
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4 
 

ผลการประเมินและเปรียบเทียบผลการประเมินภาพรวม 
 
 

สวนที่ 4-1  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานและเกณฑการประเมินของ 
สกอ. 

สวนที่ 4-2  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานและเกณฑการประเมินของ 
สมศ. 
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ตารางท่ี 4 – 1 (ก)  แสดงจํานวนตัวบงช้ีตามมาตรฐาน สกอ. จําแนกตามประเภทของตัวบงช้ี ของ สกอ. 
 
 

จํานวน/ตัวบงช้ีตามมาตรฐาน สกอ. 
องคประกอบที ่

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถปุระสงคและ 
     แผนการดําเนนิงาน 

- 1      (1.1) 1      (1.2) 3 

2.  การเรียนการสอน 3 *    (2.4,2.5,2.6) 5    (2.1,2.2,2.3,2.7,2.8) 4    (2.9,2.10,2.11,2.12) 12 * 

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

4.  การวิจัยส่ิงประดิษฐ  และนวัตกรรม 1       (4.3) 2      (4.1,4.2) 1*    (4.4) 4* 

5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 1       (5.2) 1      (5.1) 3      (5.3,5.4,5.5) 5 

6.  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม - 1      (6.1) - 1* 

7.  การบริหารและการจัดการ 1       (7.5) 5   (7.1,7.2,7.3,7.4,7.8,) 3      (7.6,7.7,7.9) 9 

8.  การเงินและงบประมาณ - 2      (8.1,8.2) - 2 

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

รวม 6* 21 13* 40* 

* ตัดตัวบงชี้ท่ี 2.13, 4.5, 6.2, 6.3 

 

ตารางท่ี 4 – 1 (ข)   สรุปคะแนนตัวบงช้ีตามมาตรฐาน สกอ. จําแนกตามประเภทของตัวบงช้ี ของ สกอ.    

                           แตละตัวบงช้ีใชคะแนนอิงเกณฑเต็ม 5 
 

จํานวน/ตัวบงช้ีตามมาตรฐาน สกอ. 
องคประกอบที ่

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถปุระสงคและ 
     แผนการดําเนนิงาน 

- 1.00 5.00 3.00 

2.  การเรียนการสอน 0.33 4.47 5.00 3.68 
3.  กิจกรรมพัฒนานักศกึษา - 3.67 - 4.00 
4.  การวิจัยส่ิงประดิษฐ  และนวัตกรรม 5.00 4.34 1.00 3.86 

5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 3.67 3.33 3.70 

6.  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 

7.  การบริหารและการจัดการ 5.00 3.93 2.44 3.60 
8.  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 3.67 3.67 3.67 

รวม 2.67 4.05 3.62 3.85 
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ตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานและการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาวาไดมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีหลัก จึงไดจัดแบงตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ซึ่งถือ
เปน  ตัวบงช้ียอยลงตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละหัวขอ    ดังปรากฏในตารางที่ 4 – 2 ข 
ตารางที่ 4 – 2 ก  แสดงจํานวนตัวบงช้ีตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สกอ. 

จํานวนตัวบงช้ีแตละดาน 
มาตรฐาน 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 
รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ - - 4   (2.9, 2.10, 2.11, 2.12) 4 
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 
     ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล 
          ของการบริหารการอุดมศึกษา 
 
     ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ 
          การบริหารการอุดมศึกษา 

 
1   (7.5) 
 
 
5   (2.4, 2.5, 2.6, 4.3, 5.2) 

 
 
10  (1.1, 2.7, 7.1, 7.2, 7.4,   
       7.8, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2) 
 
9    (2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 3.1,  
        3.2, 4.1, 5.1, 6.1)  

 
5   (1.2, 7.6, 7.7, 7.9, 9.3) 
 
 
4   (4.4, 5.3, 5.4, 5.5) 

 
 

16 
 
 

18 
 

3. มาตรฐานดานการสรางและ 
    พฒันาสังคมฐานความรูและ 
    สังคมแหงการเรียนรู 

- 2    (4.2, 7.3) - 
2 

รวม 6 21 13 40 
* ตัวบงชี้ท่ีตัดออก  2.13, 4.5, 6.2, 6.3     *มาจากตาราง 4 – 5  (เดิม) 
 

ตารางที่ 4 – 2  ข  สรุปคะแนนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีที่ใชประเมินคุณภาพตามาตรฐาน  สกอ. (40 ตัวบงช้ี)  
                             แตละตัวบงช้ีใชคะแนนเฉล่ียถวงนํ้าหนักเต็ม 5 

คะแนนรวมแตละดาน 
มาตรฐาน 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 
รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ - - 5.00 5.00 
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 
     ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล 
          ของการบริหารการอุดมศึกษา 

5.00 2.70 3.20 3.92 

     ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ 
          การบริหารการอุดมศึกษา 

3.20 4.11 4.00 
3.29 

3. มาตรฐานดานการสรางและ 
    พฒันาสังคมฐานความรูและ 
    สังคมแหงการเรียนรู 

- 3.00 - 3.00 

รวม 3.50 3.33 4.00 3.73 
*มาจากตาราง 4 – 6  (เดิม) 
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ตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานในมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานอยางครอบคลุม
และมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตาง ๆ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการ
ภายใน   ดานการเงินและดานบุคลากร การเรียนรู รวมถึงนวัตกรรม ตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน จึงถูกกําหนดขึ้น
อยางสมดุลระหวางมุมมองดานตาง ๆ ที่กลาวขางตน ดังปรากฏในตารางที่ 4 - 3 ข 
 
ตารางที่ 4 – 3 ก  แสดงจํานวนตัวบงช้ีตามมุมมองดานบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบงช้ีในมุมมองเหลาน้ันตามมาตรฐาน สกอ. 

