
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี  3 
 
 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ปการศึกษา 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงช้ีระบบคุณภาพ
และเกณฑประเมนิของ มทร.พระนคร 



 
การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ  ปการศึกษา  2550 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดนําองคประกอบ/มาตรฐาน การประเมินคุณภาพของ  สกอ., สมศ. และ ก.พ.ร. ปงบประมาณ 
2550  มาวางระบบควบคุมคุณภาพ  ติดตามประเมิน  และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ  โดยกําหนด
เปนเปาหมายคุณภาพประจําปการศึกษา  ทุกปการศึกษา  ซึ่งในปการศึกษา พ.ศ. 2550  มีตัวบงช้ีของมทร.พระนคร  จํานวน
ทั้งสิ้น  9 องคประกอบ  75 ตัวบงช้ี  ดังน้ี  
 

มาตรฐานและจํานวนตัวบงชี้คุณภาพตามเกณฑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.)    

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ปการศึกษา 2550 
จํานวนตัวบงชี้  

องคประกอบท่ี มทร.พ. สกอ. 
1 3 2 
2 19 12 (ตัดตัวบงชี้ 2.13) 
3 3 2 
4 7 4 (ตัดตัวบงชี้ท่ี 4.5) 

5 10 5 
6 4 1 (ตัดตัวบงชี้ท่ี6.2, 6.3) 

7 15 9 
8 11 2 
9 3 3 

รวม 75 40 
 

จํานวนตัวบงชี้ของ สมศ.ในแตละมาตรฐานท่ี มทร.พ. จะไดรับการประเมิน 
จําแนกตามรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน นํ้าหนัก 
รอยละ 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

นํ้าหนักรวมที่ตอง 
ไดรับการประเมิน 
ดวยตัวบงช้ีเฉพาะ 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 30 6+0* ≥ 30% 
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 20 5+0* - 
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 30 4+3* ≥ 30% 
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 20 2+0* - 

รวมมาตรฐาน 1 - 4 100 17+3*=20 - 
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 11 - 
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 9 - 
มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20 2 - 

รวมมาตรฐาน 5 - 7 60 22 - 
รวมมาตรฐาน 1 -7  160 39+3*=42 - 

* โดยตัดตัวบงชี้เฉพาะท่ี 1.7, 1.8, 2.6, 2.7, 4.3, 4.4 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตังบงชี้   
ระบบคุณภาพของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ         

ปการศึกษา พ.ศ. 2550 
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ผูกํากับดแูล ผูกํากับดูแล องคประกอบที่ จํานวน
ตัวบงชี้ 

คาน้ําหนกั 
(รอยละ) มทร.พ               คณะ 

องคประกอบที่ จํานวน 
ตัวบงชี้ 

คาน้ําหนกั  
(รอยละ) มทร.พ               คณะ 

1 3 6 รอง อรม.ฝผ. รองคณบดี ฝบผ. 6 4 4 รอง อรม.ฝ.กิจทั่วไป รองคณบดี ฝก. 

2 19 38 รอง อรม.ฝว/.ฝบ./ฝก. รองคณบดี ฝว. 

3 3 3 รอง อรม.ฝก. รองคณบดี ฝก. 

7 15   15 รอง อรม.ฝบ./ฝว./ฝผ./ 
ฝ.กิจการทั่วไป/ฝ.วิเทศ 

รองคณบดี ฝบผ./ฝว. 

4 7 7 รอง อรม.ฝว. รองคณบดี ฝว. 8 11   11 รอง อรม.ฝบ./ฝว. รองคณบดี ฝบผ. 

5 10 10 รอง อรม.ฝว. รองคณบดี ฝว. 9 3   6 ผอ.สปภ. รองคณบดี ฝว. 

     รวม 75 100  

 
 
 
                    

 

ปการศึกษา พ.ศ. 2550 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้ระบบคุณภาพ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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3.1 ผลการประเมิน 
            องคประกอบและตัวบงชี้ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                     
องคประกอบที่ 1   :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ 
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

1.1 

กระบวนการ 
มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ตลอด จนมีกระบวนการพัฒนา 

กลยุทธ   แผนดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

(สกอ. 1.1) 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1    มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
2    มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการดําเนินงานและแผนการปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกัน 

      และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3    มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน  และกําหนดเปาหมายของแตและตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ  
      ของการดําเนินงาน 

4    มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

5    มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน   

6 มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนการดําเนินงาน  เปาประสงค  เปาหมายกับยุทธศาสตร 
       และแผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
 

เกณฑการประเมิน   :  (สกอ) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
         

- ดําเนินการได  3  ขอ 

- ผลการประเมิน  1  คะแนน 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 

ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สถ.1.1-01)  
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครโชติเวช ที่ 237/2549 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาและ
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
5 ป (พ.ศ. 2548 – 2553) (สถ.1.1-02) 
3. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่ 582/2549 เรื่องแตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 10 (สถ.1.1-
03) 
4. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วิทยาเขตโชติเวช ที่ 220/2549 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(สถ.1.1-04) 

จุดแข็ง 

1. มีกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 
แผนปฏิบัติงานประจําป 2550 ที่มี 
เปาประสงคและ เปาหมายของคณะฯ ที่
มีความชัดเจนทําใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามตัวบงชี้ที่คณะฯ
กําหนดไว 
2. มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการ
ดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ  
จุดที่ตองพัฒนา 

1. ควรนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

1. ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลและวิเคราะหความ
สอดคลองระหวางกลยุทธและ 
แผนการดําเนินงาน  เปาประสงค  
เปาหมายกับยุทธศาสตร และ
แผนพัฒนาของชาติ  เพื่อนําผลที่
ไดมาปรับปรุงกลยุทธ และแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

- คณะกรรมการบริหาร 
คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ 
- รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน 

ปการศึกษา 2551 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 

ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ ที่ 24/2550 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
ฉบับที่10 (พ.ศ.2550-2554) (สถ.1.1-05) 
6. แผนพัฒนาและยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ป (พ.ศ. 2548 -  

2553) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  (สถ.1.1-06) 
7. แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 

2554) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ 
ออกแบบ (สถ.1.1-07) 
8. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  2550 คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
(สถ.1.1-08) 
9. ขอมูลวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกล
ยุทธ จากแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10  
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 

ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พ.ศ. 2550 – 2554) คณะสถาปตยกรรม ศาสตร
และการออกแบบ (สถ.1.1-09) 
10. เปาหมายคุณภาพ ป 2550 คณะสถาปตย- 
กรรมศาสตรและการออกแบบ (สถ.1.1-10) 
11. คํารับรองการปฏิบัติราชการและ
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550  คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ (สถ.1.1-11) 
12. รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ
ประจําปงบประมาณ 2550 (สถ.1.1-12) 
13. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการตาม
แผนงานประจําป 2550 (สถ.1.1-13) 
14. สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (สถ.
1.1-14) 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 

ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

1.1 
 

15. รายงานประจําป 2550 คณะสถาปตย กรรม
ศาสตรและการออกแบบ (สถ.1.1-15) 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   : SAR  ปการศึกษา 2550  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร. พระนคร  
59 

 
องคประกอบที่ 1   :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน(ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของตัว
บงชี(้1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

1.2 

ผลผลิต 
รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม 

ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด  (สกอ. 1.2) 

เกณฑการประเมิน   :  (สกอ.)    
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100 

                 

- บรรลุเปาหมาย รอยละ  90.00   
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 

 

1.3 

กระบวนการ 
มีการกําหนดแผนกลยุทธที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
(ระดับ) (สมศ. 5.3) 

 

ระดับคุณภาพ  

1 = มีคณะกรรมการ/ คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน 
2 = มีแผนกลยุทธของสถาบัน  
3 = มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ  

4 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน  

5 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน  
 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.)    
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1 – 2  ระดับ  3  ระดับ ≥ 4  ระดับ 

                 

- ดําเนินการได 4 ระดับ 

- ผลการประเมิน 3 คะแนน 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 

ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม   
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

1.2 

ผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เปาหมายคุณภาพ ป 2550 คณะสถาปตย 
กรรมศาสตรและการออกแบบ (สถ.1.2-01) 
2. คํารับรองการปฏิบัติราชการและ
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 

(สถ.1.2-02) 
3. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ (สถ.1.2-03) 
4.แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  2550 คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (สถ.
1.2-04) 
 

จุดแข็ง 

1.มีการกําหนดตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานของคณะฯ 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. ควรมีวิธีการกํากับและติดตามผลการ
ดําเนินงานของตัวบงชี้เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ
งานที่กําหนดไวใหชัดเจน 

1. จัดทําแผนการกํากับและติดตามผล
การดําเนินงานของตัวบงชี้เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของแผนปฏิบัติงานที่กําหนด
ไว 

- คณะกรรมการ
บริหาร คณะสถาปตย 
กรรมศาสตรและการ
ออกแบบ 

ปการศึกษา 2551 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 

ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม   
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

1.2 

ผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ตัวบงชี้  เปาหมายและผลตามแผน
ปฎิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

(สถ.1.2-05) 
6.รายงานผลการวิเคราะหความเชื่อมโยงของ
กลยุทธกับยุทธศาสตรชาติของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
(สถ.1.2-06) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตาม
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มาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 ตัวบงชี ้
แผน/โครงการ/กจิกรรม   

(7) 
ผูรับผิดชอบ 

(8) 
งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

1.3 

กระบวนการ 

 

1. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วิทยาเขตโชติเวช ที่ 237/2549 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาและ
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
5 ป (พ.ศ. 2548 – 2553) (สถ.1.3-01) 
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ ที่ 24/2550 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) (สถ.1.3-02)  

3.คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ ที่ 24/2550 เรื่อง (สถ.1.3-03) 
4. แผนพัฒนาและยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  5 ป (พ.ศ. 2548- 

2553) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระ
นคร วิทยาเขตโชติเวช (สถ.1.3-04) 
5. แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 10  

(พ.ศ. 2550 – 2554)   คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ (สถ.1.3-05) 

จุดแข็ง 

1.  มีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะหความสอดคลองของแผนกล
ยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 

2. ควรมีการปรับปรุงการจัดทําแผนกล
ยุทธ เพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติมากกวารอยละ 80 ของ
แผน 

1. แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห
ความสอดคลองของแผนกลยุทธกับ
ยุทธศาสตรชาติ 

 

2. ควรมีการปรับปรุงการจัดทําแผน   
กลยุทธของคณะฯ เพิ่มเติมเพื่อให
ทันสมัยและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติเพิ่มขึ้น 

 

 

- คณะกรรมการบริหาร 
คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ 

 

- คณะกรรมการบริหาร 
คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ 

 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 

ปการศึกษา 2551 
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องคประกอบที่ 2  :  การเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของตัว
บงชี(้1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

2.1 

กระบวนการ 
มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1.   มีระบบกลไกการเปดและปดหลักสูตร 

2.   มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 

3.   มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ  
      มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 

4.   มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา  เชน  รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไป  
      ตามเกณฑมาตรฐาน  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร  รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรง

สาขา 
5.   มีการนําผลวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือ 

      ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร    
6.  หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพ  
      หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย(ปริญญาโท  เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ทีเปดสอนมี  
        มากกวารอยละ  50  ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

เกณฑการประเมิน   :   (สกอ) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5  ขอแรก มีการดําเนินการครบ 6 ขอแรก 

        
 

- ดําเนินการได  6  ขอ 

- ผลการประเมิน  3  คะแนน 

 

 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตาม
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มาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 

(8) 
งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

2.1 

กระบวนการ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(สถ.2.1-01)  
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
วิชาเอกออกแบบบรรจุภัณฑ (สถ.2.1-02) 

3. รายงานภาวการณมีงานทําของบัณฑิต 

(สถ.2.1-03) 

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (สถ.
2.1-04) 

 

จุดแข็ง 

1. มีการประชุมเพื่อจัดทําหลักสูตร 

2. มีการเตรียมบุคลากรสายผูสอนใหมี
จํานวน และคุณวุฒิปริญญาโท และตรง
สาขาที่เปดหลักสูตร 

3. มีการพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ป 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. ตองมีการเปดใหนักศึกษา ศิษยเกา 
ผูประกอบการ หรือหนวยงานภายนอก
มีสวนรวมมรการจัดทําหลักสูตรมาก
ขึ้น 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร - รองคณบดี 
ฝายวิชาการและวิจัย 
 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
องคประกอบที่ 2  :  การเรียนการสอน (ตอ) 
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ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ 
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

2.2 

กระบวนการ 

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  (สกอ. 2.2) 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.   มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาตาม   
       หลักสูตร   
2.   มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร               
3.   มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 

4.   มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย  ที่จะสนองตอบตอความตองการของ     
      ผูเรียน                       
5.   มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ   
      ของ ผูเรียนทุกหลักสูตร 

6.   มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก   
       หลักสูตร 

7.   มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร        
                                   

 เกณฑการประเมิน   :  (สกอ. ) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอ มีการดําเนินการ  5  ขอ มีการดําเนินการอยางนอย  6  ขอ 
                         

- ดําเนินการได  6  ขอ 

- ผลการประเมิน  3  คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
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ชนิดของตัว
บงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

2.2  
กระบวนการ 

 
 
 

 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต /           
แผนการสอน (สถ.2.2-01) 
2. ตารางการขออนุญาตใชหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร (สถ.2.2-02) 
3. เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
(สถ.2.2-03) 
4. รายงานการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย  
ปการศึกษา 2550 (สถ.2.2-04) 
5. ผลงานนักศึกษาโครงการออกแบบและ
พัฒนางานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
โครงการออกแบบและพัฒนางานบรรจุ
ภัณฑ (สถ.2.2-05) 

จุดแข็ง 

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับหลักสูตรและภารกิจของ
คณะ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องทุกหลักสูตร 

2. ควรนําวัสดุ เครื่องมือและเทคโนโลยี
เขามาชวยในการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. สงเสริมใหคณาจารยทําผลงานวิจัยที่
สอดคลองกับการเรียนการสอนเพื่อนํา
ผลมาใชใหเกิดประสิทธิภาพตอผูเรียน 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

- รองคณบดี 
ฝายวิชาการและวิจัย 
    

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
องคประกอบที่ 2  :  การเรียนการสอน (ตอ) 
ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของตัว
บงชี(้1) 

(2) (3) (4) 

2.3 

กระบวนการ 
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 
องคกร  และชุมชนภายนอกมี
สวนรวม (สกอ. 2.3) 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.   มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ  หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง  
      หลักสูตรทุกหลักสูตร 

2.   มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง   
      โดยผูทรงคุณวุฒิ  หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

3.   มีการจัดโครงการ  กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับ    
      องคการหรือหนวยงานภายนอก  
4.   มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก    
       ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร  

5.    มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล  องคการ  และชุมชนภายนอกในการ    
       พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน   : (สกอ)  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ  4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
                      

- ดําเนินการได 4  ขอ 

- ผลการประเมิน  2  คะแนน 

 

2.4 

ปจจัยนําเขา 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

(รอยละของเกณฑปกติ)  

(สกอ. 2.4) (สมศ.6.2)  

เกณฑการประเมิน   :  (สกอ.)  
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

≥ + 10 % หรือ   ≤ - 10 % 

ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% 

ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) – 5.99 % ของเกณฑมาตรฐาน 

              

เกณฑมาตรฐาน มทร.พระนคร =  

- จํานวน FTES= 349 

- จํานวนอาจารยประจํา  13  คน 

- รอยละ(ของเกณฑมาตรฐาน) -76.68 
- ผลการประเมิน 1 คะแนน 

 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  
 (7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

2.3 

กระบวนการ 

 
 
 
 
 
 

1. โครงการฝกงานนักศึกษาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
(สถ.2.3-01) 

2. โครงการบริการวิชาการ (สถ.2.3-02) 
3. รายงานผลการฝกงานของนักศึกษา 

(สถ.2.3-03) 

จุดแข็ง 

1. ไดรับงบประมาณในการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 

2. มีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ทุก 4 ป 
จุดที่ตองพัฒนา 
1. สงเสริมและผลักดันหลักสูตรสหกิจ
ศึกษาใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

2. เสริมสรางหรือจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิด
ความรวมมือกันระหวางสถาน ศึกษา
และสถานประกอบการใหมากขึ้น 

1. โครงการฝกงานของนักศึกษาคณะ
สถาปตย กรรมศาสตรและการ
ออกแบบ 

2. โครงการบริการวิชาการ 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

- รองคณบดี               
ฝายวิชาการและวิจัย 

 

ปการศึกษา 2551 

2.4 

ปจจัยนําเขา 

 
 
 
 

1. Print out รายชื่อนักศึกษา (สถ.2.4-01) 
2. Print out รายชื่อคณาจารยประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  

(สถ.2.4-02) 

จุดแข็ง 

1. จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
จุดที่ตองพัฒนา 
1. สนับสนุนอัตรากําลังสายสอนเพื่อ
รองรับการขยายตัวของนักศึกษาที่เพิ่ม
มากขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

1. แผนการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษา
ตอ 

 

2. แผนการรับบุคลากรสายสอน 

 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

 

- รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

 

ปการศึกษา 2551 

 
 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
องคประกอบที่ 2  :  การเรียนการสอน (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

(2) (3) (4) 

2.5 

ปจจัยนําเขา 
 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
(สกอ.2.5) (สมศ.6.3)(ก.พ.ร.50        
ตัวที่ 16) 

เกณฑการประเมิน   :     (สกอ.)              

