการ แทน

คณบดี ในกรณีที่คณบดีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัตริาชการ เพื่อใหก้ารบริหารงานภายในคณะ มคีวามคล่องตัว
และรวดเร็ว  

- มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ เป็นต้น  
- มีการจัดหาครภุัณฑ์ส านักงานท่ีทนัสมัยมารองรับการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถ 

ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้มาตดิต่อได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา  
๓.   หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
- จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น หรือข้อร้องทุกข์จากผู้ปกครอง นักศึกษา บุคลากร และผูม้สี่วนไดส้่วน

เสียหลากหลายช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์ กล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น  
๔.   หลักภาระรับผดิชอบ (Accountability) 
- มีการประเมินผลการปฏบิัติงานของคณบดี เป็นประจ าทุกปีโดยกองบริหารงานบุคคลและหน่วยงานภายในคณะ  
- มีการก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในคณะอย่างชัดเจนทุกต าแหน่ง ตามค าสั่งโครงสร้าง

หน้าท่ีความรับผิดชอบภายในคณะ และมีการประเมินผลการปฏิบัตงิานตามภาระหน้าท่ี รับผิดชอบเพือ่รับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน  

๕.   หลักความโปร่งใส (Transparency) 
- มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเปน็คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการ ประจ า

คณะ เพื่อสอบทานการบรหิารจดัการและแนะน าแนวทางการบริหารจัดการภายในคณะ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

- มีส านักงานตรวจสอบภายใน (ตสน.) สอบทานการบริหารจัดการในเรื่อง การเงิน บัญชี พัสดุ ภายในคณะทุกปี  
๖.   หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
- ให้บุคลากรภายในคณะมสี่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทนเพื่อท าหน้าที่เป็นกรรมการสรรหา คณบดีคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
- บุคลากรภายในคณะมสี่วนร่วมในการแสดงความคิด ความเห็น ในการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร  
๗.   หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
- มีการมอบหมายการปฏิบัตริาชการให้รองคณบดีทั้ง ๔ ฝ่าย ปฏิบัติราชการแทนคณบดีในกรณีที่ คณบดีไป

ราชการหรือไมส่ามารถปฏิบัตริาชการได้ เพื่อการบริหารจดัการภายในคณะให้มสีะดวก คล่องตัว และรวดเร็ว 
- มีการมอบหมายให้รองคณบดีทั้ง ๔ ฝ่าย ประเมินผลประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีรบัผิดชอบ ของ

บุคลากรภายในคณะ เพื่อรับการพจิารณาเลื่อนเงินเดือน/คา่ตอบแทนในแต่ละรอบการประเมิน 
 

 ๘.   หลักนิติธรรม (Rule of law) 
- มีการบรหิารงานหรือปฏิบัตริาชการภายใต้หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เช่น กระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้าง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั พนักงานราชการ หรือลูกจา้งช่ัวคราว
ภายในคณะ เป็นต้น  



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๓๙                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

๙.  หลักความเสมอภาค (Equity) 
- การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั หรือเจา้หน้าท่ีของคณะ ไม่มีการจ ากัดเง่ือนไข ใน

เรื่องเพศ การมสีิทธิพิเศษ เช่น ต้องได้รับเกยีรตินยิม เป็นต้น  
- การรับสมัครนักศึกษาไมม่ีการกดีกันในเรื่องเพศ สถานะทางครอบครัว เป็นต้น  
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
- มีการให้สิทธิแก่บุคลากรภายในคณะ เสนอตัวแทนเข้ารับการประกวด คัดเลือก หรือการจดัอบรมต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกคณะ  

- มีการให้บุคลากรในคณะ ได้คัดเลอืกกันเองเพื่อหาตัวแทนท าหน้าท่ีเป็นกรรมการสรรหาคณบดี 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๔-๐๑ แผนปฏิบัตริาชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๑.๔-๐๒ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
สถอ.๕.๑.๔-๐๓ ค าสั่งแต่งตั้งมอบอ านาจแทนคณบดี 
สถอ.๕.๑.๔-๐๔ หนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก 
สถอ.๕.๑.๔-๐๕ รายการครุภณัฑส์ านักงาน 
สถอ.๕.๑.๔-๐๖ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
สถอ.๕.๑.๔-๐๗ ค าสั่งโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในคณะ 
สถอ.๕.๑.๔-๐๘ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ 
สถอ.๕.๑.๔-๐๙ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
สถอ.๕.๑.๔-๑๐ รายงานผลการด าเนินงานส านักงานตรวจสอบภายใน 
สถอ.๕.๑.๔-๑๑ หนังสือคัดเลือกตัวแทนเพื่อท าหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาคณบดี 
สถอ.๕.๑.๔-๑๒ แบบส ารวจโครงการพัฒนาบุคลากร 

 
จุดเด่น 

๑. ผู้บริหารเข้าใจบริบทของคณะและบริหารแบบคิดอย่างสร้างสรรค์ท าอย่างมืออาชีพ 
๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบมสี่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบรหิารคณะ 
๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  
๒.  
๓.  