จํานวนตัวบงช้ีแตละดาน 
มุมมองดานบริหารจัดการ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 
รวม 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนได 
    สวนเสีย 

2   (2.4, 5.2) 6   (2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1,   
       9.2) 

8   (2.9, 2.10, 2.11, 2.12,  
      5.3, 5.4, 5.5, 7.6) 

16 

2. ดานกระบวนการภายใน - 7   (1.1, 2.1, 6.1, 7.1, 7.2,  
       7.8, 9.1 

3   (1.2, 7.9, 9.3) 
10 

3. ดานการเงิน 
 

1   (4.3) 2   (8.1, 8.2) - 
3 

4. ดานบุคลากรการเรียนรู 
   และนวัตกรรม 

3   (2.5, 2.6, 7.5) 6   (2.7, 2.8, 4.1, 4.2, 7.3,    
       7.4) 

2   (4.4, 7.7) 
11 

รวม 6 21 13 40 
* ตัดตัวบงชี้ออก 2.13, 4.5, 6.2, 6.3,    *มาจากตาราง 4 – 8  (เดิม) 
 

 
ตารางที่ 4 – 3 ข   สรุปคะแนนแตละมุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงช้ี ในมุมมองเหลาน้ันตามมาตรฐาน สกอ.     
                             (40 ตัวบงช้ี)  แตละตัวบงช้ีใชคะแนนเฉล่ียถวงนํ้าหนักเต็ม 5 

คะแนนตัวบงช้ีแตละดาน 
มุมมองดานบริหารจัดการ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 
รวม 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนได 
    สวนเสีย 

3.00 3.89 4.04 3.57 

2. ดานกระบวนการภายใน - 3.91 4.56 3.91 

3. ดานการเงิน 
 

5.00 5.00 - 5.00 

4. ดานบุคลากรการเรียนรู 
   และนวัตกรรม 

1.67 4.11 0.50 2.75 

รวม 2.67 4.06 3.62 3.52 
*มาจากตาราง 4 – 9  (เดิม) 
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สรุปผลการดําเนินงานของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  ปการศึกษา  2550  โดยรวม (มทร.พระนคร/สกอ.) 
 

ในรอบปการศึกษา   2550   ผลการประเมินการดําเนินงานทุกภารกิจ  ทั้ง   9  องคประกอบตามมาตรฐานของ
สกอ./มทร.พระนคร  มีดังตอไปน้ี 

 
องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารคณะฯ  ไดรวมกันจัดทําวิสัยทัศน และกําหนดภารกิจ เปาหมายแผนกลยุทธ  ใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ และของกระทรวงศึกษาธิการ   บุคลากรรอยละ 100 รับรู และดําเนินงานตามแผน ซึ่งมี
ผลสัมฤทธิ์ของแผนดําเนินงาน/โครงการตามหลัก   PDCA  รอยละ 70   ตามเกณฑสกอ.  ดานกระบวนการมี
คาเฉล่ีย   1.00 และดานผลสัมฤทธิ์คาเฉล่ียเปน  5.00   คาเฉล่ียรวมขององคประกอบน้ี  เทากับ  3.00 

จุดเดน 

1. มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
2. มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลครบทุกขั้นตอน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การประเมินผลและปรับปรุงแผนการดําเนินงานยังไมเหมาะสมกับสถานการณ และไมตอเน่ือง 

       แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

                1.      กําหนดใหมีการประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานตามเปาหมาย  เหมาะสมกับสถานการณ  
                         อยางตอเน่ือง 
     
องคประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน 

มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและระดับปริญญาตรี  ดวยการสอบคัดเลือก  
ปจจุบัน มีนักศึกษาจํานวน  347  คน อาจารย  13  คน  จัดการเรียนการสอน โดยเนนใหนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงาน
จริง สามารถแกปญหาในสถานการณจริงและฝกงานในสถานประกอบการ  

อาจารยมีคุณวุฒิทางวิชาชีพระดับปริญญาโทเปนสวนใหญ  ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการระดับ รศ. และ ผศ. มี
รูปแบบการพัฒนาอาจารยดวยการศึกษาตอ    อาจารยทุกทานผานการอบรมดานวิชาการ   ประชุม   สัมมนา  นอกจากน้ี
อาจารยทุกทานสอนตรงตามวุฒิที่จบและใชเทคโนโลยีประกอบการสอนรวมท้ังสอนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงและวัด
ประเมินตามสภาพจริง 
 คณะฯ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ วิสัยทัศนของ
คณะ     และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย   โดยดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษา/นายจาง 
พบวามีความพึงพอใจดานตาง ๆ เฉล่ีย4.50 (เต็ม 5)    โดยมีการจัดทําฐานขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาอยางชัดเจน  ซึ่งผล
การประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 2 การเรียนการสอนน้ัน ตามเกณฑสกอ.   ดานปจจัยนําเขามีคาเฉล่ีย 0.33 ดานกระบวนการ
มีคาเฉล่ีย   4.47  และดานผลสัมฤทธิ์คาเฉล่ียเปน  5.00   คาเฉล่ียรวมขององคประกอบน้ี  เทากับ 3.68 
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จุดเดน 