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 

รอยละ 1 – 19 หรือวุฒิปริญญาเอก
อยูระหวาง 20 – 29   แต 
วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 

รอยละ  20 – 29 และ 

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ 

นอยกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 และ 

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 

                                  

- อาจารยประจํา  13  คน 
:ป.เอก 0  คนรอยละ 0 
:ป.โท  9  คนรอยละ 69.23 
:ป.ตรี  4  คนรอยละ 30.77 
- ผลการประเมิน  0  คะแนน 
 

2.6 

ปจจัยนําเขา 

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย  ผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (รอยละ) 

(สกอ. 2.6)(สมศ. 6.4) 

เกณฑการประเมิน   :   (สกอ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวาง 

รอยละ 1 – 39   หรือ  
 ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ.  รวมกันอยู 
ระหวางรอยละ 40 – 59  แตผู
ดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 10 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ.  รวมกันอยูระหวางรอยละ 
40 – 59    และ 

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา 
รอยละ 10 

 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และ ศ.  รวมกันมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60  และ 

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ  รศ.   
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา 
รอยละ  10 

 

             

- อาจารยประจําทั้งหมด  13  คน 
:รศ.  0  คน รอยละ  0 
:ผศ.  0  คน รอยละ  0 
:อ.  13  คน รอยละ  100 
- ผลการประเมิน 0 คะแนน 
 

 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 

ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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 (7) (8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
2.5 

ปจจัยนําเขา 

 
 

1. Print out สวนที่แสดงจํานวนอาจารยทั้งหมด 
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทา วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
และจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (สถ.2.5-01) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนบุคลากร
ทางดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. สนับสนุนการบรรจุบุคลากรทั้งสาย
สอนและสายสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อ
รองรับกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
และทดแทนอาจารยที่ลาศึกษาตอและ
อาจารยที่ปลดเกษียณ 

1. แผนพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก 

- รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

ปการศึกษา 2551 

2.6 

ปจจัยนําเขา 

 
 

1. Print out สวนที่แสดงจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการและที่มี
ตําแหนง (สถ.2.6-01) 

จุดแข็ง 

1. อาจารยสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองเพื่อพิจารณาขอตําแหนงทาง
วิชาการ 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. คณาจารยมีภาระงานสอนและงาน
รอง ทําใหไมมีเพียงพอตอการวิจัย 

1. แผนสนับสนุนการทําวิจัย - รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
องคประกอบที่ 2  :  การเรียนการสอน (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของตัว

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 
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บงชี(้1) 
2.7 

กระบวนการ 
มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย (Professional Ethics)  

(สกอ. 2.7) (สมศ. 6.5) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ    
1.   สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

2.   มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.   มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   
4.   มีระบบในการดําเนินการกับผูทีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.   มีการดําเนินงานตามแผน  ปองกัน  หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ    
 เกณฑการประเมิน   :   (สกอ.)    

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
        

- ดําเนินการได   5  ขอ 

- ผลการประเมิน  3  คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 

ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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(8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
2.7 

กระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. คูมือจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (สถ.2.7-01) 
2. คําสั่งแตงตั้งผูบริหารและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบการรายงานขาว เหตุฉุกเฉิน (สถ.
2.7-02) 
3. วาระการประชุมวาดวยเรื่องการพิจารณา
ผลการตัดเกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2550  

(สถ.2.7-03) 
4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
สอบและวัดผลการศึกษา ปการศึกษา 2550 

(สถ.2.7-04) 
 
 
 
 
 
 

 

จุดแข็ง 

1. มีมาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณ 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. สรางความตระหนักและสํานึก
รับผิดชอบตอหนาที่และวินัยการ
ปฏิบัติงาน 

1. โครงการปฐมนิเทศดานคุณธรรม 
จริยธรรมขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยบรรจุใหม 

- รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

ปการศึกษา 2551 

 
 
องคประกอบที่ 2  :  การเรียนการสอน (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของตัว

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 
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บงชี(้1) 
2.8 

กระบวนการ 
มีระบบและกลไกสนับสนุนให
อาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน        
(สกอ. 2.8) 

เกณฑมาตรฐาน  : ขอ   
1.   มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา      
      นวัตกรรมการเรียนการสอน    
2.   มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียน 

      การสอน 

3.   มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

4.   มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียน     
      การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

5.   มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   
                            

 เกณฑการประเมิน   :   (สกอ)    
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4   ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
                                                                                                     

- ดําเนินการได  4  ขอ 

- ผลการประเมิน  2  คะแนน 

 

2.9 

ผลผลิต 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ไดงานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน1 ป (สกอ. 2.9) 

(สมศ. 1.1)(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.1.1) 

เกณฑการประเมิน   :  (สกอ)    
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

รอยละ 1 – รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79  มากกวาหรือเทากับรอยละ  80 
        
 

- บัณฑิตทั้งสิ้น  49  คน 
:ไดงานทํา  38  คนรอยละ  77.55 
:ประกอบอาชีพอาชีพอิสระ  3  คน  
รอยละ  6.12 
:รวม  41  คนรอยละ  83.67 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 

 
 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
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ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
2.8 

กระบวนการ 
 
 
 
 
 
 

1. นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

(สถ.2.8-01) 
2. รายชื่องานวิจัยที่ไดรับการอนุมัติ  

(สถ.2.8-02) 
3. โครงการพัฒนาบุคลากร (สถ.2.8-03) 
4. โครงการนิทรรศการของนักศึกษาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  

(สถ.2.8-04) 

จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการ
ทําวิจัยอยางตอเนื่อง 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. สนับสนุนใหความคณาจารยประจํา
ทํางานวิจัย 

2. สนับสนุนใหคณาจารยเขารับการ
อบรมความรูเกี่ยวกับการดําเนิน
งานวิจัย 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 

 

2. โครงการนิทรรศการของนักศึกษา
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ 

- รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

2.9 

ผลผลิต 
 
 
 
 
 
 

 

1. รายนามผูสําเร็จการศึกษา คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ       
ปการศึกษา 2550 (สถ.2.9-01) 
2. Print out รายงานผลภาวะการมีงานทํา 

ของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550  

(สถ.2.9-02) 

จุดแข็ง 

1. บัณฑิตเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานปจจุบัน 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สนับสนุนกระบวนการเรียนรูนอก
สถานศึกษา ในรายวิชาการฝกงานใน
สถานประกอบการ 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก
ใหเปนที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น 

1. สรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการคัดเลือกบัณฑิตเขา
สูตลาดแรงงานที่ตองการ 

- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ปการศึกษา 2551 

 
องคประกอบที่ 2  :  การเรียนการสอน (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

(2) (3) (4) 

2.10 

ผลผลิต 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑ (สกอ. 2.10) (สมศ. 1.3) 

เกณฑการประเมิน   :  (สกอ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

รอยละ 1 – รอยละ 74  ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ  
กพ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99  ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เกณฑ  กพ. 

รอยละ  100  ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ  กพ. 

* เกณฑเงินเดือนเริ่มตนของปริญญาตรีขั้นต่ํา 7,630 บาท                

- บัณฑิตไดเงินเดือนตามเกณฑ             
41 คน รอยละ  100 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 

2.11 

ผลผลิต 
ระดับความพึงพอใจของนายจาง  
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 

(สกอ. 2.11)  (สมศ. 1.4)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.1.3) 

เกณฑการประเมิน   :  (สกอ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง  1 – 2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง  2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50 

            

- ระดับความพึงพอใจ  4.50 (เต็ม 5) 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

2.10 

ผลผลิต 
1. รายนามผูสําเร็จการศึกษา คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ       
ปการศึกษา 2550 (สถ.2.10-01) 
2. Print out รายงานผลภาวะการมีงานทํา 

ของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 

(สถ.2.10-02) 

จุดแข็ง 

1. บัณฑิตเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานปจจุบัน 
2. หลักสูตร สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูนอกสถานศึกษา ในรายวิชาการ
ฝกงานในสถานประกอบการ 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก
ใหเปนที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น 

1. สรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการคัดเลือกบัณฑิต  
เขาสูตลาดแรงงานที่ตองการ 

- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ปการศึกษา 2551 

2.11 

ผลผลิต 
1. Print out รายงานผลภาวะการมีงานทํา 

ของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550  

(สถ.2.11-01) 
2. Print out ระดับความพึงพอใจของนายจาง  
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต  

(สถ.2.11-02) 
 

จุดแข็ง 

1. บัณฑิตเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานปจจุบัน 
2. หลักสูตร สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูนอกสถานศึกษา ในรายวิชาการ
ฝกงานในสถานประกอบการ 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก
ใหเปนที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น 

1. สรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการคัดเลือกบัณฑิต   
เขาสูตลาดแรงงานที่ตองการ 

- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ปการศึกษา 2551 

 
 
องคประกอบที่ 2  :  การเรียนการสอน (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

(2) (3) (4) 

2.12 

ผลผลิต 
รอยละของนักศึกษาปจจุบันและ
ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  5  
ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  
วิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม กีฬา    
สุขภาพ  ศิลปและวัฒนธรรมและ
ดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (สกอ. 2.12) 

เกณฑการประเมิน   : (สกอ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029  มากกวาหรือเทากับรอยละ  
0.030 

 
  
 
 

- นักศึกษาปจจุบันไดรับยกยอง 
:ดานวิชาการ  0  คน 
:ดานวิชาชีพ  0  คน 
:ดานคุณธรรม/จริยธรรม/วัฒนธรรม   0  คน 
- ศิษยเกา (5ป) 
:ดานวิชาการ  10  คน 
:ดานวิชาชีพ  0  คน 
:ดานคุณธรรม/จริยธรรม/วัฒนธรรม   0   คน 
- นศ.ปจจุบันทั้งหมด 427 คน 
- ศิษยเกา(5ป)ทั้งหมด 49  คน 
รวม 476  คน 
-รวม  476  คน รอยละ  2.10 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
2.12 

ผลผลิต 
 
 
 
 
 

 

1. Print out แฟมภาพผลงานการประกวดบรรจุ
ภัณฑ  Thai Star (สถ.2.12-01) 
2. Print out แฟมภาพผลงานการประกวด
โครงการ Creativity Contest (สถ.2.12-02) 
3. Print out แฟมขาวการประกวดตราสินคา
สําหรับผลิตภัณฑของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(วว.) (สถ.2.12-03) 
4. Print out แฟมภาพรายการสมรภูมิไอเดีย 
ชอง 3 บีอีซีเทโร (สถ.2.12-04) 

จุดแข็ง 

1. คณาจารยมีการสงเสริมใหนักศึกษา
สงผลงานประกวด 

2. นักศึกษามีความมุงมั่นและพยายาม
สรางผลงานเพื่อเขารวมประกวด 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ขาดงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

2. ขาดครุภัณฑ สถานที่ฝกกอนการ
ประกวดหรือแขงขัน 

1. การประชาสัมพันธโครงการและการ
ประกวดจากหนวยงานภายนอกอยาง
ทั่วถึงและตอเนื่อง 

- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 2  :  การเรียนการสอน (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 



   : SAR  ปการศึกษา 2550  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร. พระนคร  
79 

ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

(2) (3) (4) 

2.13 

ผลผลิต 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา (สมศ.  1.2)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.1.2)                

เกณฑการประเมิน   : (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-59 60 -79 ≥ 80 
  

- บัณฑิตไดงานทํา 
:ตรงสาขา  41  คนรอยละ  100 

- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 

2.14 

ผลผลิต 
จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา ที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ  วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ
หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ คุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา (คน) 

 (สมศ. 1.5) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.1.4)    

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ. ) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 2  ≥  3  

- นักศึกษาปจจุบันไดรับยกยอง 
:ดานวิชาการ.............คน 
:ดานวิชาชีพ..............คน 
:ดานคุณธรรม/จริยธรรม/วัฒนธรรม ...... คน 
- ศิษยเกา (3ป) 
:ดานวิชาการ  10  คน 
:ดานวิชาชีพ........... คน 
:ดานคุณธรรม/จริยธรรม/วัฒนธรรม .......คน 
- นศ.ปจจุบันทั้งหมด  427  คน 
- ศิษยเกา (3 ป) ทั้งหมด  49  คน   
รวม  476  คน 
-รวม  476  คนรอยละ  2.10 
-ผลการประเมิน  3   คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
2.13 

ผลผลิต 
1. รายนามผูสําเร็จการศึกษา คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ          
ปการศึกษา 2550 (สถ.2.13-01) 
2. Print out รายงานผลภาวะการมีงานทํา 

ของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 

(สถ.2.13-02) 

จุดแข็ง 

1. บัณฑิตเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
ปจจุบัน 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สนับสนุน
กระบวนการเรียนรูนอกสถานศึกษา ใน
รายวิชาการฝกงานในสถานประกอบการ 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุกให
เปนที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น 

1. กิจกรรมสงเสริมการแขงขันผลงาน
ทางวิชาชีพ 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

- รองอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

 
 

ปการศึกษา 2551 

2.14 

ผลผลิต 
1. Print out แฟมภาพผลงานการประกวดบรรจุ
ภัณฑ  Thai Star (สถ.2.14-01) 
2. Print out แฟมภาพผลงานการประกวด
โครงการ Creativity Contest (สถ.2.14-02) 
3. Print out แฟมขาวการประกวดตราสินคา
สําหรับผลิตภัณฑของสถาบันวิจัยวิทยา 
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 
(สถ.2.14-03) 
4. Print out แฟมภาพรายการสมรภูมิไอเดีย ชอง 
3 บีอีซีเทโร (สถ.2.14-04) 

จุดแข็ง 

1. คณาจารยมีการสงเสริมใหนักศึกษาสง
ผลงานประกวด 

2. นักศึกษามีความมุงมั่นและพยายามสราง
ผลงานเพื่อเขารวมประกวด 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ขาดงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
2. ขาดครุภัณฑ สถานที่ฝกกอนการ
ประกวดหรือแขงขัน 

1. การประชาสัมพันธโครงการและ
การประกวดจากหนวยงานภายนอก
อยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

 
องคประกอบที่ 2  :  การเรียนการสอน (ตอ) 
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ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

2.15 

ผลผลิต 
จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการ
ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปที่ผานมา (ชิ้นงาน)
(สมศ. 1.6) 

เกณฑการประเมิน   : (สมศ. ) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1  2  ≥ 3  
  
 

- จํานวนงานวิชาการ  3  ชิ้นงาน 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 
 
 
 
 

2.16 

ผลผลิต 
 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ตอหลักสูตรทั้งหมด (สมศ. 6.1)  
(ก.พ.ร. 50 ตัวที่ 22) 

เกณฑการประเมิน   :   (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-79  80-99  100  

                  

- หลักสูตร 
:ทั้งหมด  2  หลักสูตร 
:ไดมาตรฐาน  2  หลักสูตร 
-รอยละ  100 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
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ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม 

(7) 
ผูรับผิดชอบ 

(8) 
งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
2.15 

ผลผลิต 

 
 
 
 
 

 

1. ประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3 

ในการประกวด Asia Packaging Federation 

(APE) จํานวน 3 ฉบับ (สถ.2.15-01) 

จุดแข็ง 

1. นักศึกษาใหความรวมมือในการสง
ขอมูลจากการที่ไปสรางผลงานตอ
สาขาวิชาเพื่อรวบรวมขอมูล 

2. นักศึกษาไดรับประสบการณจากงาน
พิเศษและฝกงานในสถานประกอบการ
ทําใหเกิดทักษะจากประสบการณตรง 

3. คณาจารยใหความดูแลและสนับสนุน
ตอนักศึกษาอยางเต็มที่ 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. ขาดงบประมาณสนับสนุน 

2. ขาดครุภัณฑ สถานที่ฝกกอนการ
ประกวดหรือแขงขัน 

1. การประชาสัมพันธโครงการและการ
ประกวดจากหนวยงานภายนอกอยาง
ทั่วถึงและตอเนื่อง 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

2.16 
ผลผลิต 

 

1.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง) วิชาเอก
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

(สถ.2.16-01) 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง) วิชาเอก
ออกแบบบรรจุภัณฑ (สถ.2.16-02) 

 โครงการพัฒนาหลักสูตร                    
เทคโนโลยับัณฑิต 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 
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องคประกอบที่ 2  :  การเรียนการสอน (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

2.17 

ผลผลิต 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และ ประสบการณจริง (ขอ) 

(สมศ. 6.6) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 23) 
 

เกณฑการพิจารณา  

1.   คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา  

2.   คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล  

3.   คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

4.   คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน  

5.   คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน  

6.   คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม    
      ศักยภาพ  

7.   คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการ เรียนรู ของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.)     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-2  ขอ 3-4   ขอ ≥ 5  ขอ 
           

- ดําเนินการได  5  ขอ 

- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
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ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม 

(7) 
ผูรับผิดชอบ 

(8) 
งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

2.17 

ผลผลิต 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

(สถ.2.17-01) 
2. โครงการสอนรายวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1-5, ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ 1-5 (สถ.2.17-02) 
3. สารนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสาขาวิชา
ออกแบบบรรจุภัณฑ (สถ.2.17-03) 
4. รายงานผลการฝกงานของนักศึกษา 