 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๔๐                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นายพีรัฐ  ลมิปาภรณ ์ รองคณบดฝี่ายวางแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางกฤตยา  แร่ทอง เลขานุการคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑.๕  การจัดการความรู้ 
 ๕.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ    
           ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเกบ็อย่างเป็นระบบ   
           โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใชใ้นการปฏิบัติงานจริง 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๔๑                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 ๕.๑ ก ำหนดประเด็นควำมรแูละเปาหมายของการจดัการความรทูี่ครอบคลุมพันธกิจดานการผลติบัณฑิต และดำน     
      การวิจัย โดยมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตรและบริหำรจัดกำรควำมรใูนองคกร  
      เพื่อจัดท าแผนการจัดการความร ูปงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ใหสอดคลองกบัยุทธศาสตร     
      และอัตลักษณของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ตัวบงช้ีของ สกอ.และที่เกี่ยวของ  
      ตลอดจนไดน ำเอำปญหาอุปสรรค ที่พบขอเสนอแนะจำกกำรประเมินผลและกำรตรวจประเมินคณุภำพ 
      ในปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ มาพิจารณาเพื่อก าหนดประเด็นความรแูละเปาหมาย 
      การจัดการความรใูนปงบประมำณ พ.ศ .๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ในเรื่ององคควำมร ูในพันธกิจดำนกำรผลิตบณัฑ ิต  
      “การจัดการเรียนการสอนเพือ่บูรณาการความรูสปูระชาคมอาเซียน” 
๕.๒ ก าหนดบุคลากรกลมุเปาหมายที่จะพัฒนาความร ูและทักษะดานการผลิตบณัฑิตและดำนกำรวิจัยอยาง  
      ชัดเจนตามประเด็นความร ู โดยก ำหนดกลมุเปำหมำยที่จะพัฒนาความรตูำมประเด็นควำมรไูวในเปำหมำย 
      และแผนการจัดการความร ู 
๕.๓ มีกำรแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนร ูจำกควำมร ูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)  
      เพื่อคนหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมร ู้ โดย นายธานี สุคนธะชาติ คณบดคีณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  
      และการออกแบบ ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรใูหเขาถึงความรโูดยชองทางตำงๆ และมีกิจกรรมการถำยทอด  
      และแลกเปลี่ยนเรียนรจูำกผปูฏิบัติทีด่ี (Good Practices) กิจกรรมชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP) ตลอดจนการสื่อสาร  
      ผำนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เผยแพรบนเว็บไซต KM Web Blog Facebook  
      เพื่อความสมบูรณในกำรสื่อสำรและถำยทอดความร ูใหถึงกลุมเปาหมายดวยควำมสะดวกและรวดเร็ว  
๕.๔ มีการรวบรวมความร ูตำมประเด็นความร ูทั้งทีม่ีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรอูื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา  
      และจัดเก็บอยำงเปนระบบโดยเผยแพรออกมำเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)  
      โดยคณะจัดท าทะเบียนความรู   ู รวบรวมองค์ ความรู้/คลังความร ู/แนวปฏิบตัิที่ดี และเผยแพรบนเว็บไซต KM  
      เพือ่ใหสะดวกกับกำรคนหา  
๕.๕ มีการน าความรทูีไ่ดจำกกำรจดักำรควำมรใูนปกำรศึกษำปจจุบนัหรือปกำรศึกษำท ี่ผำนมำที่เปนลายลักษณอักษร  
      (explicit knowledge) และจากความร ูทักษะของผมูีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติทีด่ี  
      มาปรับใชในกำรปฏิบัติงำนจริง โดยคณะมีการบูรณาการความรู้การปฏบิัติโดยน าองคควำมรู้ที่ไดจำกกำรจ ัดการ  
      ความรูที่ไดเรียนร ูเรื่ององคควำมร ูในพันธกิจดำนกำรผลิตบณัฑติ “การจัดการเรยีนการสอนเพื่อบูรณาการ 
      ความรูสปูระชาคมอาเซียน” 