1.    มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรอยางชัดเจน 
2.    มีกระบวนการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติเพ่ือเขาสูโลกโลกอาชีพอยางแทจริง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. แผนเชิงรุกเพ่ือรับนักศึกษาใหมากขึ้นตามศักยภาพและอัตลักษณของแตละคณะยังไมชัดเจน 
             2.    ครูอาจารยระดับปริญญาเอกในทุกสาขาวิชายังมีไมเพียงพอเมื่อเทียบกับจํานวนหลักสูตรที่  
                       เปดสอน 

       แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

       1.      จัดทําแผนประชาสัมพันธเชิงรุก  เนนการเขาถึงกลุมเปาหมายดวยกลยุทธที่หลากหลาย 
              2       จัดทําแผนพัฒนาอาจารยรายบุคคลเพื่อเพ่ิมศักยภาพของผูสอนใหพัฒนาไดอยางเหมาะสม 
 
องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

คณะฯไดดําเนินการจัดใหนักศึกษามีการพัฒนาครบทั้งสี่ดาน  คือ   ดานสติปญญา   รางกาย   จิตใจ   และสังคม  
รวมทั้งระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยมีการใหบริการแนะแนวเก่ียวกับอาชีพและการศึกษาตอที่มีคอนขางสมบูรณในการ
พัฒนานักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยฯมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึ่งมีนักศึกษาเขารวม  โดยเฉล่ียทุกคน มีบริการแนะแนวใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาทุกระดับ  และจากผลการประเมินตนเองดานกระบวนการมีคาเฉล่ีย  3.67 คาเฉล่ียรวมขององคประกอบน้ี  เทากับ 
3.67 

จุดท่ีเดน 

1.   มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลากหลายและนักศึกษาสวนใหญสนใจเขารวมกิจกรรม 
2.   องคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษามีระบบและกลไกในการดําเนินงานที่มีคุณภาพ 

        จุดควรพัฒนา 

1.   ระบบและกลไกในการจัดบริการศิษยเกายังไมเปนรูปธรรมชัดเจน 
       
 แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

1. จัดใหมีระบบและกลไกบริหารจัดการสมาคมศิษยเกาที่เขมแข็ง 
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องคประกอบท่ี  4  การวิจัย  
คณะฯไดมีการวางนโยบาย   แผนงาน   และสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมใหบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยฯต่ืนตัวในการทําวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ
มหาวิทยาลัยฯ ดานปจจัยนําเขามีคาเฉล่ีย  5.00  ดานกระบวนการมีคาเฉล่ีย   4.34 และดานผลสัมฤทธิ์คาเฉล่ียเปน  1.00   
คาเฉล่ียรวมขององคประกอบน้ี  เทากับ 3.86 

         จุดท่ีเดน 

1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

2. บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีคุณภาพและมีความรูความสามารถเปนอยางดี 

         จุดท่ีควรพัฒนา 

    1.  งบประมาณสําหรับดําเนินการวิจัย/ทุนวิจัยที่เหมาะกับความสามารถของบุคคลากรยังมีนอย 
2.   แหลงเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติและระดับนานาชาติยังมีไมเพียงพอ 
3.   ระบบฐานขอมูลของงานวิจัยที่เปนรูปธรรมยังไมชัดเจน 

  แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

1.  จัดโครงการหาแหลงทุนวิจัย/จัดหาทุนในคณาจารยผูวิจัย 
2.  จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยและสารสนเทศโดยประสานกับสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ 

 
องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

นอกจากคณะฯจะมีการจัดการเรียนการสอนแลวน้ัน คณะฯยังสนับสนุนใหมีการบริการทางวิชาการแกสังคม ซึ่ง
ไดกําหนดเปนนโยบายและแผนงานไวชัดเจน แตในปการศึกษา 2550 คณะฯ มีกิจกรรมหลักสูตร 8 กิจกรรม  ซึ่งผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ   ดานปจจัยนําเขามีคาเฉล่ีย   5.00  ดานกระบวนการมีคาเฉล่ีย   3.67 และ
ดานผลสัมฤทธิ์คาเฉล่ียเปน  3.33   คาเฉล่ียรวมขององคประกอบน้ี  เทากับ 3.70   

        จุดเดน 

  1.   อาจารยมีความรูความสามารถใหบริการวิชาการแกสังคมไดหลากหลาย 
2.    มหาวิทยาลัยฯใหการสนับสนุนและเนนเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ 

        จุดท่ีควรพัฒนา 

   1.   แหลงทุนเพ่ือดําเนินการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองชุมชนและทองถ่ินยังมีนอย 
2.     กิจกรรม/โครงการถายทอดองคความรูใหมแกชุมชนยังไมหลากหลายกลุม 

     แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

1.  จัดหาแหลงทุนเพ่ือดําเนินการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองชุมชนและทองถ่ินใหมากขึ้น 
2.  จัดโครงการเผยแพรและถายทอดองคความรูใหมแกชุมชนหลากหลายกลุมมากขึ้น 

 
องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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คณะฯมีกิจกรรมของโครงการใหบุคลากร และนักศึกษามีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือดํารง
ไวซึ่งความเปนไทย จํานวน  1  โครงการ    ซึ่งผลการประเมินตนเองดวย  กระบวนการมีคาเฉล่ีย   5 คาเฉล่ียเปน คาเฉล่ีย
รวมขององคประกอบน้ี  เทากับ 5 