(สถ.2.17-04) 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรที่เปดสอนใหความสําคัญ
ตอการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. คณาจารยผูสอนดูแลใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาในระหวางดําเนินงานไดอยาง
ทั่วถึงและเปนกันเอง 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. คณาจารยขาดทักษะการจัดทําสื่อการ
เรียนการสอนทางอินเตอรเน็ต และ CAI 

2. คณาจารยมีภาระงานสอน และงาน 
รอง ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการ
สอนผานทางอินเตอรเน็ตได 
3. คณะฯ ขาดแคลนอาคารสถานที่
สําหรับบริการคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ตนอกเวลาเรียนไดเพียงพอ 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมและ
สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 2  :  การเรียนการสอน (ตอ) 
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ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

2.18 

ผลผลิต 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(ระดับ)(สมศ. 6.7) 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.)    
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-2.49 2.5-3.49 ≥ 3.5 
             

-ระดับความพึงพอใจ  4.17  (เต็ม 5) 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 
 
 
 

2.19 

ผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ของสถาบันอุดมศึกษา  
(ก.พ.ร.50  ตัวที่ 8) 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ    
1.  มีการแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา 
2.  มีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดาน    
     ความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย     
3.  มีการประเมินระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย   
4.  มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถนําไปใชไดอยางมี    
     ประสิทธิผล  

5.  มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ    
     การวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ  รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสม 

     ทันสมัยยิ่งขึ้น 

 เกณฑการประเมิน   :  (ก.พ.ร.)     
คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน  3 

1 – 2   ขอ  3 – 4   ขอ ครบ  5  ขอ   

- ดําเนินการได  5  ขอ 

- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 

 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
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ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 

(8) 
งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

2.18 

ผลผลิต 

 

 

1. รายงานการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย     
ปการศึกษา 2550 (สถ.2.18-01) 

จุดแข็ง 

1. มีการประเมินคุณภาพการสอนอยาง
ตอเนื่อง 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. นําผลการประเมินการสอนมาพัฒนา
เพื่อประสิทธิภาพการสอน 

2. คณาจารยควรพัฒนาศักยภาพการสอน 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและผลิตสื่อ
การเรียนการสอนใหมากยิ่งขึ้น 

1. สนับสนุนการอบรมและสัมมนาที่
เกี่ยวของในดานการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

 

2.19 

ผลผลิต 

 
 

1. คูมือจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (สถ.2.19-01) 
2. คําสั่งแตงตั้งผูบริหารและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบการรายงานขาว เหตุฉุกเฉิน  

(สถ.2.19-02) 
3. วาระการประชุมวาดวยเรื่องการพิจารณา
ผลการตัดเกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2550  

(สถ.2.19-03) 

จุดแข็ง 

1. มีมาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณ 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. สรางความตระหนักและสํานึก
รับผิดชอบตอหนาที่และวินัยการ
ปฏิบัติงาน 

1. โครงการปฐมนิเทศดานคุณธรรม 
จริยธรรมขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยบรรจุใหม 

- รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

ปการศึกษา 2551 

 
 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
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ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ 
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

3.1 

กระบวนการ 
มีการจัดบริการแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา(สกอ.3.1) 

เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ    
1.   มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่  1 

2.   มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
3.   มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
4.   มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

5.   มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
6.   มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

7.   มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง  5  เรื่องขางตนเปนประจําทุกป  
8.   นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

เกณฑการประเมิน   : (สกอ.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ  7  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
        

- ดําเนินการได  7 ขอ 
- ผลการประเมิน  2  คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
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ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม 

(7) 
ผูรับผิดชอบ 

(8) 
งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
3.1 

กระบวนการ 
1. เอกสารรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับแบบคํา
กูยืมเงิน(ผูกูรายใหม) (สถ.3.1-01) 
2. เอกสารสํารวจความตองการการเบิกใช
วัสดุสาขา (แผนกการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551หมวด
คาวัสดุ) (สถ.3.1-02) 
3. โครงการจัดซื้อหนังสือตําราใหนักศึกษา
คนควาในหองสมุด (แผนการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2550 หมวดวัสดุตําราเรียน  

(สถ.3.1-03) 
4. โครงการครุภัณฑโปรแกรมการออกแบบ
บรรจุภัณฑ (สถ.3.1-04) 
5. โครงการครุภัณฑหองปฏิบัติการงานวิจัย 

(สถ.3.1-05) 
6. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําป 2549 (1 ก.ค. 2548-30 ก.ย. 
2549) (สถ.3.1-06) 
7. สถานที่ออกกําลังกาย (สถ.3.1-07) 

จุดแข็ง 

1. คณะใหความเอาใจใสตอนักศึกษา
ครบทั้ง 6 ขออยางตอเนื่อง 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ความรวมมือของนักศึกษากับ
กิจกรรมที่ทางคณะจัดขึ้นตองให
สอดคลองกับระยะเวลาที่เหมาะสม 

1. แผน/มีการสํารวจภาวะความตองการ
ของนักศึกษา 

2.  นําผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแก
นักศึกษามาใชปรับปรุง 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

ปการศึกษา 2551 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
3.1 

กระบวนการ 
8. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา  

(สถ.3.1-08) 
9. โครงการนิทรรศการผลงานวิชาการของ
นักศึกษา (สถ.3.1-09) 
10. โครงการฝกงานของนักศึกษา 

(สถ.3.1-10) 
11. โครงการปฐมนิเทศ (สถ.3.1-11) 
12. โครงการปจฉิมนิเทศ (สถ.3.1-12) 
13. โครงการกีฬามหาวิทยาลัย (สถ.3.1-13) 
14. โครงการเสริมสรางวินัย และคานิยมของ
นักศึกษา (สถ.3.1-14) 
15. โครงการคายเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรม
ไทย (สถ.3.1-15) 
16. โครงการไหวครู / ไหวครูชาง  
(สถ.3.1-16) 

 

    

 
 
 
 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (ตอ) 
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ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ 
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

3.2 

กระบวนการ 
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ที่พึงประสงค  (สกอ. 3.2)  

     90เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.   มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2.   มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภทโดยอยางนอย
ตองดําเนินการใน   5  ประเภท ดังนี้ 
       -   กิจกรรมวิชาการ 
       94-   กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ      
       95-   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
       96-   กิจกรรมนันทนาการ 
       97-   กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
3.   มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม  ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการ
นักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 
4.   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน   :  (สกอ. )    
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ  

- ดําเนินการได  3  ระดับ 
- ผลการประเมิน  2  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
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ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม 

(7) 
ผูรับผิดชอบ 

(8) 
งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
3.2 

กระบวนการ 
1. แผนปฏิบัติการปการศึกษา2550 แสดงการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย (สถ.3.2-01) 
2. แผนงานประจําป 2550 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สถ.3.2-02) 
3. โครงการกีฬาภายใน / กีฬามหาวิทยาลัย / 
กิจกรรมนันทนาการ (สถ.3.2-03) 
4. โครงการนิทรรศการผลงานวิชาการของ
นักศึกษา (สถ.3.2-04) 
5. โครงการฝกงานของนักศึกษา  

(สถ.3.2-05) 
6. ชมรม / สโมสรนักศึกษา (สถ.3.2-06) 
7. โครงการปฐมนิเทศ (สถ.3.2-07) 
8. โครงการปจฉิมนิเทศ (สถ.3.2-08) 
9. โครงการเสริมสรางวินัย และคานิยมของ
นักศึกษา (สถ.3.2-09) 
10. โครงการคายเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรม
ไทย (สถ.3.2-10) 
11. โครงการไหวครู / ไหวครูชาง 

(สถ.3.2-11) 

จุดแข็ง 

1. คณะเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมและเขารวมทุก
โครงการ 

2. มีการกระจายและหมุนเวียนให
นักศึกษาไดมีสวนรวมในการเดินทาง
ไปอบรมสัมมนาทุกโครงการ 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. การติดตามนักศึกษาคอนขางลําบาก 
เพราะบางโครงการจัดในชวงปดภาค
เรียน 

1.  มีกระบวนการติดตามเวลา
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่
จัดโดยสถาบันและองคอกนักศึกษาทุก
สิ้นป 
2. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
อยางตอเนื่อง 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

ปการศึกษา 2551 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (ตอ) 
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ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ 
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

3.3 

ผลผลิต 
รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม / โครงการพัฒนา
นักศึกษา(สมศ.6.8) 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-39  40 -59  ≥ 60   

- จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 427 คน 
- นศ.เขารวมกิจกรรม  427  คน 
- รวมกิจกรรมรอยละ 100 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
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ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม 

(7) 
ผูรับผิดชอบ 

(8) 
งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
3.3 

ผลผลิต 
1. โครงการปฐมนิเทศ (สถ.3.3-01) 
2. โครงการปจฉิมนิเทศ (สถ.3.3-02) 
3. โครงการไหวครู/ไหวครูชาง 

(สถ.3.3-03) 
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพอ
และวันแมแหงชาติ (สถ.3.3-04) 
5.โครงการเทียนเขาวัด เนื่องในวันสําคัญทาง
ศาสนา (สถ.3.3-05) 
6. โครงการคายอาสาพัฒนา (สถ.3.3-06) 
7. โครงการ กีฬาสีภายใน (สถ.3.3-07) 
8. โครงการกิจกรรมชมรมนักศึกษา  

(สถ.3.3-08) 
9. โครงการพัฒนาและความเปนเลิศนักศึกษา 
“เพชรมงคล” (สถ.3.3-09) 
10. โครงการเสริมสรางวินัย และคานิยมของ
นักศึกษา (สถ.3.3-10) 
11. โครงการคายเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรม
ไทย (สถ.3.3-11) 

จุดแข็ง 

1. นักศึกษานําประสบการณมาใชได
จริง 

จุดที่ตองพัฒนา 
1. ขาดการประชาสัมพันธที่ทั่วถึง 

2. นักศึกษาตองเขารวมโครงการแตละ
โครงการมีเวลาติดกันมากเกินไปทําให
หยุดเรียนบอยครั้ง 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาทุก ๆ ดาน - รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ปการศึกษา 2551 

 
 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย  
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ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของตัว
บงชี(้1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

4.1 

กระบวนการ 
 

มีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค  (สกอ. 4.1) 

เกณฑมาตรฐาน  : ขอ 

1.   มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและ    
      สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

2.   มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใช   
      ประโยชนไดจริง 

3.   มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน  ทรัพยากรบุคคล  แหลงคนควาตางๆ  เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน   
      สรางสรรค 
4.   มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 

5.   มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานและงานสรางสรรคดีเดน 

6.   มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ    เอกชนและ    
      ภาคอุตสาหกรรม       
 

เกณฑการประเมิน   :   (สกอ.)    
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4   ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 
           

- ดําเนินการได  4 ขอ 
- ผลการประเมิน  2  คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

4.1 

กระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สถ.
4.1-01) 
2. แบบเสนอโครงการวิจัย (ว1ด) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 (สถ.4.1-02) 
3. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สถ.4.1-03) 
4. โครงการวิจัยสัญจร (สถ.4.1-04) 

จุดแข็ง 

1. อาจารยมีความรูกระบวนการทําวิจัย
อยางเปนขั้นตอน 

2. อาจารยไดรับการสนับสนุน 
ฝกอบรม สัมมนา และสงเสริม
ทรัพยากรการเงินการทําวิจัยอยาง
ตอเนื่อง 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. จัดฝกอบรมในการเขียนเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อใหอาจารยภายใน
คณะไดเรียนรูและเขาใจมากขึ้น 

1. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

 
- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของตัว
บงชี(้1) 

(2) (3) (4) 

4.2 

กระบวนการ 
มีระบบบริหารจัดการความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค   
(สกอ. 4.2) 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1.   มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและ 

        การนําไปใชประโยชน 
2.   มีระบบรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได   
      และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
3.   มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและนอกสถาบัน 

4.   มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบัน 

      เพื่อการนํา ผลงานไปใชประโยชน 
5.   มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ  
      งานวิจัย  หรือสิ่งประดิษฐ  หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 

เกณฑการประเมิน   :  (สกอ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ  3  ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 
        

- ดําเนินการได  4  ขอ 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 

4.3 

ปจจัยนําเขา 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา (บาท) 

(สกอ. 4.3) (สมศ. 2.2) 

(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.2) 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-9,999  10,000-14,999  ≥ 15,000   
      

- จํานวนอ.ประจําทั้งสิ้น 12 คน 
- จํานวนเงินจากภายใน 256,920  บาท 
- สัดสวน  1 : 21,410 
- ผลการประเมิน  3   คะแนน 

 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ

 
หลักฐาน 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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ตัวบงชี ้ (5) (6) (7) (8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

4.2 

กระบวนการ 
- จุดที่ตองพัฒนา 

1. อาจารยผูทํางานวิจัยดําเนินงานอยู
ในชวงขั้นตอนการวิจัยอยู 
2. ขาดระบบรวบรวมขอมูลจากคณะ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูเครือขาย
เผยแพรผลงานวิจัย 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2552 

4.3 

ปจจัยนําเขา 
1. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เรื่อง แจงการจัดสรรเงินประจํางวด
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2551  

(สถ.4.3-01) 
2. ผลการอนุมัติงบประมาณผลประโยชน 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สถ.
4.3-02) 
3. ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

(สถ.4.3-03) 
4. แบบเสนอโครงการวิจัย (ว1ด) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 (สถ.4.3-04) 

จุดแข็ง 

1. ผูบริหารใหการสนับสนุน
งบประมาณและสงเสริมใหอาจารย
ทํางานวิจัย 

2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ภาระการสอนและงานรองสงผล
กระทบตอเวลาการทําวิจัย 

1. สนับสนุนการเสนอหัวของานวิจัย
อยางตอเนื่อง 

 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 
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ตัวบงชี้(1) 
4.4 

ปจจัยนําเขา 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค จากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา (บาท)        
(สกอ. 4.3) (สมศ. 2.3)              
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.2) 
 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-9,999  10,000-14,999  ≥ 15,000   
 
  

- จํานวน อ.ประจําทั้งสิ้น 12  คน 
- จํานวนเงินจากภายนอก  0  บาท 
- สัดสวน  0 
- ผลการประเมิน  0  คะแนน 

4.5 

ผลผลิต 
รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติหรือใน
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา  (สกอ. 4.4) (สมศ. 2.1) 

(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.1 และ 4.2.5) 

เกณฑการประเมิน   :  (สกอ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

รอยละ 1 – รอยละ 19   รอยละ 20 – รอยละ 29   มากกวาหรือเทากับรอยละ 30  
 
 

- จํานวน อ.ประจํา  12  คน 
- จํานวนที่ตีพิมพเผยแพร / ใช
ประโยชน 
:งานวิจัย  3  ชิ้น 
:งานสรางสรรค  0  ชิ้น 
- รอยละ  25 
- ผลการประเมิน  2  คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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(7) (8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

4.4 

 
 
 

- 
 
 
 

จุดแข็ง 

1. ผูบริหารใหการสนับสนุน
งบประมาณและสงเสริมใหอาจารย
ทํางานวิจัย 

2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ภาระการสอนและงานรองสงผล
กระทบตอเวลาการทําวิจัย 

1. สงเสริมความรวมมือระหวางองคกร
หรือตางองคกรในการเสนอหัวขอวิจัย 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

4.5 http://www.ird.rmutp.ac.th 
 

 
 
 
 
 

จุดแข็ง 

1. ผูบริหารใหการสนับสนุน
งบประมาณและสงเสริมใหอาจารย
ทํางานวิจัย 

2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ภาระการสอนและงานรองสงผล
กระทบตอเวลาการทําวิจัย 

1. สงเสริมความรวมมือระหวางองคกร
หรือตางองคกรในการเสนอหัวขอวิจัย 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

(2) (3) (4) 

4.6 

ผลผลิต 

รอยละของอาจารยประจําไดรับทุน
ทํา วิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา(สมศ. 2.4) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.3)   

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-29  30 -44  ≥ 45   
 
  

- จํานวน อ.ที่ไดรับทุนภายใน  5  คน 
- รอยละ  41.67 
- ผลการประเมิน  2  คะแนน 
 
 

4.7 

ผลผลิต 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
ทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา  (สมศ. 2.5) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.3)     

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-14  15 -19  ≥ 20   
  

- จํานวน อ.ที่ไดรับทุนภายนอก  0  คน 
- รอยละ  0 
- ผลการประเมิน  0  คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

4.6 

 
 

 

1. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เรื่อง แจงการจัดสรรเงินประจํางวด
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2551(สถ.4.6-01) 
2. ผลการอนุมัติงบประมาณผลประโยชน 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(สถ.4.6-02) 
3. ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550(สถ.4.6-03) 
4. แบบเสนอโครงการวิจัย (ว1ด) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 (สถ.4.6-04) 

จุดแข็ง 

1. ผูบริหารใหการสนับสนุน
งบประมาณและสงเสริมใหอาจารย
ทํางานวิจัย 

2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ภาระการสอนและงานรองสงผล
กระทบตอเวลาการทําวิจัย 

1. สนับสนุนการเสนอหัวของานวิจัย
อยางตอเนื่อง 

 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

4.7 

ผลผลิต 

 
 