 
 
 
 
 
 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๕-๐๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตรและบรหิำรจัดกำรควำมรใูนองคกร  
เพื่อจัดท าแผนการจัดการความร ูปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๔๒                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๕-๐๒ วิสัยทัศน พันธกิจ เปำประสงค นโยบำย เปำหมำย ยุทธศำสตร วัตถปุระสงค และมำตรกำร 

แผนกำรจดักำรควำมร ูมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๑.๕-๐๓ ภาพกิจกรรม KM ระดบัมหาวิทยาลัย “บูรณาการความรู้สู่พันธกิจ สร้างบัณฑตินักปฏิบัติ”  

ของอาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สถอ.๕.๑.๕-๐๔ ภาพกิจกรรม KM ของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สถอ.๕.๑.๕-๐๕ ทะเบียนความร/ูคลังควำมร ู
สถอ.๕.๑.๕-๐๖ ภาพกิจกรรมการน าความรจูำกกำรจัดกำรควำมรมูำใชในการปฏิบตัดิ้านการเรียนการสอนของคณะ 

 
จุดเด่น 

๑. ผู้บริหารคณะเป็นแบบอย่างในด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรสูู่ผปูฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
๒.  
๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  
๒.  
๓.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายศิรวัชร์  พัฒคุม้ หัวหน้างานจัดการความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร 
  ๖. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุ 
 ๖.๑ แผนการพัฒนาอาจารย์บรรจุใหม่ 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๔๓                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

        -  จัดโครงการอบรมเพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผลตลอดจนจรรยาบรรรณ  
            และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย 
        -  แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง ท าหน้าที่แนะน าให้ค าปรึกษาด้านพันธกิจและงานท่ีได้รับมอบหมายอื่นๆ 
๖.๒ แผนการพัฒนาอาจารย์ประจ า 
        - พัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามเป้าหมายและแผนพัฒนา  
           บุคลากร 
        - พัฒนาด้านต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ทุนวิจัย ทุนสนับสนุน  
           การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรมการท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย 
        - พัฒนาความสามารถด้านการเรียนการสอน โดยการจัดอบรมเทคนิคการสอน การวัดผลและประเมิน  
          อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 
        - จัดสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจ าปี และสิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายตามสิทธ์ิ 
        - จัดอบรมด้านการวิจัยและงานวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
       -  จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้อาจารย์ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนในการถ่ายทอดความรู้  
           และสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมจากหน่วยงานภายนอก 
๖.๓ แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
        - พัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามเป้าหมายและแผนพัฒนา  
           บุคลากร 
       -  พัฒนาความสามารถด้านการท างาน โดยการจัดงบประมาณเพื่อใช้ในการเข้าร่วมอบรมทั้งในระดับคณะ  
           มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 
        - จัดสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจ าปี และสิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายตามสิทธ์ิ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๖-๐๑ แผนพัฒนาบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สถอ.๕.๑.๖-๐๒ รายงานการเขา้ร่วมฝึกอบรม โครงการ สมัมนา 

 
จุดเด่น 

๑.  
๒.  
๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  
๒.  
๓.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๔๔                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นายพรีัฐ  ลิมปาภรณ ์ รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวสร้อยสุดา  แสงจันทร ์ หัวหน้างานบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑.๗ การด าเนินงานดา้นประกันคุณภาพ 
 ๗. ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกจิและ  
          พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๔๕                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

          ตามปกติท่ีประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 ๗.๑ ด าเนินการวางระบบการท างานตามระยะเวลาและกลไกขับเคลื่อนผู้รับผิดชอบทุกตัวบ่งช้ี  

      โดยมีแผนการด าเนินงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี และจัดเก็บข้อมูล    
      รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ  
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อรับผิดชอบดูแล ก ากับติดตามงาน ก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์   
๗.๒ ด าเนินการติดตาม รวบรวมผลประเมินคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดจัดท ารายงานประจ าปี 
       เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย  และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา   
       โดยรายงานข้อมูลใน Che QA Online  และน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนของคณะ   
 ๗.๓ น าผลจากการรับตรวจประเมินคุณภายภายในและภายนอกมาจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาเสนอต่อ 
       คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อรับทราบและพิจารณางบประมาณ กิจกรรมส่งเสริม มีระบบฐานข้อมูล  
       ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (http://cheqa.rmutp.ac.th/) และระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพ 
       ภายใน (IQA) (http://iqa.rmutp.ac.th/) และจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร    
       จากความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความต้องการการรับบริการทางวิชาการกับหน่วยงาน  
       หรือชุมชนภายนอก 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๗-๐๑ เป้าหมายคุณภาพ/นโยบาย/ตัวบ่งช้ี (KPI) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๑.๗-๐๒ แผนการด าเนินงานการประกันคณุภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๑.๗-๐๓ ประกาศระบบและนโยบายการประกันคณุภาพการศึกษา 
สถอ.๕.๑.๗-๐๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายทุธศาสตร ์ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี และจัดเก็บข้อมลู  