   53จุดเดน 

1. มีผลงานดานศิลปวัฒนธรรมทุกพ้ืนที่ที่บริหารรวมกับชุมชนและทองถ่ินเปนที่ประจักษ 
2. มีการกําหนดนโยบายและแผนงานชัดเจนสามารถบูรณาการรวมกับพันธกิจอื่นของคณะ 

                         ไดเปนอยางดี 

     54จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีการสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณของคณะฯ นอย 
2. นักศึกษาและประชาชน  มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการเปนสวนนอย 

           แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 
       1.     จัดทําแผนและโครงการสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณของคณะฯเพ่ิมขึ้น 

               2.     จัดทําแผนประชาสัมพันธเชิงรุกใหสาธารณชนทราบและมีสวนรวมใหมากขึ้น 
 
องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

คณะฯใหความตระหนักในการบริหารจัดการและมีการพัฒนาระบบการบริหารอยางตอเน่ือง ซึ่งคณะฯ ไดทํา
การสํารวจความคิดเห็นบุคลากรในคณะฯ  ดวยการสุมตัวอยางพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผูนําของ
ผูบริหารอยูในระดับ  4.26  จากคาสูงสุด  5 และมีความพึงพอใจตอการทํางานของบุคลากรในคณะฯ  อยูในมาก  ซึ่ง
ผลการประเมินตนเอง ดานปจจัยนําเขามีคาเฉล่ีย  5  ดานกระบวนการมีคาเฉล่ีย   3.93 และดานผลสัมฤทธิ์คาเฉล่ียเปน  
2.44  คาเฉล่ียรวมขององคประกอบน้ี  เทากับ 3.60 

จุดเดน 

1.      ผูบริหาร (CEO) มีภาวะผูนําสามารถบริหารจัดการและคัดสรรบุคลากรไดตรงกับ 
         ความสามารถเปนที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก 

              2.        มีระบบและกลไกการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

 56จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารยไดรับรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพนอยมาก 
 
       แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

1. จัดทําแผนเชิงรุกกระตุนใหครูอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการและวิชาชีพเสนอเขารับรางวัล  
        ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 
 
 
องคประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 
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คณะฯไดเรงดําเนินการวางแผนในการหาแหลงงบประมาณภายนอกมาสนับสนุนในการบริหารงานของคณะฯ
ซึ่งผลการประเมินตนเองใน ดานกระบวนการมีคาเฉล่ีย 5.00  คาเฉล่ียรวมขององคประกอบน้ี  เทากับ 5.00 

จุดเดน    
              1.     มีระบบและกลไกในการจัดสรร  วิเคราะหคาใชจาย  ตรวจสอบดานการเงินและงบประมาณที่มี 
                      ประสิทธิภาพสูง 

       จุดท่ีควรพัฒนา 
               1.    ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศดานการเงิน  และงบประมาณท่ียังไมเปนรูปธรรม 
               2.     คาใชจายในสวนหองสมุด  คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ  สําหรับนักศึกษาตอคนยังไม 
                       เพียงพอ 
แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

         1.      จัดโครงการทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการเงินและงบประมาณสําหรับการ 
                   บริหารภายใน 

                 2       จัดทําแผนการจัดสรรเงินคาใชจายดานหองสมุด   คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศอยางเปน 
                       ระบบและชัดเจน 
 
องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

องคประกอบดานน้ีคณะฯ ไดเรงพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  โดย
ยังคงใชระบบ  ISO 9000  ในดานกระบวนการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําคูมือคุณภาพ  
คูมือขั้นตอนการทํางาน และมีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  ประเมินคุณภาพภายในอยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน  ทํา
ใหมหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการที่เปนระบบสามารถตรวจสอบได มีการกําหนดภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ
บุคลากรในแตละตําแหนงอยางชัดเจน   สามารถลดความขัดแยงในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการทํางาน ทําให
บุคลากรมีจิตสํานึกและมีความรวมมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมากขึ้น  โดยทุกหนวยงานมีการตรวจสอบ/ประเมิน
ตนเององคประกอบน้ีจึงมีผลการประเมินตนเองอยูในเกณฑดีทุกมาตรฐานมีการดําเนินงานมุงผลสัมฤทธิ์ตามหลัก  PDCA   
ซึ่งผลการประเมินตนเองในดานกระบวนการมีคาเฉล่ีย   3.67   และดานผลสัมฤทธิ์คาเฉล่ียเปน   3.67    คาเฉล่ียรวมของ  
องคประกอบน้ี  เทากับ  3.67 

จุดเดน 

1. บุคลากรของคณะฯมีความรูความสามารถเปนผูตรวจประเมินระบบคุณภาพภายนอกของ  
        สมศ.     สกอ. และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

 59จุดท่ีควรพัฒนา 

                1.    การจัดเก็บขอมูลผลการปฏิบัติราชการยังไมเปนระบบ 
                 
        แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

1. จัดโครงการทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บขอมูลผลการปฏิบัติราชการใหเปนระบบ         
   

2.  จุดท่ีควรพัฒนา/จุดแข็ง(ภาพรวม) 
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 60จุดเดน 

1.      นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานจริง สามารถเขาสูโลกอาชีพได 
                2.      อาจารยสอนตามโครงการสอนทุกรายวิชา 
                3.      อาจารยทุกคนสอนตามแผนการสอนและมีการประเมินคุณภาพการสอนทุกคณะ 
                4.      มีโครงการความรวมมือจากประชาคมภายนอก   สถานประกอบการ   ศิษยเกา ชุมชนและทองถ่ิน 
                                         หลากหลาย 