- จุดแข็ง 

1. ผูบริหารใหการสนับสนุน
งบประมาณและสงเสริมใหอาจารย
ทํางานวิจัย 

2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ภาระการสอนและงานรองสงผล
กระทบตอเวลาการทําวิจัย 

1. สงเสริมความรวมมือระหวางองคกร
หรือตางองคกรในการเสนอหัวขอวิจัย 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

 
องคประกอบที่ 5  การบริการวชิาการแกสังคม  



   : SAR  ปการศึกษา 2550  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร. พระนคร  
102 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของตัว
บงชี(้1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

5.1 

กระบวนการ 
มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ
สถาบัน (สกอ. 5.1) 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1.   มีการจัดทํานโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 

2.   มีคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 

3.   มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

4.   มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 

5.   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 

6.   มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน   
      หรือการวิจัย   หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7.   มีการประเมินสัมฤทธิ์ผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ 

      ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆของสถาบัน 
เกณฑการประเมิน   :  (สกอ.)  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก  มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก   มีการดําเนินการครบทุกขอ  
          

- ดําเนินการได  5  ระดับ 
- ผลการประเมิน  2  คะแนน 
 

5.2 

ปจจัยนําเขา 
รอยละของอาจารยประจําที่มี 
สวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา  
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน  เปน กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
(สกอ. 5.2)  (สมศ. 3.2)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.3)    

เกณฑการประเมิน   :   (สกอ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ  24 รอยละ 25  – รอยละ 34  มากกวาหรือเทากับรอยละ  35 
   

- อ.ประจําทั้งสิ้น 13 คน 
- อ. มีสวนรวม 10 คน 
- รอยละ  76.92 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 

 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
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ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 

(8) 
งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

5.1 

กระบวนการ 
 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน (สถ.5.1-01) 
2. รายงานประจําป พ.ศ. 2550 (สถ.5.1-02) 
3. รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน  

(สถ.5.1-03) 
4. ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

(สถ.5.1-04) 

จุดแข็ง 

1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

2. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
3. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปน
ยอมรับและตองการตอผูเขารับการ
อบรม 

1. โครงการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

5.2 

ปจจัยนําเขา 
 
 

 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน (สถ.5.2-01) 
2. รายชื่ออาจารยผูใหบริการทางวิชาการแก
สังคม (สถ.5.2-02) 
3. ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

(สถ.5.2-03) 

จุดแข็ง 

1. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที ่
1. สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมทาง
วิชาการแกสังคมอยางตอเนื่อง 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม (ตอ) 
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ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

5.3 
ผลผลิต 

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติ
ตออาจารยประจํา (สกอ. 5.3) (สมศ. 
3.1)  (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.1)                 

เกณฑการประเมิน   :  (สกอ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ  24 รอยละ 25  – รอยละ 39  มากกวาหรือเทากับรอยละ  40 
 

- จํานวนกิจกรรม/โครงการ บริการ
วิชาการ=  8  กิจกรรม 
- จํานวน อ.ประจําทั้งสิ้น 12  คน 
- รอยละ   66.67 
-  ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 
 
 

5.4 

ผลผลิต 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการวิชาการแกสังคม  

(สกอ. 5.4) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 6)              
 

เกณฑการประเมิน   :   (สกอ.) 
 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

รอยละ 65 – รอยละ 74   รอยละ 75 – รอยละ 84   มากกวาหรือเทากับรอยละ 85   
       

- ระดับความพึงพอใจ  87.80 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 
 
 
 
 

5.5 
ผลผลิต 

**จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชา ติหรือระดับนานาชาติ
(จํานวนศูนยเครือขาย) (สกอ. 5.5) 
(สมศ. 3.5) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.4) 

เกณฑการประเมิน   :   (สกอ. ) 
 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1 – 2  แหลง   3  แหลง   มากกวาหรือเทากับ 4  แหลง   

 

- จํานวนศูนย/เครื่ออขาย = 3 
- ผลการประเมิน  2   คะแนน 
 
 
 
 
 
 

 **ตัวบงชี้เฉพาะกลุมเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 



   : SAR  ปการศึกษา 2550  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร. พระนคร  
105 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 

(8) 
งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
5.3 

ผลผลิต 
1. รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน  

(สถ.5.3-01) 
2. ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
(สถ.5.3-02) 

จุดแข็ง 

1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

2. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
3. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปน
ยอมรับและตองการตอผูเขารับการ
อบรม 

1. โครงการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

5.4 

ผลผลิต 
1. รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน 

(สถ.5.4-01) 
 
 

 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปน
ยอมรับและตองการตอผูเขารับการ
อบรม 

1. โครงการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

5.5 
ผลผลิต 

 
 

- 
 
 
 
 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ ยังไมสามารถดําเนินการ
เปดศูนยเครือขายระดับชาติหรือ
นานาชาติได 

1. สงเสริมและพัฒนาอาจารยและ
สาขาวิชาสูระดับมาตรฐานสากล 

 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม (ตอ) 
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ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

5.6 
ผลผลิต 

มีการนําความรูและประสบการณ
จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาใชในการพัฒนาการเรียน การ
สอนและการวิจัย (ระดับ)  
(สมศ. 3.3) 

ระดับคุณภาพ 

1=มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

2=มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนอยางนอย              
1 โครงการ 

3=มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย  1 โครงการ 

4=มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยอยาง
นอย 1 โครงการ 

5=มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1 โครงการ 
เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.)     

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

2 ระดับ 3 ระดับ ≥  4 ระดับ  

- ดําเนินการได   4  ระดับ 
- ผลการประเมิน 3  คะแนน 
 
 

5.7 

ปจจัยนําเขา 
**คาใชจาย และมูลคาของสถาบัน
ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อสังคมตออาจารยประจํา 

(บาทตอคน)(สมศ. 3.4) 
 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 – 6,499  6,500 – 9,999 ≥  10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

- คาใชจาย 200,801.28 บาท 
- มูลคา  -  บาท 
- รวม  200,801.28 บาท 
- จํานวนอาจารย 12  คน 
- สัดสวน  1  :  16,733.44  บาท 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 
 

  
 
 
 
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม (ตอ) 
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ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

5.8 
ผลผลิต 

**รายรับของสถาบันในการบริการ  
วิชาการและวิชาชีพในนามสถาบัน
ตออาจารยประจํา (บาท) (สมศ. 3.6) 
 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1 – 14,999   15,000 – 19,999  ≥  20,000  

  

- รายรับ  0  บาท 
- จํานวนอาจารย 12  คน 
- สัดสวน 1 : 0 
- ผลการประเมิน  0  คะแนน 
 
 
 

**ตัวบงชี้เฉพาะกลุมเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
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ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 

(8) 
งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
5.6 

ผลผลิต 
1. โครงการสอนรายวิชาออกแบบเซรามิก  
(สถ.5.6-01) 
2. โครงการสอนรายวิชาการพิมพซิลคสกรีน 
(สถ.5.6-02) 
3. โครงการสอนรายวิชาออกแบบสิ่งทอ  
(สถ.5.6-03) 
 
 
 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรสวนใหญที่ใหบริการเปนสวน
หนึ่งในรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตอยูแลว 
2. อาจารยมีศักยภาพในการสอน เนื่องจากเปน
เนื้อหาในรายวิชา และมีความชํานาญการ 
จุดที่ตองพัฒนา 
1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตอ
กระบวนการเรียนการสอนในระบบมากยิ่งขึ้น 
เพื่อนําไปสูการพัฒนา 

1. โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม - รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

5.7 
ปจจัยนําเขา 

 
 

1. รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน (สถ.5.7-01) 
2. รายการอนุมัติเบิกจาย (สถ.5.7-02) 
3. ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 (สถ.5.7-03) 
 

จุดแข็ง 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
2. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที ่
3. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปนยอมรับและ
ตองการตอผูเขารับการอบรม 

1. โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม - รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

5.8 
ผลผลิต 

 
 

1. ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 (สถ.5.8-01) 
 

จุดที่ตองพัฒนา 
1. สรางรายไดในการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน 

1. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

- รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

 
 
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม (ตอ) 
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ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

5.9 

ผลผลิต 
**ระดับความสําเร็จในการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตาม
พันธกิจของสถาบัน (ระดับ) 

(สมศ. 3.7) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.5) 

ระดับคุณภาพ  
1 = มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
2 = มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตาม    
       พันธกิจของสถาบัน  

3 = มีการบูรณาการการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการ    
       ใหบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ  

4 = มีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการ  
       วิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ  

5 = เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความ   
       เขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู อยางนอย 1 โครงการ  
 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.)     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 – 2  3 ≥  4  
                              

- ระดับความสําเร็จ  3  ระดับ (เต็ม 5) 
- ผลการประเมิน  2  คะแนน 
 

 **ตัวบงชี้เฉพาะกลุมเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
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ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม 

(7) 
ผูรับผิดชอบ 

(8) 
งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
5.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สถ.
5.9-01) 
2. รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน  

(สถ.5.9-02) 
3. โครงการสอนรายวิชาออกแบบเซรามิก 

(สถ.5.9-03) 
4. โครงการสอนรายวิชาการพิมพซิลคสกรีน 

(สถ.5.9-04) 
5. โครงการสอนรายวิชาออกแบบสิ่งทอ 

(สถ.5.9-05) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 

1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

2. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
3. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปนยอมรับ
และตองการตอผูเขารับการอบรม 
จุดที่ตองพัฒนา 
1. สงเสริมการสรางองคความรูและ
บูรณาการความรูจากประสบการณใน
การบริการวิชาการหรือวิชาชีพผนวก
เขากับงานวิจัย 

2. สรางเครือขายความรวมมือระหวาง
องคกรและภายนอกองคกร 

1. โครงการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม (ตอ) 
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ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

5.10 

ผลผลิต 

 

จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจํา
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  
ชุมชน  ประเทศชาติหรือนานาชาติ
ตออาจารยประจํา   
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.2) 

 

เกณฑการประเมิน   :  (ก.พ.ร.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

42 52 62 

 

 

- จํานวน อ.ทั้งสิ้น 12  คน 
- จํานวนชั่วโมงที่ใหบริการสังคม 128 ช.ม. 
- จํานวนชั่วโมงเฉลี่ย 10.67 ช.ม./คน 
- ผลการประเมิน 0 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
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ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 

(8) 
งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

5.10 

ผลผลิต 

 

1. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(สถ.5.10-01) 
2. รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน  
(สถ.5.10-02) 

3. ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

(สถ.5.10-03) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 

1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

2. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
3. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปนยอมรับ
และตองการตอผูเขารับการอบรม 
จุดที่ตองพัฒนา 
1. จํานวนบุคลากรสายสอนมีนอย ทํา
ใหผลลัพธตอจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยไม
เปนไปตามเกณฑ 
 

1. โครงการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของตัว
บงชี(้1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

6.1 

กระบวนการ 
 

มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  
(สกอ. 6.1) 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  (สกอ.) 
1.   มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได  และมีแผนงานรองรับ 

2.   มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน  และมีการดําเนินกิจกรรม 

      อยางตอเนื่อง  
3.   มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 

4.   มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ การจัดทําฐานขอมูล  
      ดานศิลปวัฒนธรรม  การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การจัดกิจกรรม  ประชุม  เสวนาทางวิชาการ   
      การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

5.   มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญ  และมีผลงานเปนที่ยอมรับใน     
      ระดับชาติหรือนานาชาติ 
6.   มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ  มีสถานที่หรือเวทีแสดง  
      ผลงาน   จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ  มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดาน     
      ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 
 

เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
          

- ดําเนินการได  4  ขอ 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 

 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

6.1 

กระบวนการ 
1. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(สถ.6.1-01) 
2. โครงการปฐมนิเทศ (สถ.6.1-02) 
3. โครงการปจฉิมนิเทศ (สถ.6.1-03) 
4. โครงการไหวครู/ไหวครูชาง(สถ.6.1-04) 
5. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพอ
และวันแมแหงชาติ (สถ.6.1-05) 
6.โครงการเทียนเขาวัด เนื่องในวันสําคัญทาง
ศาสนา (สถ.6.1-06) 
7. โครงการคายอาสาพัฒนา (สถ.6.1-07) 
8. โครงการ กีฬาสีภายใน (สถ.6.1-08) 
9. โครงการกิจกรรมชมรมนักศึกษา  

(สถ.6.1-09) 
10. โครงการพัฒนาและความเปนเลิศ
นักศึกษา “เพชรมงคล” (สถ.6.1-10) 
11. โครงการเสริมสรางวินัย และคานิยมของ
นักศึกษา (สถ.6.1-11) 
12. โครงการคายเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรม
ไทย (สถ.6.1-12) 

จุดแข็ง 

1. มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

จุดที่ตองมีการพัฒนา 

1.  การประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 

1. สงเสริมการดําเนินการดาน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ 
2. สรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม
โดยผูเชี่ยวชาญและมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติ 

3. เผยแพรและบริการดาน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ จัดทําวารสารดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 

- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ปการศึกษา 2551 

องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

(2) (3) (4) 

6.2 

ผลผลิต 
รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนา และ สรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษา(สมศ. 4.1) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.4.1) 

 

เกณฑการประเมิน   : (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 – 1.4  1.5 – 1.9  ≥  2.0 
 

- จํานวนกิจกรรม  11  กิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  429  คน 
- รอยละ  2.56 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 

6.3 

ปจจัยนําเขา 
รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใช
ในการอนุรักษ พัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

(สมศ. 4.2) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.4.3) 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

0.01-0.49 % ของงบ ดําเนินการ 0.5-0.9% ของงบ ดําเนินการ  ≥ 1 %  ของงบดําเนินการ  

 
  

- จํานวนคาใชจาย  75,000  บาท 
- จํานวนมูลคา…………..บาท 
- งบดําเนินการ  12,265,670  บาท 
- รอยละ  0.61 
- ผลการประเมิน  2  คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 



   : SAR  ปการศึกษา 2550  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร. พระนคร  
116 

ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

6.2 

ผลผลิต 
1. ตารางสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรรม
นักศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(สถ.6.2-01) 
2. โครงการและหนังสือขออนุมัติ  

(สถ.6.2-02) 

จุดแข็ง 

1. นักศึกษาใหความรวมมือในการเขา
รวมโครงการ 

1.โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติอื่นๆ 

- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ปการศึกษา 2551 

6.3 

ปจจัยนําเขา 
1. ตารางสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรรม
นักศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(สถ.6.3-01) 
2. โครงการและหนังสือขออนุมัติ 

(สถ.6.3-02) 

 
 
 

จุดแข็ง    
 1. มีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน
จัดโครงการ / กิจกรรมอนุรักษพัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

1. โครงการ / กิจกรรมอนุรักษพัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

(2) (3) (4) 

6.4 

ผลผลิต 
รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรมตอ 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.4.2) 
 

เกณฑการประเมิน   :  (ก.พ.ร.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

10 15 20 

 

 

- จํานวน นศ.ทั้งหมด  427  คน 
- นักศึกษาเขารวม 427 คน 
- รอยละ  100 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

6.4 

ผลผลิต 
1. โครงการปฐมนิเทศ (สถ.6.4-01) 
2. โครงการปจฉิมนิเทศ (สถ.6.4-02) 
3. โครงการไหวครู/ไหวครูชาง (สถ.6.4-03) 
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพอ
และวันแมแหงชาติ (สถ.6.4-04) 
5.โครงการเทียนเขาวัด เนื่องในวันสําคัญทาง
ศาสนา (สถ.6.4-05) 
6. โครงการคายอาสาพัฒนา (สถ.6.4-06) 
7. โครงการ กีฬาสีภายใน (สถ.6.4-07) 
8. โครงการกิจกรรมชมรมนักศึกษา  

(สถ.6.4-08) 
9. โครงการพัฒนาและความเปนเลิศนักศึกษา 
“เพชรมงคล” (สถ.6.4-09) 
10. โครงการเสริมสรางวินัย และคานิยมของ
นักศึกษา (สถ.6.4-10) 
11. โครงการคายเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรม
ไทย (สถ.6.4-11) 

จุดแข็ง 

1. นักศึกษานําประสบการณมาใชได
จริง 

จุดที่ตองพัฒนา 
1. ขาดการประชาสัมพันธที่ทั่วถึง 

2. นักศึกษาตองเขารวมโครงการแตละ
โครงการมีเวลาติดกันมากเกินไปทําให
หยุดเรียนบอยครั้ง 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาทุก ๆ ดาน - รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของ 
ตัวบงชี้(1) 

(2) (3) (4) 

7.1 

กระบวนการ 
สภาสถาบัน/ กรรมการคณะใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันไดในระดับ
สากล (สกอ. 7.1) 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 

1.   สภาสถาบัน/ กรรมการคณะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตรและนโยบาย 

      ของสถาบัน/ คณะ 

2.   สภาสถาบัน/ กรรมการคณะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน/ คณะ 

      มากกวาปละ 2 ครั้ง 

3.   สภา/ กรรมการคณะมีการประชุมกรรมการสภาสถาบัน/ คณะอยางต่ํารอยละ  80  ของแผน   
      ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารให   
       กรรมการสภาสถาบัน/ คณะอยางนอย 7  วันกอนการประชุม 