รายงานตามเป้าหมาย คณุภาพ เพือ่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สถอ.๕.๑.๗-๐๕ คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๑.๗-๐๖ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๑.๗-๐๗ รายงานการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สถอ.๕.๑.๗-๐๘ แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สถอ.๕.๑.๗-๐๙ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา http://cheqa.rmutp.ac.th 
สถอ.๕.๑.๗-๑๐ ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) http://iqa.rmutp.ac.th 

 
 
 
จุดเด่น 

๑. ผู้บริหารตระหนักและสนับสนุนกจิกรรมด้านคณุภาพทุกภาคส่วน ค านึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้าน
ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับ 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๔๖                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

๒. บุคลากร ผู้ก ากับดูแล และผู้จัดเกบ็รายงานข้อมูล ด าเนินงานตามแผนเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ต่องาน
ประกันคณุภาพโดยยดึเป็นแนวทางปฏิบัต ิ

๓. การใช้ระบบสารสนเทศในการตรวจสอบ ตดิตาม รายงานผล เพื่อความสะดวกต่อการจัดเก็บเอกสาร 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  
๒.  
๓.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวโปรดปราน  เพชรสด หัวหน้างานประกันคณุภาพการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ :  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
   และเอกลักษณ์ของคณะ 
 



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๔๗                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๗มผีลการด าเนินงาน ดังนี ้ (ขีด  หน้าข้อทีม่ีผลการด าเนินงาน ) 
 ๑.  มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ 
           ประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ด าเนินการวางระบบการท างานตามระยะเวลาและกลไกขับเคลื่อนผูร้ับผดิชอบทุกตัวบ่งช้ี โดยมีแผนการด าเนินงาน และ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี และจัดเก็บข้อมูล รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ๒.  มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ ๑ และรายงานผล 
           การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตร์และก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  ซึ่งเป็นผู้บริหารคณะตามค าสั่งมีหน้าที่ก ากับ ติดตาม การ

ด าเนินงานทุกหลักสูตร และมีการรายต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
 ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ 
           ประกันคุณภาพหลักสูตร 
  คณะพัฒนาระบบการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ านวย 

ความสะดวกต่อผู้ด าเนินการรายงาน มีการจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการกิจกรรมแต่ละสาขาวิชาเพื่อใช้พัฒนา 
คุณภาพนักศึกษาบัณฑิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และอาจารย์ 

 ๔. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้กรรมการ 
           ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 ทุกหลักสูตรด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  (มคอ.๗) ได้รับรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในระดับหลักสูตร ตามก าหนดของมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และรายงานผลการประเมิน 
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 ๕. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 คราวท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางและนโยบายการพัฒนาหลักสูตร 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 
 ๖. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี ๑ การก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 
 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที ่๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พบว่า ผ่านการก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

๑๐ เดือน 
(๑ ส.ค. ๕๙-๓๑ พ.ค. ๖๐) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๐ เดือน 

   



ส่วนที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙                           ๓ - ๔๘                                  ระดับคณะ 
 

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๕ ๖ ๕ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๒-๐๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายทุธศาสตร ์ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี และจัดเก็บข้อมลู รายงานตามเป้าหมาย 

คุณภาพ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๒-๐๒ รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๒-๐๓ รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปรญิญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๒-๐๔ ระบบภาระงาน มคอ. http://reg.rmutp.ac.th 
สถอ.๕.๒-๐๕ ภาพกิจกรรมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๒-๐๖ แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สถอ.๕.๒-๐๗ วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 
จุดเด่น 

๑. คณะสนับสนุนงบประมาณและทรพัยากรเพื่อใช้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชา 
๒. มหาวิทยาลยัด าเนินงานการออกแบบและพัฒนาระบบภาระงาน มคอ.  
๓.  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  
๒.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.  

  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายเกียรติพงษ์  ศรีจันทึก 

นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง 
นายกรณ์พงศ์  ทองศรี 

หัวหน้างานหลักสตูร 

 