  61จุดท่ีควรพัฒนา 

1.      นักศึกษายังมีการเรียนรูดวยตนเองคอนขางนอย 
                  2.      อาจารยบางสวนยังขาดทักษะการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                  3.      มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนนอย 
                  4.      งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  และนวัตกรรมยังมีนอย 
 
3. แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

ตามท่ีคณะฯ ไดทําการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เสร็จแลวไดนําเสนอคณะกรรมการบริหาร 
(CEO) คณะฯ เพ่ือใหรับทราบผลการประเมินตามตัวบงช้ีตางๆ รวมท้ังพิจารณาใหขอเสนอแนะ   สําหรับการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาในแตละองคประกอบตอไป   ซึ่งผลการประเมินในแตละองคประกอบอยูในเกณฑมากกวา 3 - 5  
( ค ะ แนน  5  แ ต ม )  ทุ ก อ ง ค ป ร ะ ก อบ  ยกเวนองคประกอบที่ 1 (ปรัชญาปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินงาน)ผลการประเมิน4.0  (จากคะแนนเต็ม  5 ) คณะกรรมการบริหาร (CEO) คณะฯ  เห็นความสําคัญของระบบ
ประกันคุณภาพและเล็งเห็นวา มาตรฐานหลักทั้ง 9 มาตรฐาน มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง   
จึงกําหนดเง่ือนไขในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ดังน้ี 

1. ผูบริหารของคณะฯ  ทุกระดับตองใหการสนับสนุนและเช่ือมั่นในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางจริงจังและตอเน่ือง 

2. จัดระบบงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานของคณะฯ  
3. จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการประมวลผลขอมูลเพ่ือการประเมินผลคุณภาพการศึกษาให

มีคุณภาพ 
4. พิจารณาใชประโยชนจากองคประกอบและตัวบงช้ีตางๆ  ที่ปรากฏในผลการประกันคุณภาพการศึกษาใน

การปรับปรุงพัฒนาปจจัยตาง ๆ    อยางจริงจัง 
5. เริ่มดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองโดยทันที  และไมควรตองรอใหมีระบบที่สมบูรณจึงจะ

เริ่มดําเนินการซึ่งบุคลากรทุกหนวยงานในคณะฯ  รวมกันแกไขและสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนา   
ตอไป 

 
 
 

จุดแข็ง / จดุที่ตองพัฒนา   สกอ./มทร.พระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
องคประกอบท่ี 1   :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
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1.1 

จุดแข็ง 
1. มีกลยุทธ แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติงานประจําป 2550 ที่มี เปาประสงคและ เปาหมายของคณะฯ ที่มีความชัดเจนทําให
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามตัวบงช้ีที่คณะฯกําหนดไว 
2. มีการกําหนดตัวบงช้ี (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ควรนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
1.2 
จุดแข็ง 
1.มีการกําหนดตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานของคณะฯ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ควรมีวิธีการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานของตัวบงช้ีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานที่กําหนด
ไวใหชัดเจน 
1.3 
จุดแข็ง 
1.  มีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 
2. ควรมีการปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธ เพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติมากกวารอยละ 80 ของแผน 
 
องคประกอบท่ี 2  :  การเรียนการสอน 
2.1 
จุดแข็ง 
1. มีการประชุมเพ่ือจัดทําหลักสูตร 
2. มีการเตรียมบุคลากรสายผูสอนใหมีจํานวน และคุณวุฒิปริญญาโท และตรงสาขาที่เปดหลักสูตร 
3. มีการพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ป 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ตองมีการเปดใหนักศึกษา ศิษยเกา ผูประกอบการ หรือหนวยงานภายนอกมีสวนรวมมรการจัดทําหลักสูตรมากข้ึน 
2.2 
จุดแข็ง 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตรและภารกิจของคณะ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ควรปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและตอเน่ืองทุกหลักสูตร 
2. ควรนําวัสดุ เครื่องมือและเทคโนโลยีเขามาชวยในการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
3. สงเสริมใหคณาจารยทําผลงานวิจัยที่สอดคลองกับการเรียนการสอนเพื่อนําผลมาใชใหเกิดประสิทธิภาพตอผูเรียน 



 187 

2.3 

จุดแข็ง 
1. ไดรับงบประมาณในการดําเนินโครงการบริการวิชาการอยางตอเน่ือง 
2. มีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก 4 ป 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สงเสริมและผลักดันหลักสูตรสหกิจศึกษาใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
2. เสริมสรางหรือจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางสถาน ศึกษาและสถานประกอบการใหมากขึ้น 

2.4 
จุดแข็ง 
1. จํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สนับสนุนอัตรากําลังสายสอนเพ่ือรองรับการขยายตัวของนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้นอยางตอเน่ือง 
2.5 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนบุคลากรทางดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สนับสนุนการบรรจุบุคลากรท้ังสายสอนและสายสนับสนุนเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับกับจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นและทดแทน
อาจารยที่ลาศึกษาตอและอาจารยที่ปลดเกษียณ 
2.6 

จุดแข็ง 
1. อาจารยสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อพิจารณาขอตําแหนงทางวิชาการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. คณาจารยมีภาระงานสอนและงานรอง ทําใหไมมีเพียงพอตอการวิจัย 
2.7 

จุดแข็ง 
1. มีมาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานตามจรรยาบรรณ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สรางความตระหนักและสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่และวินัยการปฏิบัติงาน 
2.8 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยอยางตอเน่ือง 
 