4.   สภาสถาบัน/ กรรมการคณะจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตาม  
      หลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา  
5.   สภาสถาบัน/ กรรมการคณะมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลัก   
        ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

เกณฑการประเมิน   :  (สกอ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ  4  ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
         

- ดําเนินการได  5  ขอ 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ

 
หลักฐาน 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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ตัวบงชี ้ (5) (6) (8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

7.1 

กระบวนการ 
1. แผนพัฒนาและยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ป (พ.ศ. 2548- 
2553) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ (สถ.7.1-01) 
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 

ที่ 220/2549 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) (สถ.7.1-02) 
3. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ ที่  38/2550 เรื่อง 

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

(สถ.7.1-03) 
4. บันทึกขอความเรื่องกําหนดระยะเวลาการ
ติดตามผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 (สถ.7.1-04) 
5. เอกสารการประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร ประจําป 2550 (สถ.7.1-05) 

จุดแข็ง 

1. คณะมีคณะกรรมการบริหาร ที่มี
บทบาทสําคัญรวมกันในการกําหนด
ทิศทาง นโยบาย ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
มีการติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ควรมีการสงเสริมการบริหารงานโดย
ใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

-  กิจกรรมสงเสิรมการบริหารงานโดย
ใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

-  คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
สถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

ปการศึกษา 2551 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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(8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

7.1 

กระบวนการ 
6. แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สถ.7.1-06)  

7. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ประจําป 2550 (สถ.7.1-07) 
8. ใบลงนามการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตโชติเวช (สถ.
7.1-08) 
9. สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ  รอบ 12 เดือน  

(สถ.7.1-09) 
10.ผลการประเมินผูบริหารสูงสุดของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ป
การศึกษา 2550 (สถ.7.1-10) 

    

 
 
 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (ตอ) 



   : SAR  ปการศึกษา 2550  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร. พระนคร  
122 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ 
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 

7.2 
กระบวนการ 

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน (สกอ. 7.2) 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1.   มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส  ตรวจสอบได 
2.   ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง    
      ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.   มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน 
4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน  และดําเนินการตามแผน    
       อยางครบถวน 
เกณฑการประเมิน   :  (สกอ.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

           

- ดําเนินการได  3 ขอ 
- ผลการประเมิน 2  คะแนน 
 

7.3 
กระบวนการ 

 

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรูโดยอาศัยผลการประเมิน
จากภายในและภายนอกเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  
(ระดับ) (สกอ. 7.3) (สมศ. 5.2)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 20) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1.   มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธ   
      เผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 
2.   มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 
3.   มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ  100 
4.   มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5.   มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ   
      กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

      

- ดําเนินการได   3  ขอ 
- ผลการประเมิน  2  คะแนน 
 

 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
7.2 

กระบวนการ 
1. แบบประเมินผูบริหารระดับสูง  
(สถ.7.2-01) 

    

7.3 
กระบวนการ 

1. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูภายใน
องคกร (สถ.7.3-01) 
 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ติดตามประเมินผลความสําเร็จของ
การจัดการความรู 
2. นําผลการประเมินไปปรับใชในการ
พัฒนากระบวนการจัดการความรูและ
ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหาร
จัดการความรูเรื่องการพัฒนาการเรียน
การสอนที่เนนการเรียนรูจากปญหา 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของตัว

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 
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บงชี(้1) 
7.4 

กระบวนการ 

มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา  และ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ   
(สกอ. 7.4) 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1.   มีการจัดทําแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม  ภายใตการวิเคราะหขอมูล 

      เชิงประจักษ 
2.   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  เชน     
      การสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง  การสนับสนุน 

      เขารวมประชุม  ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการ   
      สรางขวัญกําลังใจ  มาตรการลงโทษ  รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3.   มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี   
      ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4.   มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน 

      อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

5.   มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6.   มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง  และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา     
      เพื่อใหดีขึ้น 

เกณฑการประเมิน   :   (สกอ.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3 – 4  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
      

- ดําเนินการได  5 ขอ 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 

 
 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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(8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

7.4 

กระบวนการ 
1.  แผนกรอบอัตรากําลัง (สถ.7.4-01) 
2.  โครงการพัฒนาบุคลากร (สถ.7.4-02) 
3.  การใหโบนัส กพร.  แกบุคลากร  
(สถ.7.4-03) 
4.  การใหโบนัสลูกจางชั่วคราว  

(สถ.7.4-04) 
5.  สวัสดิการเงินคาฌาปนกิจแกบุคลากร 

(สถ.7.4-05) 
6.  สรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย 
/ พนักงานราชการ / ลูกจางชั่วคราว (สถ.7.4-
06) 
7.  ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร  คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ปการศึกษา 2550 (สถ.7.4-07) 

จุดแข็ง 

   มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เปนรูปธรรม  
มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคลากร  มีระบบสวัสดิการและสราง
เสริมสุขภาพที่ดี  มีระบบสงเสริม
สนับสนุนบุคลากร  ใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนา  มีการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุก
ระดับและเสนอผูบริหารระดับสูง 

จุดที่ตองพัฒนา 

    บุคลากรมีภาระงานมาก 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร - รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 
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ตัวบงชี้(1) 
7.5 

ปจจัยนําเขา 
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหาร  การเรียนการสอนและ
การวิจัย (ระดับ) (สกอ. 7.5)  
(สมศ. 5.5) 

 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  

1.   มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

2.   มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

3.   มีการประเมินประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4.   มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

5.   มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

6.   มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน   :  (สกอ.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ  2  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
     

- ดําเนินการได  4  ขอ 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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(8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

7.5 
ปจจัยนําเขา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ระบบบริการขอมูลสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (สถ.7.5-01) 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/ 
1.1 ฐานขอมูลนักศึกษา 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_std.php 
1.2 ฐานขอมูลบุคลากร 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_staff.php 
1.3 ฐานขอมูลหลักสูตร 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_curr.php 
1.4 ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/work_2550/ 
work_2550.pdf 
2. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/evaluate_datacenter/index.php 

(สถ.7.5-02) 
3. ระบบการจัดการบัญชีรายชื่อผูใชงานคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยราชมงคล  
(RMUTP CAS : Centralized  Authentication  System)  
(สถ.7.5-03)    
http://dc.rmutp.ac.th/cas/ 
4. ระบบจัดการขอมูลและขาวสารบนหนาเวบไซต  คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (สถ.7.5-04) 
http://www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html 

1. มีระบบฐานขอมูลที่ใชในการ
ตัดสินใจ 

2. การประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบงานขอมูล 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชฐานขอมูล 

จุดออน 

ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ในดานสารสนเทศ 
 

  ปการศึกษา 2551 

 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

(2) (3) (4) 

7.6 

ผลผลิต 
 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น  รวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อพัฒนาสถาบัน 
อุดมศึกษา (สกอ. 7.6) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 14) 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1.   มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส  ผานชองทางตาง ๆ  อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ   
      เว็บไซตนิทรรศการ 
2.   มีระบบการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วไป 
      อยางนอย 3 ชองทาง 
3.   มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการ    
      ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
4.   มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  และมีการดําเนินกิจกรรม    
      รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน  เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2  ครั้ง 
5.   มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน    
 เกณฑการประเมิน   :   (สกอ.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3 – 4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

        

- ดําเนินการได  2  ขอ 
- ผลการประเมิน  1  คะแนน 
 

7.7 

ผลผลิต 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
(สกอ. 7.7) 

เกณฑการประเมิน   :   (สกอ. ) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

รอยละ 0.1 – รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 
    

- จํานวน อ.ประจําทั้งหมด  12  คน 
- อ.ไดรับรางวัล  0   คน 
- รอยละ  0 
-  ผลการประเมิน  0  คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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(7) (8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

7.6 

ผลผลิต 
 
 
 
 
 
 

 

1. ชองทางเปดเผยขอมูลขาวสาร เชน  
เอกสารตีพิมพ  แผนพับ  เว็บไซด ประกาศ 
การโฆษณา (สถ.7.6-01) 

2. http://www.rmutp.ac.th  (สถ.7.6-02) 

3. http://www.arch.rmutp.ac.th   

(สถ.7.6-03) 
 

 

จุดแข็ง 

1. มีชองทางในการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนหลากหลายชองทาง 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ควรมีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการแบบมีสวนรวม 

2. พัฒนากระบวนการติดตามตรวจสอบ
โดยภาคประชาชนอยางเปนรูปธรรม 

 

1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการแบบมีสวนรวม 

2. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
คณะ 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

- งานประชาสัมพันธ 

ปการศึกษา 2551 

 

ปการศึกษา 2551 

7.7 

ผลผลิต 

 
 
 
 

 

1. ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
(สถ.7.7-01) 

จุดแข็ง 

1. อาจารยมีความรูและทักษะวิชาชีพ
เฉพาะทาง 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. สงเสริมการทําวิจัยและเผยแพร
ผลงานวิจัยออกสูสังคม 
 

1. แผนการวิจัย 
 
 

 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของตัว

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 
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บงชี(้1) 
7.8 

กระบวนการ 
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง
มาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา (สกอ. 7.8) 
 

  เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1.   มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุก    
      หนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการ  กรรมการหรือคณะทํางาน  โดยผูบริหารระดับสูงตอง 

      มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2.   มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด       
      โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน  และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  
3.   มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ   
      สรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข     
      ลดหรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4.   มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5.   มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ    
      ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด 

      ของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน   :   (สกอ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3 – 4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
      

- ดําเนินการได  5  ขอ 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 

 
 
 
 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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(8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

7.8 

กระบวนการ 
1. คําสั่งแตงตั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ที่ 53/2550  เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการทํางานจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ    
(สถ.7.8-01) 
2. แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(สถ.7.8-02) 
3. การวางระบบควบคุมภายใน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550  คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สถ.7.8-03) 
 

จุดที่ตองพัฒนา 

ยังไมมีการสรุปแนวทางและขอเสนอ 
แนะในการปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

 

1. จัดทํารายงานการกําหนดแนวทาง
และ   ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด 

ของสถาบัน 

 

- รองคณบดฝาย
บริหารและวางแผน 

ปการศึกษา 2551 

      

 
 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 
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ตัวบงชี้(1) 
7.9 

ผลผลิต 
ระดับความสําเร็จของการถายทอด 
ตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9) 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1.   มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 

2.   มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 

3.   มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 

4.   มีการจัดทํา Strategy  Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา  โดยกําหนดเปาประสงค 
      ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น   
      ยุทธศาสตรของสถาบัน  

5.   มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 

6.   มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร 

      ระดับตางๆ 

7.   มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 

8.   มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร  ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
 

เกณฑการประเมิน   :   (สกอ.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 – 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
    

- ดําเนินการได  8  ขอ 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 

 
 
 
 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
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(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
(9) 

7.9 

ผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (สถ.7.9-01) 

2. เอกสารรายงานผลการการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

(สถ.7.9-02) 
3. เอกสารรายงานผลการการปฏิบัติราชการ 
รอบ 9 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

(สถ.7.9-03) 

4. เอกสารรายงานผลการการปฏิบัติราชการ 
รอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

(สถ.7.9-04) 

5. แผนปฎิบัติงาน 4 ป (พ.ศ.2549-2552) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(สถ.7.9-05) 
6. หนังสือสํานักงานกพร.ดวนที่สุด ที่ นร 
1201/864 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรื่อง ผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

ของสวนราชการ  สถาบันอุดมศึกษาและ
จังหวัด (สถ.7.9-06) 

 

จุดแข็ง 

ผูบริหารใหการสนับสนุนการ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคลอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

- - - 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
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(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
(9) 

7.9 

ผลผลิต 

 

7. แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554)   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ (สถ.7.9-07) 

    

 
 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 
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7.10 

ผลผลิต 
ระดับคุณภาพของสภาสถาบัน/
กรรมการบรหิารสถาบัน/กรรมการ
คณะ/ กลุมสาขา (ขอ)  
(สมศ. 5.1) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 13) 

เกณฑการพิจารณาขอ  : (สมศ.) 

1.   กรรมการสภาสถาบัน/ กรรมการคณะ/ กลุมสาขา เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการ  
      ดําเนินงาน  

2.   สภาสถาบัน/ กรรมการคณะ/กลุมสาขา มีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร   
        และใหขอสังเกต ที่มี นัยสําคัญ  

3.   สภาสถาบัน/ กรรมการคณะ/ กลุมสาขาติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลัก 

       ของสถาบัน/ คณะ/ กลุมสาขาอยางครบถวนมากกวาปละ  2  ครั้ง  

4.   มีการประชุมสภาสถาบัน/ กรรมการคณะ/ กลุมสาขาอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน  

5.   มีกรรมการสภาสถาบัน/ กรรมการคณะ/ กลุมสาขา เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80  

6.   มีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน/ กรรมการคณะ/ กลุมสาขา กอนประชุมโดยเฉลี่ย 

      อยางต่ํา 7 วัน  

7.   มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบัน/ คณะ /กลุมสาขาโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและ 

       ตกลงกันไวลวงหนา 
เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.)  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-3  ขอ 4  ขอ ≥ 5  ขอ  
     

- ดําเนินการได  7 ขอ 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 

 
 
 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 



   : SAR  ปการศึกษา 2550  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร. พระนคร  
136 

(9) 

7.10 

ผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. แผนพัฒนาและยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ป (พ.ศ. 2548- 
2553) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ (สถ.7.10-01) 
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 

ที่ 220/2549 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) (สถ.7.10-02) 
3. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ ที่  38/2550 เรื่อง 

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

(สถ.7.10-03) 
4. บันทึกขอความเรื่องกําหนดระยะเวลาการ
ติดตามผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 (สถ.7.10-04) 

จุดแข็ง 

1. คณะมีคณะกรรมการบริหาร ที่มี
บทบาทสําคัญรวมกันในการกําหนด
ทิศทาง นโยบาย ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
มีการติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 

จุดที่ตองพัฒนา 

2. ควรมีการประเมินผลงานของ
ผูบริหารระดับสูง      

 - คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

- รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

ปการศึกษา 2551 

 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
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(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
(9) 

7.10 

ผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. เอกสารการประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร ประจําป 2550 (สถ.7.10-05) 
6. แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สถ.7.10-06)   

7. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ประจําป 2550 (สถ.7.10-07) 
8. ใบลงนามการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตโชติเวช 

(สถ.7.10-08) 
9. สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2550  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ  รอบ 12 เดือน (สถ.7.10-09) 
10.ผลการประเมินผูบริหารสูงสุดของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ป
การศึกษา 2550 (สถ.7.10-10) 

     

 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 
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ตัวบงชี้(1) 
7.11 

ผลผลิต 

รอยละของอาจารยประจําที่เขารวม
ประชุม วิชาการ และ/หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ (สมศ.  5.9)        

 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 – 34  35 – 49   ≥ 50  
           

- จํานวน อ. เขารวม  6  คน 
- รอยละ  50 
-  ผลการประเมิน  3  คะแนน 

7.12 

ผลผลิต 
รอยละของบุคลากรประจําสาย  

สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 
หรือทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ
หรือตางประเทศ (สมศ. 5.11) 
 
 

 

เกณฑการประเมิน   :   (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1- 44  45 -69  ≥ 70  

      

-จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

  ทั้งหมด  14 คน 

จํานวนที่ไดรับการพัฒนา  11  คน 
-รอยละ  78.57 

-ผลการประเมิน  3  คะแนน 

7.13 

ผลผลิต 
ระดับคุณภาพของการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
(รอยละ) (ก.พ.ร.50  ตัวที่ 15)           
 
 

 

เกณฑการประเมิน   : (ก.พ.ร.)                