 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สนับสนุนใหความคณาจารยประจําทํางานวิจัย 
2. สนับสนุนใหคณาจารยเขารับการอบรมความรูเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัย 
2.9 
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จุดแข็ง 
1. บัณฑิตเปนที่ตองการของตลาดแรงงานปจจุบัน 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สนับสนุนกระบวนการเรียนรูนอกสถานศึกษา ในรายวิชาการฝกงานในสถานประกอบการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุกใหเปนที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น 

2.10 

จุดแข็ง 
1. บัณฑิตเปนที่ตองการของตลาดแรงงานปจจุบัน 
2. หลักสูตร สนับสนุนกระบวนการเรียนรูนอกสถานศึกษา ในรายวิชาการฝกงานในสถานประกอบการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุกใหเปนที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น 
2.11 

จุดแข็ง 
1. บัณฑิตเปนที่ตองการของตลาดแรงงานปจจุบัน 
2. หลักสูตร สนับสนุนกระบวนการเรียนรูนอกสถานศึกษา ในรายวิชาการฝกงานในสถานประกอบการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุกใหเปนที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น 
2.12 

จุดแข็ง 
1. คณาจารยมีการสงเสริมใหนักศึกษาสงผลงานประกวด 
2. นักศึกษามีความมุงมั่นและพยายามสรางผลงานเพื่อเขารวมประกวด 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
2. ขาดครุภัณฑ สถานท่ีฝกกอนการประกวดหรือแขงขัน 

2.13 

จุดแข็ง 
1. บัณฑิตเปนที่ตองการของตลาดแรงงานปจจุบัน 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สนับสนุนกระบวนการเรียนรูนอกสถานศึกษา ในรายวิชาการฝกงานในสถานประกอบการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุกใหเปนที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

2.14 

จุดแข็ง 
1. คณาจารยมีการสงเสริมใหนักศึกษาสงผลงานประกวด 
2. นักศึกษามีความมุงมั่นและพยายามสรางผลงานเพื่อเขารวมประกวด 
จุดท่ีตองพัฒนา 
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1. ขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
2. ขาดครุภัณฑ สถานท่ีฝกกอนการประกวดหรือแขงขัน 
2.15 

จุดแข็ง 
1. นักศึกษาใหความรวมมือในการสงขอมูลจากการท่ีไปสรางผลงานตอสาขาวิชาเพ่ือรวบรวมขอมูล 
2. นักศึกษาไดรับประสบการณจากงานพิเศษและฝกงานในสถานประกอบการทําใหเกิดทักษะจากประสบการณตรง 
3. คณาจารยใหความดูแลและสนับสนุนตอนักศึกษาอยางเต็มที่ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ขาดงบประมาณสนับสนุน 
2. ขาดครุภัณฑ สถานท่ีฝกกอนการประกวดหรือแขงขัน 
2.16 
- 
2.17 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรที่เปดสอนใหความสําคัญตอการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2. คณาจารยผูสอนดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในระหวางดําเนินงานไดอยางทั่วถึงและเปนกันเอง 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. คณาจารยขาดทักษะการจัดทําสื่อการเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ต และ CAI 
2. คณาจารยมีภาระงานสอน และงาน รอง ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนผานทางอินเตอรเน็ตได 
3. คณะฯ ขาดแคลนอาคารสถานท่ีสําหรับบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตนอกเวลาเรียนไดเพียงพอ 

2.18 

จุดแข็ง 
1. มีการประเมินคุณภาพการสอนอยางตอเน่ือง 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. นําผลการประเมินการสอนมาพัฒนาเพ่ือประสิทธิภาพการสอน 
2. คณาจารยควรพัฒนาศักยภาพการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและผลิตสื่อการเรียนการสอนใหมากยิ่งขึ้น 
2.19 

จุดแข็ง 
1. มีมาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานตามจรรยาบรรณ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สรางความตระหนักและสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่และวินัยการปฏิบัติงาน 

 
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
3.1 

จุดแข็ง 
1. คณะใหความเอาใจใสตอนักศึกษาครบทั้ง 6 ขออยางตอเน่ือง 
จุดท่ีตองพัฒนา 
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1. ความรวมมือของนักศึกษากับกิจกรรมที่ทางคณะจัดขึ้นตองใหสอดคลองกับระยะเวลาที่เหมาะสม 
3.2 

จุดแข็ง 
1. คณะเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและเขารวมทุกโครงการ 
2. มีการกระจายและหมุนเวียนใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเดินทางไปอบรมสัมมนาทุกโครงการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. การติดตามนักศึกษาคอนขางลําบาก เพราะบางโครงการจัดในชวงปดภาคเรียน 
3.3 

จุดแข็ง 
1. นักศึกษานําประสบการณมาใชไดจริง 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ขาดการประชาสัมพันธที่ทั่วถึง 
2. นักศึกษาตองเขารวมโครงการแตละโครงการมีเวลาติดกันมากเกินไปทําใหหยุดเรียนบอยครั้ง 

 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

4.1 

จุดแข็ง 
1. อาจารยมีความรูกระบวนการทําวิจัยอยางเปนขั้นตอน 
2. อาจารยไดรับการสนับสนุน ฝกอบรม สัมมนา และสงเสริมทรัพยากรการเงินการทําวิจัยอยางตอเน่ือง 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. จัดฝกอบรมในการเขียนเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหอาจารยภายในคณะไดเรียนรูและเขาใจมากข้ึน 

4.2 

จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีตองพัฒนา 
1. อาจารยผูทํางานวิจัยดําเนินงานอยูในชวงขั้นตอนการวิจัยอยู 
2. ขาดระบบรวบรวมขอมูลจากคณะ 
4.3 

จุดแข็ง 
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย 
2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 
 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ภาระการสอนและงานรองสงผลกระทบตอเวลาการทําวิจัย 

4.4 

จุดแข็ง 
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย 
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2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ภาระการสอนและงานรองสงผลกระทบตอเวลาการทําวิจัย 
4.5 

จุดแข็ง 
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย 
2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ภาระการสอนและงานรองสงผลกระทบตอเวลาการทําวิจัย 
4.6 

จุดแข็ง 
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย 
2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ภาระการสอนและงานรองสงผลกระทบตอเวลาการทําวิจัย 
4.7 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย 
2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ภาระการสอนและงานรองสงผลกระทบตอเวลาการทําวิจัย 
 
องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
5.1 
จุดแข็ง 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
2. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
3. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปนยอมรับและตองการตอผูเขารับการอบรม 
จุดท่ีตองพัฒนา 
- 
 
 

5.2 

จุดแข็ง 
1. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
- 
5.3 
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จุดแข็ง 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
2. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
3. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปนยอมรับและตองการตอผูเขารับการอบรม 

จุดท่ีตองพัฒนา 
- 
5.4 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปนยอมรับและตองการตอผูเขารับการอบรม 

จุดท่ีตองพัฒนา 
- 
5.5 

จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีตองพัฒนา 
1. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ยังไมสามารถดําเนินการเปดศูนยเครือขายระดับชาติหรือนานาชาติได 
5.6 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรสวนใหญที่ใหบริการเปนสวนหน่ึงในรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตอยูแลว 
2. อาจารยมีศักยภาพในการสอน เน่ืองจากเปนเน้ือหาในรายวิชา และมีความชํานาญการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตอกระบวนการเรียนการสอนในระบบมากยิ่งขึ้น เพ่ือนําไปสูการพัฒนา 
จุดท่ีตองพัฒนา 
- 

5.7 

จุดแข็ง 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
2. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
3. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปนยอมรับและตองการตอผูเขารับการอบรม 

จุดท่ีตองพัฒนา 
- 

5.8 

จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สรางรายไดในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

5.9 

จุดแข็ง 
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1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
2. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
3. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปนยอมรับและตองการตอผูเขารับการอบรม 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สงเสริมการสรางองคความรูและบูรณาการความรูจากประสบการณในการบริการวิชาการหรือวิชาชีพผนวกเขากับงานวิจัย 
2. สรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรและภายนอกองคกร 

5.10 

จุดแข็ง 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
2. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
3. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปนยอมรับและตองการตอผูเขารับการอบรม 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. จํานวนบุคลากรสายสอนมีนอย ทําใหผลลัพธตอจํานวนช่ัวโมงเฉล่ียไมเปนไปตามเกณฑ 
 

องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
6.1 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
จุดท่ีตองมีการพัฒนา 
1.  การประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง 
6.2 
จุดแข็ง 
1. นักศึกษาใหความรวมมือในการเขารวมโครงการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
- 

6.3 

จุดแข็ง    
 1. มีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานจัดโครงการ / กิจกรรมอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
จุดท่ีตองพัฒนา 
- 

6.4 
จุดแข็ง 
1. นักศึกษานําประสบการณมาใชไดจริง 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ขาดการประชาสัมพันธที่ทั่วถึง 
2. นักศึกษาตองเขารวมโครงการแตละโครงการมีเวลาติดกันมากเกินไปทําใหหยุดเรียนบอยครั้ง 

 
องคประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ 
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7.1 

จุดแข็ง 
1. คณะมีคณะกรรมการบริหาร ที่มีบทบาทสําคัญรวมกันในการกําหนดทิศทาง นโยบาย ในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ควรมีการสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร  

7.2 

- 
7.3 

จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
2. นําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูและใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนงานปกติและ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
7.4 

จุดแข็ง 
   มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเปนรูปธรรม  มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคลากร  มีระบบสวัสดิการและสรางเสริม
สุขภาพที่ดี  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากร  ใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา  มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับและเสนอผูบริหารระดับสูง 
จุดท่ีตองพัฒนา 
    บุคลากรมีภาระงานมาก 

7.5 

จุดแข็ง 
1. มีระบบฐานขอมูลที่ใชในการตัดสินใจ 
2. การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบงานขอมูล 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
จุดออน 
ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดานสารสนเทศ 
7.6 
จุดแข็ง 
1. มีชองทางในการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนหลากหลายชองทาง 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ควรมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแบบมีสวนรวม 
2. พัฒนากระบวนการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนอยางเปนรูปธรรม 
7.7 

จุดแข็ง 
1. อาจารยมีความรูและทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง 
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จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สงเสริมการทําวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยออกสูสังคม 
7.8 

จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีตองพัฒนา 
ยังไมมีการสรุปแนวทางและขอเสนอ แนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของสถาบัน 
7.9 

จุดแข็ง 
ผูบริหารใหการสนับสนุนการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
จุดท่ีตองพัฒนา 
- 
7.10 