คะแนน  1  คะแนน  2 คะแนน  3 
40 – 59  60 – 79  ≥ 80 

                    

-บุคลากรทั้งสิ้น  27  คน                  
จํานวนที่ไดพัฒนา =  24  คน 
- รอยละ  88.89 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 

 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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(7) (8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

7.11 

ผลผลิต 

 
 

1.  ตารางสรุปขอมูลบุคลากรไปฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา ดูงาน และเสนอผลงาน
วิชาการปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

(สถ.7.11-01) 
2. ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
(สถ.7.11-02) 

จุดแข็ง 

1. สนับสนุนอาจารยและบุคลากร  โดย
การอนุมัติใหเขารวมประชุมวิชาการ 
หรือนําเสนอ ผลงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ควรผลักดันใหอาจารยและบุคลากร
เขารวมประชุมวิชาการ  หรือนําเสนอ
ผลงานใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

1.  จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร  เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ 

2.  ดําเนินการตามโครงการที่กําหนดไว
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
3.  สํารวจจํานวนอาจารยที่เขารวม
ประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ 

4.  รวบรวมและจัดเก็บขอมูล 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

- รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ปการศึกษา 2551 

7.12 

ผลผลิต 
1.  ตารางสรุปขอมูลบุคลากรไปฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา ดูงาน และเสนอผลงาน
วิชาการปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

(สถ.7.12-01) 
2.  ใบสรุปจํานวนอาจารยประจํา และ
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําป พ.ศ. 2550 (สถ.7.12-02) 
   

จุดแข็ง 

1. สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนให
ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพภายในประเทศและตางประเทศ 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. ควรใหโอกาสบุคลากรสายสนับสนุน
ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพในตางประเทศ 

1.  จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

2.  ดําเนินการตามโครงการที่กําหนดไว
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
3.  สํารวจจํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

4.  รวบรวมและจัดเก็บขอมูล 

- รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

ปการศึกษา 2551 

 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ

 
หลักฐาน 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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ตัวบงชี ้ (5) (6) (7) (8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

7.13 

ผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  ตารางสรุปขอมูลบุคลากรไปฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา ดูงาน และเสนอผลงาน
วิชาการปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

(สถ.7.13-01) 
2.  ใบสรุปจํานวนอาจารยประจํา และ
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําป พ.ศ. 2550 (สถ.7.13-02) 
 
 
 
 
 
 

 

จุดแข็ง 

1. มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนา 
บุคลากร 

 
 
 
 
 

 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร - รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 
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ตัวบงชี้(1) 
7.14 

ผลผลิต 
ระดับคุณภาพของการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 17) 

 

เกณฑการใหคะแนน  : (ก.พ.ร.)(17)   
เกณฑการใหคะแนน การประเมินผล 

1 2 3 4 5 

1. ดานระบบฐานขอมูลของ
มหาวิทยาลัย 
-  มีแผนการจัดทําระบบ ฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศขององคกรและพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอยางนอย  4  ระบบ 

 
 

- 

 
 

- 

มีแผนจัดทํา
ระบบ
ฐานขอมูล
และระบบ
สารสนเทศ 

 
 

2 ระบบ 

 
 

4 ระบบ 

2. ดานระบบการใหบริการขอมูล
สารสนเทศ 

-  มีการพัฒนาการใหบริการขอมูล     
สารสนเทศ ใหสอดคลองตามพันธกิจ 

 
 

- 

 
 

1 ระบบ 

 
 

2 ระบบ 

 
 

3 ระบบ 

 

อยาง
นอย  4 
ระบบ 

3. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

- รอยละของความพึงพอใจของ
ผูรับบริการระดับดีมาก  

 
 

60 

 
 

70 

 
 

80 

 
 

90 

 
 

100 

        

1. ดําเนินการได  4 ระบบ 
2. ดําเนินการได  4  ระบบ 
3. ระดับความพึงพอใจ 
     รอยละ  90 
- ระดับคุณภาพ ครอบคลุม 3 ประเด็น 
   ใน  4  ระบบขอมูล 
- ผลการประเมิน  5  คะแนน 

 
 
 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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ตัวบงชี ้ (8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

7.14 
ปจจัยนําเขา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ระบบบริการขอมูลสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สถ.7.14-01) 

http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/ 
1.1 ฐานขอมูลนักศึกษา 

http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_std.php 
1.2 ฐานขอมูลบุคลากร 

http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_staff.php 
1.3 ฐานขอมูลหลักสูตร 

http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_curr.php 
1.4 ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/work_2550/ 
work_2550.pdf 
2. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูล
สารสนเทศ (สถ.7.14-02) 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/evaluate_datacenter/index.php 

 

จุดออน 

ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ในดานสารสนเทศ 
 

  ปการศึกษา 2551 

 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ

 
หลักฐาน 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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ตัวบงชี ้ (5) (6) (8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

7.14 
ปจจัยนําเขา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. ระบบการจัดการบัญชีรายชื่อผูใชงาน
คอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
นคร 
(RMUTP CAS : Centralized  Authentication   

System)   (สถ.7.14-03) 

http://dc.rmutp.ac.th/cas/ 
4. ระบบจัดการขอมูลและขาวสารบนหนาเวบ
ไซต  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ (สถ.7.14-04) 

http://www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html 

    

 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 
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ตัวบงชี้(1) 
7.15 

ผลผลิต 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดาน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 18) 
 

เกณฑการใหคะแนน  :  (ก.พ.ร.)(18) 

ระดับการใหคะแนน  
ประเด็นการใหคะแนน 1 2 3 4 5 

1. คุณภาพของขอมูลที่มีความ
สมบูรณ๑และตรงตามรูปแบบ
มาตรฐานกลาง๒ 

ขอมูลไม
สมบูรณและไม
ตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐานกลาง 
 

ขอมูลไม
สมบูรณแต
ตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลางหรือ
ขอมูล
สมบูรณแต
ไมตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง 

ขอมูล
สมบูรณ
และตรง
ตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง ๑ 
ฐาน 

ขอมูล
สมบูรณ
และตรง
ตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง ๒ 
ฐาน 

ขอมูล
สมบูรณและ
ตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลางทั้ง ๓ 
ฐาน  

2.   ผลสําเร็จของการสงขอมูล
ทั้ง ๓ ฐาน และสงชื่อเว็บไซต
ที่ เ ผ ย แพร ร า ย ง านข อ มู ล  
พร อมราย ชื่อคณะทํ า ง าน
ผูรับผิดชอบภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

ภายในวันที ่
๒๗ ส.ค. ๕๐
อยางนอย   ๑   
ฐาน 

ภายในวันที ่
๒๐ ส.ค. ๕๐
อยางนอย  ๑  
ฐาน 

ภายใน
วันที่ ๑๓ 
ส.ค. ๕๐
อยางนอย       
๒ ฐาน 

ภายใน
วันที่ ๖ 
ส.ค. ๕๐
อยางนอย       
๒ ฐาน 

ภายในวันที ่
๓๐ ก.ค. ๕๐ 
ทั้ง ๓  ฐาน 

             

1. ดําเนินการได  3  ฐาน 
2. ดําเนินการได  3  ฐาน 
3. ผลสําเร็จ  3  ฐาน 
- ผลการประเมิน  5  คะแนน 

 
 
 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/
ชนิดของ

ตัวบงชี ้
(2) 

เกณฑการใหคะแนน 
(3) 

ผลการประเมิน 
(4) 
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ตัวบงชี้(1) 

   
ระดับการใหคะแนน  

ประเด็นการใหคะแนน 1 2 3 4 5 
3.  ผลสําเร็จของการเผยแพร
ร า ย ง านข อมู ลที่ มี ค ว าม
ครบถวนตรงกัน๓   และมี
รู ป แ บ บ ถู ก ต อ ง ต า ม ที่
กําหนด  โดยเผยแพรผาน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

จํานวนขอมูล
ไมตรงกันและ

รูปแบบ
รายงานไมตรง
ตามที่กําหนด 

- จํานวน
ขอมูล ๑ 
ฐาน 

ครบถวน
ตรงกัน
และ

รูปแบบ
รายงาน
ตรงตามที่
กําหนด 

จํานวน
ขอมูล ๒ 
ฐาน 

ครบถวน
ตรงกัน
และ

รูปแบบ
รายงาน
ตรงตามที่
กําหนด 

จํานวนขอมูล 
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ

รายงานตรง
ตามที่กําหนด 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ
ตัวบงชี ้

 
หลักฐาน 

(5) 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

(6) แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
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(8) (บาท)/ระยะเวลา
ดําเนนิการ(วดป.ที่

แลวเสร็จ) 
(9) 

7.15 
ปจจัย
นําเขา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา  บุคลากร  และ
หลักสูตร (สถ.7.15-01) 

http://202.44.139.12/cchedata/DocUpload/scr18_50.pdf 
1.1 ฐานขอมูลนักศึกษา 

http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_std.php 
1.2 ฐานขอมูลบุคลากร 

http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_staff.php 
1.3 ฐานขอมูลหลักสูตร 

http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_curr.php 
 

จุดแข็ง 
1. คุณภาพของขอมูลมีความ
สมบูรณและตรงตามรูปแบบ
มาตรฐานกลาง 

2. จํานวนรายงานขอมูลดาน
นักศึกษาบุคลากรและหลักสูตรตรง
ตามรูปแบบมาตรฐานกลางของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ทั้ง 3 ฐาน 

3. สงทันตามกําหนดระยะเวลา 

จุดที่ตองพัฒนา 
1. บุคลากรขาดความความสามารถ 

2. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

  ปการศึกษา 2551 

 

 
 
 
องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของตัว
บงชี(้1) 

(2) (3) (4) 

8.1 

กระบวนการ 
มีระบบและกลไกในการจัดสรร    
การวิเคราะหคาใชจายการ
ตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
(สกอ. 8.1) 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ   

1.   มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

2.   มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงินอยางมี   
      ประสิทธิภาพโปรงใส   ตรวจสอบได 
3.   มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะห 
      สถานะทางการเงิน 

4.   มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  อยางนอยปละ  2  ครั้ง 
5.   มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ  
      ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 

6.   มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทําหนาที่ตรวจ  ติดตามการใชเงินใหเปนไป 

      ตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจากรายงาน 

      การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
  

เกณฑการประเมิน   :   (สกอ.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 – 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
      

- ดําเนินการได  7 ขอ 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 

 
 
 
 

 
ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

8.1 

กระบวนการ 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. เอกสารคําเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลนคร  โชติเวช  

(สถ.8.1-01) 
2. เอกสารคําเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
เงินผลประโยชนประจําปงบประมาณพ.ศ. 
2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนคร  

โชติเวช (สถ.8.1-02) 
3. แผนการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป2550 งบดําเนินงาน (สถ.8.1-03) 
4. เอกสารทะเบียนคุมการรับ–จาย ของคณะฯ 
ประจําปงบประมาณ 2550 รายไตรมาส และ

รายป (สถ.8.1-04) 
5. หนังสือแจงผลการ/ตรวจสอบของ หนวย
ตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลนคร (สถ.8.1-05) 
6. รายงานทางการเงินประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 (สถ.8.1-06) 

จุดแข็ง 

1. มีระบบการจัดการงบประมาณและ
ระบบบัญชีตามระเบียบทางราชการ 

2. มีการตรวจสอบจากหนวยงาน
ตรวจสอบ (ตสน.) 

3. มีระบบมาตรฐานการควบคุมภายใน 

จุดที่ตองพัฒนา 

1.  ควรมีการจัดทําระบบการจัดการ
และการบันทึกรายการ ทางบัญชีของ
แตละสาขาวิชา 

1. จัดทําแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ ทุกหมวดรายจาย พรอมทั้ง
วิธีการควบคุมการบันทึกการใชจาย
ของสาขาวิชาตาง ๆ 

2. เรงรัดใหสาขาวิชาจัดทําระบบบัญชีที่
สามารถรองรับการคํานวณตนทุนการ 

ผลิตนักศึกษาทุกงบรายจาย 

3. จัดทํากรอบอัตรากําลังในสวนของ
สาขาวิชา เพื่อรองรับภาระงานที่ 
จะเกิดขึ้นในขอ 1 และ ขอ 2 

- รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

- หัวหนาสาขาวิชา 

ปการศึกษา 2551 

 
องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ  (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 



   : SAR  ปการศึกษา 2550  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร. พระนคร  
149 

ชนิดของตัว
บงชี(้1) 

(2) (3) (4) 

8.2 

กระบวนการ 

มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน 

(สกอ. 8.2) (สมศ. 5.4) 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ   

1.   มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 

2.   มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 

3.   มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 

4.   มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน   
5.   มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
  เกณฑการประเมิน   :  (สกอ.) 

คะแนน  1 คะแนน  2  (พอใช) คะแนน  3  (ดี) 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ

แรก 
      

- ดําเนินการได  5  ขอ 
- ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 

8.3 

ปจจัยนําเขา 
สินทรัพยถาวรตอจํานวน
นักศึกษา (บาทตอคน)   

(สมศ. 5.6) 
 
 
 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 – 64,999 65,000 – 99,999 ≥ 100,000 

             

- จํานวนสินทรัพยถาวร 17,407,548.37บาท
- จํานวน นศ.ทั้งสิ้น  347 คน 
- สัดสวน 50,165.85 : 1 
- ผลการประเมิน  1  คะแนน 

      *วิธีการคํานวณแสดงในหนา 146 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

8.2 

กระบวนการ 

1. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  คณะสถาปตยศาสตรและการ
ออกแบบ  ที่ 14/2550  เรื่อง แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบหนาที่ระหวางปดภาคเรียนที่
2/2549 (สถ.8.2-01) 
2. บันทึกขอความขออนุมัติอาจารยพิเศษ  
คณะสถาปตยศาสตรและการออกแบบ   
3. ตารางสอนภาคเรียนที่  1/2550  และ
2/2550 (สถ.8.2-02) 

จุดแข็ง 

1. มีการใชทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรอื่น ๆ รวมกันระหวาง 

สาขาวิชาและคณะที่อยูในพื้นที่เดียวกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ตองพัฒนา 

1.  ควรมีจัดทําแผนการใชทรัพยากร
รวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 

1. จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกับ 

หนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
 

 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะสถาปตย
ศาสตรและการ
ออกแบบ   

ปการศึกษา 2551 

8.3 

ปจจัยนําเขา 

 

 

1. บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.
0581.15/0799  ลงวันที่ 14  กรกฎาคม  2551 
เรื่อง สงตารางขอมูลทางการเงิน  

(สถ.8.3-01) 
 
 
 

  
 

 

- รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
 

ปการศึกษา 2551 

 
 
องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ  (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของตัว
บงชี(้1) 

(2) (3) (4) 

8.4 

ปจจัยนําเขา 
คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
นักศึกษา(รอยละของเกณฑปกติ) 

(สมศ. 5.7) 
 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

≥ +10 %หรือ  < -10 % ของเกณฑ  5-9.99% และ -5-(-9.99)% ของเกณฑ  (-4.99)- 4.99) % ของเกณฑ  

         
*เกณฑมาตรฐาน  ของ มทร.พระนคร  = 67,906.6588  บ/ค 

-คาใชจายทั้งหมด 8,130,028.51 บาท 
-จํานวน นศ.ทั้งสิ้น  347  คน 
-รอยละของเกณฑ  -67.18 
-ผลการประเมิน  1  คะแนน 
 
 
 

8.5 

ผลผลิต 
รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการ 

(รอยละของงบดําเนินการ) 
(สมศ. 5.8) 
 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-4 %    ของงบดําเนินการ +5-9 % หรือ >15%ของงบดําเนินการ +10-15 %    ของงบดําเนินการ 
        

-เงินเหลือจายสุทธิ 1,403,011.84 บาท 
-งบดําเนินการ  5,540,071.55 บาท 
รอยละ  25.33 
ผลการประเมิน  2  คะแนน 
 
 
 

      *วิธีการคํานวณแสดงในหนา 146 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
8.4 

ปจจัยนําเขา 
1. บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.
0581.15/0799  ลงวันที่ 14  กรกฎาคม  2551 
เรื่อง สงตารางขอมูลทางการเงิน  

(สถ.8.4-01) 
 
 
 

จุดที่ตองพัฒนา 
1.  การเบิกจายเงินสินทรัพยไมเปนไป
ตามแผน  เนื่องจากตองมีการกันเงิน
เบิกจายเลื่อมป 

1.  จัดทําแนวทางการจัดสรร
งบประมาณทุกหมวดรายจาย  พรอมทั้ง
วิธีการบันทึกการใชจายของสาขาวิชา
ตางๆ 

 

- รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

 

ปการศึกษา 2551 

8.5 

ผลผลิต 
1. บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.
0581.15/0799  ลงวันที่ 14  กรกฎาคม  2551 
เรื่อง สงตารางขอมูลทางการเงิน 

(สถ.8.5-01) 
 
 
 

 

จุดที่ตองพัฒนา 
1.  บางหมวดรายจายมีการเบิกจายไม
เปนไปตามแผน  เนื่องจากตองมีการกัน
เงินเบิกจายเลื่อมป 

1. การกํากับดูแลบริหารจัดการเบิกจาย
ใหเปนไปอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพภายในระยะ
ปงบประมาณ 

- รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ  (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

(2) (3) (4) 

8.6 

ปจจัยนําเขา 
งบประมาณสําหรับการพัฒนา  

คณาจารยทั้งในประเทศและ  

ตางประเทศตออาจารยประจํา  

(บาทตอคน) (สมศ. 5.10) 

 

เกณฑการประเมิน   :  (สมศ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 - 6,499    6,500 -  9,999  ≥  10,000  
     

- จํานวนงบพัฒนา คณาจารย  
163,612บาท 
- จํานวน อ.ประจํา  13  คน 
- สัดสวน  1 : 12,585  คน 
ผลการประเมิน  3 คะแนน 
 

8.7 

ปจจัยนําเขา 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา (บาทตอ
คน) (สมศ. 6.9)   
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 19) 
 
 

เกณฑการประเมิน   :  (ก.พ.ร.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-3,999  4,000 – 5,999    ≥ 6,000  
        

-จํานวน นศ.ทั้งสิ้น 347  คน 
-จํานวนเงินสําหรับระบบหองสมุด, 
  Com  =  4,105,989.00  บาท 
-สัดสวน  11,832.82  บาท  : 1 คน 
ผลการประเมิน  3  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
8.6 

ปจจัยนําเขา 
1. บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.
0581.15/0799  ลงวันที่ 14  กรกฎาคม  2551 
เรื่อง สงตารางขอมูลทางการเงิน 

(สถ.8.6-01) 
 
 
 
 
 

 1. โครงการพัฒนาอาจารย - รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 
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8.7 
ปจจัยนําเขา 
 

1. บันทึกขอความจากสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.
0581.12/293  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2551 
เรื่อง สงขอมูล กพร.ตัวชี้วัดที่ 17,18,19 

(สถ.8.7-01) 
 
 

  - รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ  (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

(2) (3) (4) 

8.8 

ผลผลิต 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 9) 

เกณฑการประเมิน   :  (ก.พ.ร.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

68 74 80 
      

- รอยละของการเบิก  98.22 
ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
8.8 

ผลผลิต 
1. บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.
0581.15/0799  ลงวันที่ 14  กรกฎาคม  2551 
เรื่อง สงตารางขอมูลทางการเงิน  

(สถ.8.8-01) 
2. บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.
0581.16/70 ลงวันที่ 9  มกราคม  2550 เรื่อง 
แจงการจัดสรรเงินประจํางวดงบประมาณ
ประจําป  พ.ศ.2550 (สถ.8.8-02) 
3. บันทึกขอความจากกองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ที่ศธ.0581(กนพ.)/2642 ลงวันที่ 28 กันยายน  
2549 เรื่อง งบประมาณเงินผลประโยชน
ประจําป 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 
2550) (สถ.8.8-03) 
 

 

  - รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

 

ปการศึกษา 2551 

 
 
องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ  (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

(2) (3) (4) 

8.9 

ผลผลิต 
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของมหาวิทยาลัย  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 10) 

 

เกณฑการประเมิน   :  (ก.พ.ร.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 3 5 
      

ระดับความสําเร็จ  2  (เต็ม5) 
ผลการประเมิน  1  คะแนน 

8.10 

ผลผลิต 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 

ถวงน้ําหนักในการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 11)  
 

เกณฑการประเมิน   :  (ก.พ.ร.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 3 5 
        

ระดับความสําเร็จ  4  (เต็ม 5) 
ผลการประเมิน  2  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
8.9 

ผลผลิต 
1. สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  

(ตัวชี้วัดที่ 10) (สถ.8.9-01) 
 

 

จุดที่ตองพัฒนา 
1. ควรมีการรณรงคและใหความรู
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 

1. กิจกรรมรณรงคและใหความรู
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอยาง
ตอเนื่องสําหรับนักศึกษา 

- รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

 

ปการศึกษา 2551 

8.10 

ผลผลิต 
1. สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  

(ตัวชี้วัดที่ 11) (สถ.8.10-01) 
 

 

  - รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ  (ตอ) 
ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของ
ตัวบงชี้(1) 

(2) (3) (4) 

8.11 
ผลผลิต 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
ตนทุนตอหนวยผลผลิต*  

 (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 12) 
 

เกณฑการประเมิน   :   (ก.พ.ร.) 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1 มีฐานขอมูลเพื่อใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีจําแนกตามกลุมสาขาที่ผลิต 
ระดับ 2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางนอย 1 กลุมสาขา ตามหลักเกณฑและวิธีที่
กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. รับทราบ 

ระดับ 3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางนอย รอยละ 50 ของจํานวนกลุมสาขาที่ผลิตทั้งหมด 
ตามหลักเกณฑและวิธีที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณ
ตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

ระดับ 4 จัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตตอหนวยสําหรับใชในการผลิตบัญฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ทุกกลุมสาขา ตามหลักเกณฑและวิธีที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดย
เสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

ระดับ 5 นําผลการดําเนินงานที่ไดไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ระดับ  1 - 2 ระดับ 3 – 4  ระดับ 5  
        

-ดําเนินการได   2 ระดับ 

-ผลการประเมิน  1  คะแนน 

 
 

ตัวบงชี้ที่/   แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
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ชนิดของ
ตัวบงชี ้

หลักฐาน 
(5) 

จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 
(6) 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/
ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

8.11 
ผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารรายงานตนทุนผลผลิตตอหนวย  
ปงบประมาณ 2550 รอบ 12 เดือน  ระหวาง
วันที่  1 ตุลาคม 2549 – 30  กันยายน 2550  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ตองพัฒนา 
คณะฯควรดําเนินการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิตสําหรับการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีตอหัวโดยจําแนกตาม
กลุมสาขาที่ผลิตหลักเกณฑและวิธีที่
กรมบัญชีกลางกําหนดและนําผลการ
ดําเนินงานที่ไดไปกําหนดแนวทางการ
พัฒนาในปตอไป 

จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับ
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว
โดยจําแนกตามกลุมสาขาที่ผลิต 

- รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
 

ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของตัว
บงชี(้1) 

(2) (3) (4) 

9.1 

กระบวนการ 

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่กอใหเกิดการพัฒนา
การศึกษาอยางตอเนื่อง  
(สกอ. 9.1) (สมศ. 7.1) 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ   

1.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

2.   มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย  
      และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

3.   มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้  และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  และ 

      มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวของ  และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4.   มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน  ทั้งการควบคุมคุณภาพ  การติดตาม  ตรวจสอบ   
      และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย  3  ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 

5.   มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
6.   มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้ง 

      ระดับบุคคล   ภาควิชา  คณะ  และสถาบัน 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและ 

      ภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน   :  (สกอ.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ  4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
        

- ดําเนินการได  6  ระดับ 

- ผลการประเมิน  3  คะแนน 

 
 
 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ

 
หลักฐาน 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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ตัวบงชี ้ (5) (6) (7) (8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

9.1 

กระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน (สถ.9.1-01) 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่องวิสัยทัศน 
พันธกิจ นโยบาย คุณภาพและคานิยมขององคกร (สถ.9.1-02) 
3. เปาหมายมาตรฐานและตัวบงชี้/ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สถ.9.1-03) 
4. รายงานการประเมินผลโครงการ (SAR) ปการศึกษา 2547, 
2548, 2549 (สถ.9.1-04) 
5. คูมือคุณภาพ คูมือขั้นตอนการทํางาน เอกสารบรรยาย
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (สถ.9.1-05) 
6. ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000  
(สถ.9.1-06) 
7. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยา
เขตโชติเวช ประจําปงบประมาณ 2549 ตัวชี้วัดที่ 4.5.1  
(สถ.9.1-07) 
8. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (สมศ.)   22-24  กย. 
2546 (สถ.9.1-08) 
9.คูมือระบบการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  (สถ.9.1-09) 
10. คูมือตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  (สถ.9.1-10) 
11. คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (สถ.9.1-11)  
12.คูมือสําหรับการรายงานใชประเมินองคกรดวยตนเอง 
(สถ.9.1-12) 

จุดแข็ง 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความมุงมั่น
ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
อยางชัดเจนและตอเนื่อง 

2. มีระบบบริหารงานคุณภาพไดรับการ
รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. สงเสริมการสรางเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบกลไกลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

 

 
 

องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ตอ) 
ตัวบงชี้ที่/ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ชนิดของตัว
บงชี(้1) 

(2) (3) (4) 

9.2 
กระบวนการ 

 

มีระบบและกลไกการใหความรู  
และทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา (สกอ. 9.2) 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ   
1.   มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
2.   มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
3.   มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4.   นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ  ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  
5.   นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
6.   มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินงาน  และในสวนที่นักศึกษา   
      มีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
7.   มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่    
      เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน   :   (สกอ.) 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ  4 – 5  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก 
               

- ดําเนินการได  4  ระดับ 

- ผลการประเมิน  2  คะแนน 

9.3 
ผลผลิต 

 

ระดับความสําเร็จของ 
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  (สกอ. 9.3) (สมศ. 7.2)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 7) 

 เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  (สกอ.) (สมศ.) 
1.   มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  และสถาบันอยาง ตอเนื่อง 
2.   มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
3.   มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณะชนภายในเวลา 
      ที่กําหนด 
4.   มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5.   มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น  หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปน   
      แหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 
 

เกณฑการประเมิน   :  (สกอ.) (สมศ.)   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
     

- ดําเนินการได  5 ระดับ 

- ผลการประเมิน  3   คะแนน 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ

 
หลักฐาน 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม   ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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ตัวบงชี ้ (5) (6) (7) (8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9)  
9.2 

กระบวนการ 
1.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน  (สถ.9.2-01) 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย คุณภาพและคานิยมของ
องคกร (สถ.9.2-02) 
3. เปาหมายมาตรฐานและตัวบงชี้/ตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(สถ.9.2-03) 
4. รายงานการประเมินผลโครงการ (SAR) ป
การศึกษา 2547, 2548, 2549 (สถ.9.2-04) 
5. คูมือคุณภาพ คูมอืขั้นตอนการทํางาน เอกสาร
บรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
(สถ.9.2-05) 
6. ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2000 (สถ.9.2-06) 
7. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ประจําป
งบประมาณ 2549 ตัวชี้วัดที่ 4.5.1 (สถ.9.2-07) 
8. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา   (สมศ.)   22-24  กย. 2546 (สถ.9.2-08) 

จุดแข็ง 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความมุงมั่น
ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
อยางชัดเจนและตอเนื่อง 

2. มีระบบบริหารงานคุณภาพไดรับการ
รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. สงเสริมการสรางเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบกลไกลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

 

 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ที่/ 
ชนิดของ

 
หลักฐาน 

 
จุดแข็ง/จุดที่ตองพัฒนา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม   ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)/
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ตัวบงชี ้ (5) (6) (7) (8) ระยะเวลาดําเนินการ
(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9)  
9.3 

ผลผลิต 
 

1.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน  (สถ.9.3-01) 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย คุณภาพและคานิยมของ
องคกร (สถ.9.3-02) 
3. เปาหมายมาตรฐานและตัวบงชี้/ตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(สถ.9.3-03) 
4. รายงานการประเมินผลโครงการ (SAR) ป
การศึกษา 2547, 2548, 2549 (สถ.9.3-04) 
5. คูมือคุณภาพ คูมอืขั้นตอนการทํางาน เอกสาร
บรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
(สถ.9.3-05) 
6. ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2000 (สถ.9.3-06) 
7. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ประจําป
งบประมาณ 2549 ตัวชี้วัดที่ 4.5.1 (สถ.9.3-07) 
8. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา   (สมศ.)   22-24  กย. 2546 (สถ.9.3-08) 

จุดแข็ง 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความมุงมั่น
ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
อยางชัดเจนและตอเนื่อง 

2. มีระบบบริหารงานคุณภาพไดรับการ
รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

จุดที่ตองพัฒนา 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. สงเสริมการสรางเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบกลไกลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
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ตารางที่ 3 - 1  สรุปผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินรายตัวบงชี้และคาเฉล่ียรายมาตรฐาน 
                        ตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปการศึกษา พ.ศ.2550 

 
*  y =  4 (x)  - 1 
               3         3 
      y =   คะแนนท่ีปรับแลว (เต็ม 5) 
      x =   คะแนนท่ีประเมินได (เต็ม 4) 
 
 
 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา 2550 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ผล 

คา
น้ําหนัก

ผล
คะแนน
อิง

เกณฑ 
(1,2,3) 

ผล
คะแนน
บรรลุ

เปาหมาย 
(0, 1) 

คะแนน
รวม 
เต็ม 4 

(เต็ม 5)* 

คะแนน
คาถวง
น้ําหนัก 

ผลการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิงาน                                    6  
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให
ครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1) 

5 ขอ 7 ขอ 6 ขอ 3 ขอ 2 1 0 1 
(1.00) 

0.02 ตอง
ปรับปรุง 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด  
(สกอ. 1.2) 

รอยละ 
75  

รอยละ 
85 

รอยละ 
82 

รอยละ
90 

2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตรชาต(ิระดับ) (สมศ. 5.3) 

3 
ระดับ 

5 
ระดับ 

4 
ระดับ 

4 
ระดับ 

2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานท่ี 1      2.33 0.67 3.67 0.22 ดี 
2. การเรียนการสอน 38                              
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 

5 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

2.2  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  (สกอ. 2.2) 

5 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับ 
สนุนการพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการ
สอนซึ่งบุคคลองคกรและชุมชนภายนอก
มีสวนรวม(สกอ. 2.3) 

4 ขอ 5 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 2 2 1 3 
(3.67) 

0.07 ดี 

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบ 

เทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

(รอยละของเกณฑปกติ)(สกอ. 2.4) 
(สมศ.6.2) 

รอยละ 
10 

รอยละ 
-3.0326 

รอยละ 
7 

รอยละ 
-76.68 

2 1 0 1 
(1.00) 

0.02 ตอง
ปรับปรุง 
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ตารางที่ 3 - 1  สรุปผลการดําเนินงานฯ : เกณฑ มทร.พระนคร (ตอ) 

 
 

 
 
 
 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา 2550 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ผล 

คา
น้ําหนัก

ผล
คะแนน
อิง

เกณฑ 
(1,2,3) 

ผล
คะแนน
บรรลุ

เปาหมาย 
(0, 1) 

คะแนน
รวม 
เต็ม 4 

(เต็ม 5)* 

คะแนน
คาถวง
น้ําหนัก 

ผลการ
ประเมิน 

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา 
(สกอ.2.5) (สมศ.6.3) (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 16) 

ป.เอก 
รอยละ 

5 

ป.เอก 
รอยละ 

0.20 

ป.เอก 
รอยละ 

10 

ป.เอก 
รอยละ 

0 

2 0 0 0 
(0.00) 

0.00 - 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารย (รอยละ) 
(สกอ. 2.6) (สมศ. 6.4) 

ศ.+
รศ.+
ผศ. 

รอยละ 
20 

ศ.+
รศ.+
ผศ. 

รอยละ 
16.9 

ศ.+
รศ.+
ผศ. 

รอยละ 
29 

ศ.+
รศ.+
ผศ. 

รอยละ 
0 

2 0 0 0 
(0.00) 

0.00 - 

2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
(Professional Ethics) (สกอ. 2.7) (สมศ. 6.5) 

3 ขอ 5 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการ
สอน (สกอ. 2.8) 

3 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 2 2 1 3 
(3.67) 

0.07 ดี 

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน  1  ป(สกอ. 2.9) (สมศ. 1.1) 
(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.1.1) 

รอยละ 
60 

รอยละ 
82.7 

รอยละ 
80 

รอยละ
83.67 

2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ   
(สกอ. 2.10)(สมศ. 1.3) 

รอยละ 
60 

รอยละ 
58 

รอยละ 
60 

รอยละ
100 

2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง  
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 
(สกอ. 2.11) (สมศ. 1.4)(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.1.3) 

ระดับ 
2.5 

ระดับ 
3.8 

ระดับ 
3.0 

ระดับ 
4.5 

2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

2.12 รอยละของนกัศึกษาปจจุบันและ
ศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ  5  ปท่ี
ผานมาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดานวิชาการ  วิชาชีพ  คณุธรรม 
จริยธรรม กฬีา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 2.12) 

รอยละ 
0.016 

รอยละ 
0.26 

รอยละ 
0.025 

รอยละ
2.10 

2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 
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ตารางที่ 3 - 1  สรุปผลการดําเนินงานฯ : เกณฑ มทร.พระนคร (ตอ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา 2550 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ผล 

คา
น้ําหนัก

ผล
คะแนน
อิง

เกณฑ 
(1,2,3) 

ผล
คะแนน
บรรลุ

เปาหมาย 
(0, 1) 

คะแนน
รวม 
เต็ม 4 

(เต็ม 5)* 

คะแนน
คาถวง
น้ําหนัก 

ผลการ
ประเมิน 

2.13 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  
(สมศ. 1.2)  (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.1.2)                

รอยละ 
50 

รอยละ 
50.6 

รอยละ 
55 

รอยละ
100 

2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

2.14 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา ท่ีไดรับ
การประกาศเกียรตคิุณยกยองในดาน
วิชาการ  วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม หรือ
รางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นท่ีเกี่ยวของ
กับ คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติในรอบ 3 ปท่ีผานมา (คน)  
(สมศ. 1.5) (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.1.4)                

2 คน 3 คน 3 คน 10 คน 2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

2.15 จํานวนวิทยานิพนธและงานวชิาการ
ของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผาน
มา (ชิ้นงาน) (สมศ. 1.6) 

2 เร่ือง 3 เร่ือง 3 เร่ือง 3 เร่ือง 2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

2.16 รอยละของหลักสูตรท่ีได มาตรฐานตอ
หลักสูตรท้ังหมด  
(สมศ. 6.1)  (ก.พ.ร. 50 ตัวท่ี 22) 

รอยละ 
80 

รอยละ 
100 

รอยละ 
88 

รอยละ 
100 

2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

2.17 ประสิทธิภาพของกระบวนการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะ
การเรียนรูจากการปฏิบัติและ 
ประสบการณจรงิ (ขอ)(สมศ.  6.6) 
(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 23) 

3 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

2.18 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู (ระดับ)(สมศ. 6.7) 

ระดับ 
2.5 

ระดับ 
3.6785 

ระดับ 
3.5 

ระดับ 
4.17 

2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

2.19 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 8) 

3 ขอ 5 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานท่ี 2      2.47 0.84 4.19 1.56 ดี 
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ตารางที่ 3 – 1  สรุปผลการดําเนินงานฯ : เกณฑ มทร.พระนคร (ตอ) 

 
 
 
 

 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา 2550 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ผล 

คา
น้ําหนัก

ผล
คะแนน
อิง

เกณฑ 
(1,2,3) 

ผล
คะแนน
บรรลุ

เปาหมาย 
(0, 1) 

คะแนน
รวม 
เต็ม 4 

(เต็ม 5)* 

คะแนน
คาถวง
น้ําหนัก 

ผลการ
ประเมิน 

3. กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 3  
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษย
เกา (สกอ.3.1) 

7 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 1 2 1 3 
(3.67) 

0.04 ดี 

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ี
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค  (สกอ. 3.2) 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

1 2 1 3 
(3.67) 

0.04 ดี 

3.3 รอยละของนกัศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
(สมศ.6.8) 

รอยละ 
40 

รอยละ 
71.03 

รอยละ 
60 

รอยละ
100 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานท่ี 3      2.33 1.00  4.11 0.13 ดี 
4. การวิจัย 7  
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (สกอ. 4.1) 

3 ขอ 5 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 1 2 1 3 
(3.67) 

0.04 ดี 

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 4.2) 

3 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา (บาท) (สกอ. 4.3) 
(สมศ. 2.2) (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.2.2) 

10,000 
บาท 

8,974,.34 
บาท 

10,000 
บาท 

19
,76

3.0
8  
บา
ท 1 3 1 4 

(5.00) 
0.05 ดีมาก 

4.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค จากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจาํ (บาท) (สกอ. 4.3)  

(สมศ. 2.3) (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.2.2) 

10,000 
บาท 

6,547.52 
บาท 

10,000 
บาท 

0 บาท 1 0 0 0 
(0.00) 

0.00 - 

4 . 5  ร อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรืออนุ
สิทธิบัตร  หรือนําไปใชประโยชนท้ังใน
ระดับชาติหรือในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา(สกอ. 4.4)  
(สมศ. 2.1)(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.2.1 และ 4.2.5) 

รอยละ 
10 

รอยละ 
5.3 

รอยละ 
10 

รอยละ 
25 

1 2 1 3 
(3.67) 

0.04 ดี 
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ตารางที่ 3 - 1  สรุปผลการดําเนินงานฯ : เกณฑ มทร.พระนคร (ตอ) 

 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา 2550 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ผล 

คา
น้ําหนัก

ผล
คะแนน
อิง

เกณฑ 
(1,2,3) 

ผล
คะแนน
บรรลุ

เปาหมาย 
(0, 1) 

คะแนน
รวม 
เต็ม 4 

(เต็ม 5)* 

คะแนน
คาถวง
น้ําหนัก 

ผลการ
ประเมิน 

4.6 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทํา
วิจั ยหรืองานสร า งสรรคจากภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  
(สมศ. 2.4) (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.2.3)   

รอยละ 
20 

รอยละ 
12.32 

รอยละ 
20 

รอยละ
38.46 

1 2 1 3 
(3.67) 

0.04 ดี 

4.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุน
ทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (สมศ. 
2.5) (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.2.3)     

รอยละ 
10 

รอยละ 
1.1 

รอยละ 
10 

รอยละ 
0  

1 0 0 0 
(0.00) 

0.00 - 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานท่ี 4      1.71 0.71 3.14 0.22 พอใช 

5. การบริการวิชาการแกสังคม 10  
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
(สกอ. 5.1) 

5 
ระดับ 

 

7 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

1 2 1 3 
(3.67) 

0.04 ดี 

5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมี 
สวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สั งคม เป น ท่ี ปรึ กษา   เป นกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปน กรรมการ
วิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา(สกอ. 5.2) 
(สมศ. 3.2) (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.3.3)    

รอยละ 
12 

รอยละ 
12.9 

รอยละ 
15 

รอยละ

76.92 
1 3 1 4 

(5.00) 
0.05 ดีมาก 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
หรือนานาชาติตออาจารยประจํา (สกอ. 5.3) 
(สมศ. 3.1)  (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.3.1)                  

รอยละ 
20 

รอยละ 
17.7 

รอยละ 
20 

รอยละ
66.67 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.4) 
(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 6)      

รอยละ 
75 

รอยละ 
80.8 

รอยละ 
80 

รอยละ 
87.80 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

5.5  **จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) 
(สกอ. 5.5) (สมศ. 3.5) 
(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.3.4) 

3 
แหลง 

5 
แหลง 

3 
แหลง 

3 
แหลง 

1 2 1 3 
(3.67) 

0.04 ด ี
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** ตัวบงชี้เฉพาะ 
 
 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา 2550 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ผล 

คา
น้ําหนัก

ผล
คะแนน
อิง

เกณฑ 
(1,2,3) 

ผล
คะแนน
บรรลุ

เปาหมาย 
(0, 1) 

คะแนน
รวม 
เต็ม 4 

(เต็ม 5)* 

คะแนน
คาถวง
น้ําหนัก 

ผลการ
ประเมิน 

5.6 มีการนําความรูและประสบการณจาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียน  การสอนและการวิจัย
(ระดับ) (สมศ. 3.3) 

4 
โครงกา
ร 

27 
โครงกา
ร 

2 
ระดับ 

4 
ระดับ 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

5.7 **คาใชจาย และมูลคาของสถาบันใน
การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
ตออาจารยประจํา (บาทตอคน) (สมศ. 
3.4) 

3,000 
บาท/
คน 

593.84 
บาท/
คน 

3,000 
บาท 

16
,73

3.4
4 บ

าท
 1 3 1 4 

(5.00) 
0.05 ดีมาก 

5.8 **รายรับของสถาบันในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตอ
อาจารยประจํา (บาท) (สมศ. 3.6) 

5,000 
บาท/
คน 

3,791.42 
บาท/
คน 

9,000 
บาท 

0 บาท 1 0 0 0 
(0.00) 

0.00 - 

5.9 **ระดับความสําเร็จในการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของ
สถาบัน (ระดับ) 
(สมศ. 3.7) (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.3.5) 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

1 2 1 3 
(3.67) 

0.04 ดี 

5.10 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยท่ีอาจารยประจํา
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน  ประเทศชาติหรือ
นานาชาติตออาจารยประจํา 
(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.3.2) 

42  
ชม./
คน 

7.2  
ชม,/
คน 

42  
ชม./
คน 

10.67 
ชม./
คน 

1 0 0 0 
(0.00) 

0.00 - 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานท่ี 5      2.10 0.80 3.70 0.37 ดี 
6. การทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม  4  
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)   

3 ขอ 6 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 1 1 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

6.2 รอยละของกิจกรรมในการอนุรกัษ 
พัฒนา และ สรางเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรม    ตอจํานวนนักศึกษา  
(สมศ. 4.1) (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.4.1) 

รอยละ 
1.0 

รอยละ 
0.6 

รอยละ 
1.0 

รอยละ
2.56 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

6.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชใน
การอนุรกัษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลกัษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ (สมศ. 4.2) 
(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 4.4.3) 

รอยละ 
0.5 

รอยละ 
2.02 

รอยละ 
0.9 

รอยละ
0.61 

1 2 1 3 
(3.67) 

0.04 ดี 
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ตารางที่ 3 - 1  สรุปผลการดําเนินงานฯ : เกณฑ มทร.พระนคร (ตอ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา 2550 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ผล 

คา
น้ําหนัก

ผล
คะแนน
อิง

เกณฑ 
(1,2,3) 

ผล
คะแนน
บรรลุ

เปาหมาย 
(0, 1) 

คะแนน
รวม 
เต็ม 4 

(เต็ม 5)* 

คะแนน
คาถวง
น้ําหนัก 

ผลการ
ประเมิน 

6.4 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีเขารวม
โครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรกัษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี  4.4.2) 

รอยละ  
15 

รอยละ 
25.93 

รอยละ 
19 

รอยละ 
100 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานท่ี 6      2.75 1.00 4.75 0.19 ดี 
7. การบริหารและการจัดการ 15  
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน
ใหแขงขันไดในระดับสากล (สกอ. 7.1)        

4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน (สกอ. 7.2)    

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

1 2 1 3 
(3.67) 

0.04 ดี 

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ
ภายนอกเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
(ระดับ) (สกอ. 7.3)  
(สมศ. 5.2) (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 20) 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

1 2 1 3 
(3.67) 

0.04 ดี 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพือ่พัฒนา  และธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4)            

3 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
(ระดับ) (สกอ. 7.5) (สมศ. 5.5) 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

7.6 ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น  รวมตดิตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการเพือ่พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
(สกอ. 7.6) (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 14)  

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

2 
ระดับ 

1 1 0 1 
(2.33) 

0.02 ควร
ปรับปรุง 
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ตารางที่ 3 - 1  สรุปผลการดําเนินงานฯ : เกณฑ มทร.พระนคร (ตอ) 

 
 
 
 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา 2550 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ผล 

คา
น้ําหนัก

ผล
คะแนน
อิง

เกณฑ 
(1,2,3) 

ผล
คะแนน
บรรลุ

เปาหมาย 
(0, 1) 

คะแนน
รวม 
เต็ม 4 

(เต็ม 5)* 

คะแนน
คาถวง
น้ําหนัก 

ผลการ
ประเมิน 

7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรอืวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 7.7)   

รอยละ 
1 

รอยละ 
0 

รอยละ 
1 

 รอยละ 
 0 

1 0 0 0 
(0.00) 

0.00 - 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8)          

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
ระดับ 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

7.9 ระดับความสําเรจ็ของการถายทอดตวั
บงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล (สกอ. 7.9) 

5 
ระดับ 

8 
ระดับ 

8 
ระดับ 

8 
ระดับ 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

7.10 ระดับคุณภาพของสภาสถาบัน/ 
กรรมการบริหารสถาบัน/ กรรมการประจํา
คณะ/ กลุมสาขา (ขอ) (สมศ. 5.1)  
(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 13)  

4 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

7.11 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวม
ประชุม วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
(สมศ. 5.9) 

รอยละ 
15 

รอยละ 
16.91 

รอยละ 
20 

รอยละ
50 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

7.12 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู หรือ
ทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ (สมศ. 5.11) 

รอยละ 
45 

รอยละ 
65.09 

รอยละ 
65 

รอยละ
78.57 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

7.13 ระดับคุณภาพของการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  
(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 15)  

รอยละ 
60 

รอยละ 
81.92 

รอยละ 
80 

รอยละ
88.89 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

7.14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 17) 

3 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

7.15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร การเงิน  และระบบภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 18) 

2 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

5 
ระดับ 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานท่ี 7      2.47 0.87 4.33 0.65 ดี 
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ตารางที่ 3 – 1  สรุปผลการดําเนินงานฯ : เกณฑ มทร.พระนคร (ตอ) 

 
 
 
 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา 2550 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ผล 

คา
น้ําหนัก

ผล
คะแนน
อิง

เกณฑ 
(1,2,3) 

ผล
คะแนน
บรรลุ

เปาหมาย 
(0, 1) 

คะแนน
รวม 
เต็ม 4 

(เต็ม 5)* 

คะแนน
คาถวง
น้ําหนัก 

ผลการ
ประเมิน 

8. การเงินและงบประมาณ 11  
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการ
วิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงิน  
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
(สกอ. 8.1) 

5 
ระดับ 

7 
ระดับ 

7 
ระดับ 

7 
ระดับ 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน (สกอ. 8.2) (สมศ. 5.4)     

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
ระดับ 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

8.3 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา 
(บาทตอคน) (สมศ. 5.6) 

65,000 
บาท 

23,091.35 
บาท 

50,000 
บาท 

49
,87

8.3
6

บา
ท 

1 1 1 2 
(2.33) 

0.02 ควร
ปรับปรุง 

8.4 คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา
(รอยละของเกณฑปกต)ิ (สมศ. 5.7) 

รอยละ  
± 10 

รอยละ  
-35.5110 

รอยละ 
± 5 

รอยละ 
-77.78 

1 1 0 1 
(1.00) 

0.01 ตอง
ปรับปรุง 

8.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการ(รอยละของงบดําเนินการ) 
(สมศ. 5.8) 

รอยละ 
5 

รอยละ 
17.32 

รอยละ 
10 

รอยละ 
24.94 

1 2 1 3 
(3.67) 

0.04 ดี 

8.6 งบประมาณสําหรับการพัฒนา
คณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศ
ตออาจารยประจํา(บาทตอคน) 
(สมศ. 5.10)  

6,500 
บาท 

40,813.14 
บาท 

10,000 
บาท 

12
,58

5.5
4 บ

าท
 1 3 0 4 

(5.00) 
0.05 ดีมาก 

8.7 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา(บาทตอคน) 
(สมศ. 6.9) (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 19)  

4,000 
บาท 

401.79 
บาท 

4,000 
บาท 

11
,83

2.8
2 บ

าท
 1 3 1 4 

(5.00) 
0.05 ดีมาก 

8.8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน  
(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 9) 

3 
ระดับ 

7 
ระดับ 

รอยละ 
68 

รอยละ 
98.22 

1 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 

8.9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
มหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 10)  

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

2 
ระดับ 

2 
ระดับ 

1 1 1 2 
(2.33) 

0.02 ควร
ปรับปรุง 

8.10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ 
ถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการปฎิบัตริาชการ  
(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 11) 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

1 2 1 3 
(3.67) 

0.04 ดี 
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ตารางที่ 3 – 1  สรุปผลการดําเนินงานฯ : เกณฑ มทร.พระนคร (ตอ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา 2550 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ผล 

คา
น้ําหนัก

ผล
คะแนน
อิง

เกณฑ 
(1,2,3) 

ผล
คะแนน
บรรลุ

เปาหมาย 
(0, 1) 

คะแนน
รวม 
เต็ม 4 

(เต็ม 5)* 

คะแนน
คาถวง
น้ําหนัก 

ผลการ
ประเมิน 

8.11 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
ตนทุนตอหนวยผลผลิต*  
(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 12)  

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

2 
ระดับ 

2 
ระดับ 

1 1 1 2 
(2.33) 

0.02 ควร
ปรับปรุง

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานท่ี 8      2.09 0.82 3.67 0.40 พอใช 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6  
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีกอใหเกิดการพัฒนา
การศึกษาอยางตอเนื่อง (สกอ. 9.1) 
(สมศ. 7.1)       

4 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดี 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรู และ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
(สกอ. 9.2) 

4 
ระดับ 

6 
ระดับ 

4 
ระดับ 

3 
ระดับ 

2 2 1 3 
(3.67) 

0.07 ดี 

9.3 ระดับความสําเรจ็ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.3) 
(สมศ. 7.2)(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 7) 

3 
ระดับ 

5 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

2 3 1 4 
(5.00) 

0.10 ดี 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานท่ี 9      2.67 1.00  4.56 0.27 
 

ดี 

เฉลี่ยคะแนนรวมองคประกอบ/มาตรฐาน     100 2.31 0.86 4.01 4.01 ดี 
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   ตารางท่ี 3-2  แสดงจํานวนตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตัวบงชี ้
  

 

ตารางที่ 3-2(ข) สรุปคะแนนตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตัวบงชี้  
                    แตละตัวบงชี้ใชคะแนนอิงเกณฑเต็ม 5                    

คะแนน/ ตัวบงช้ีตามมาตรฐาน มทร. พระนคร 
องคประกอบท่ี 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต คะแนนถวงนํ้าหนัก 
1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถปุระสงค 
     และแผนการดาํเนินการ - 3.00 5.00 3.67 

2.  การเรียนการสอน 0.33 4.50 5.00 4.19 

3.  กิจกรรมพัฒนานักศกึษา - 3.67 5.00 4.11 

4.  การวิจัยส่ิงประดิษฐ  และนวัตกรรม 2.50 3.54 2.45 3.14 

5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 3.67 3.91 3.70 

6.  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 5.00 4.34 4.75 

7.  การบริหารและการจัดการ 5.00 4.50 4.00 4.33 

8.  การเงินและงบประมาณ 4.33 5.00 4.19 3.67 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.34 5.00 4.56 

รวม 3.33 4.24 4.39 4.01 

 
 

จํานวน/ ตัวบงช้ีตามมาตรฐาน มทร. พระนคร 
องคประกอบท่ี 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถปุระสงค 
     และแผนการดาํเนินการ - 2     (1.1 , 1.2) 1     (1.3) 3 

2.  การเรียนการสอน 3     (2.4,2.5,2.6) 5     (2.1,2.2,2.3,2.7,2.8) 11    (2.9,2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,    
          2.15,2.16,2.17,2.18,2.19) 19 

3.  กิจกรรมพัฒนานักศกึษา - 2     (3.1,3.2) 1     (3.3) 3 

4.  การวิจัยส่ิงประดิษฐ  และนวัตกรรม 2     (4.3,4.4) 2     (4.1,4.2) 3     (4.5,4.6,4.7) 7 

5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 2     (5.2,5.7) 1     (5.1) 7     (5.3,5.4,5.5,5.6,5.8,5.9,5.10) 10 

6.  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 1     (6.2) 1     (6.1) 2     (6.3,6.4) 4 

7.  การบริหารและการจัดการ 1     (7.5) 5     (7.1,7.2,7.3,7.4,7.8) 9     (7.6,7.7,7.9,7.10,7.11,7.12,   
         7.13,7.14,7.15) 15 

8.  การเงินและงบประมาณ 4     (8.3,8.4,8.6,8.7) 2     (8.1,8.2) 5     (8.5,8.8,8.9,8.10,8.11) 11 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 2     (9.1,9.2) 1     (9.3) 3 

รวม 13 22 40 75 
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