จุดแข็ง 
1. คณะมีคณะกรรมการบรหิาร ที่มีบทบาทสําคัญรวมกันในการกําหนดทิศทาง นโยบาย ในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 
จุดท่ีตองพัฒนา 
2. ควรมีการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูง      
7.11 
จุดแข็ง 
1. สนับสนุนอาจารยและบุคลากร  โดยการอนุมัติใหเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ ผลงานท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ควรผลักดันใหอาจารยและบุคลากรเขารวมประชุมวิชาการ  หรือนําเสนอผลงานใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
 
 
 

7.12 

จุดแข็ง 
1. สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพภายในประเทศและตางประเทศ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ควรใหโอกาสบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในตางประเทศ 
7.13 

จุดแข็ง 
1. มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนา บุคลากร 
จุดท่ีตองพัฒนา 
- 
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7.14 

จุดแข็ง 
- 

จุดออน 
ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดานสารสนเทศ 
7.15 

จุดแข็ง 
1. คุณภาพของขอมูลมีความสมบูรณและตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง 
2. จํานวนรายงานขอมูลดานนักศึกษาบุคลากรและหลักสูตรตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาทั้ง 3 ฐาน 
3. สงทันตามกําหนดระยะเวลา 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. บุคลากรขาดความความสามารถ 
2. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

องคประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ 
8.1 

จุดแข็ง 
1. มีระบบการจัดการงบประมาณและระบบบัญชีตามระเบียบทางราชการ 
2. มีการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบ (ตสน.) 
3. มีระบบมาตรฐานการควบคุมภายใน 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1.  ควรมีการจัดทําระบบการจัดการและการบันทึกรายการ ทางบัญชีของแตละสาขาวิชา 
 
 
 
 
8.2 
จุดแข็ง 
1. มีการใชทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ รวมกันระหวาง 
สาขาวิชาและคณะท่ีอยูในพ้ืนที่เดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1.  ควรมีจดัทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 

8.3 
- 

8.4 

จุดแข็ง 
- 
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จุดท่ีตองพัฒนา 
1.  การเบิกจายเงินสินทรัพยไมเปนไปตามแผน  เน่ืองจากตองมีการกันเงินเบิกจายเลื่อมป 
8.5 

จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีตองพัฒนา 
1.  บางหมวดรายจายมีการเบิกจายไมเปนไปตามแผน  เน่ืองจากตองมีการกันเงินเบิกจายเล่ือมป 
8.6 
- 

8.7 
- 

8.8 
- 

8.9 

จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ควรมีการรณรงคและใหความรูเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน 

8.10 
- 

8.11 

จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีตองพัฒนา 
คณะฯควรดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัวโดยจําแนกตามกลุมสาขาที่
ผลิตหลักเกณฑและวิธีที่กรมบัญชีกลางกําหนดและนําผลการดําเนินงานท่ีไดไปกําหนดแนวทางการพัฒนาในปตอไป 

องคประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 

จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความมุงมั่นใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพอยางชัดเจนและตอเน่ือง 
2. มีระบบบริหารงานคุณภาพไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.2 

จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความมุงมั่นใหความสําคัญกับการประกันคณุภาพอยางชัดเจนและตอเน่ือง 
2. มีระบบบริหารงานคุณภาพไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 
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จุดท่ีตองพัฒนา 
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.3 

จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความมุงมั่นใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพอยางชัดเจนและตอเน่ือง 
2. มีระบบบริหารงานคุณภาพไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน โครงการ กิจกรรม สกอ./มทร.พระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
องคประกอบท่ี 1   :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
1.1 

1. ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลและวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธและ แผนการดําเนินงาน  
เปาประสงค  เปาหมายกับยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของชาติ  เพ่ือนําผลที่ไดมาปรับปรุงกลยุทธ และแผนการดําเนินงาน
อยางตอเน่ือง 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

1.2 
1. จัดทําแผนการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานของตัวบงช้ีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551  
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1.3 
1. แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 
2. ควรมีการปรับปรุงการจัดทําแผน   กลยุทธของคณะฯ เพ่ิมเติมเพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติเพ่ิมขึ้น 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 
 
องคประกอบท่ี 2  :  การเรียนการสอน 
2.1 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.2 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 

1. โครงการฝกงานของนักศึกษาคณะสถาปตย กรรมศาสตรและการออกแบบ 
2. โครงการบริการวิชาการ 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม 
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.4 
1. แผนการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอ 
2. แผนการรับบุคลากรสายสอน 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.5 
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1. แผนพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.6 

1. แผนสนับสนุนการทําวิจัย 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.7 

1. โครงการปฐมนิเทศดานคุณธรรม จริยธรรมขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.8 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
2. โครงการนิทรรศการของนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.9 

1. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการคัดเลือกบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงานที่ตองการ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 
 

2.10 

1. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการคัดเลือกบัณฑิต  เขาสูตลาดแรงงานท่ีตองการ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.11 

1. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการคัดเลือกบัณฑิต   เขาสูตลาดแรงงานที่ตองการ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.12 

1. การประชาสัมพันธโครงการและการประกวดจากหนวยงานภายนอกอยางทั่วถึงและตอเน่ือง 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.13 
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1. กิจกรรมสงเสริมการแขงขันผลงานทางวิชาชีพ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.14 

1. การประชาสัมพันธโครงการและการประกวดจากหนวยงานภายนอกอยางทั่วถึงและตอเน่ือง 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.15 
1. การประชาสัมพันธโครงการและการประกวดจากหนวยงานภายนอกอยางทั่วถึงและตอเน่ือง 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.16 
โครงการพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยับัณฑิต 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.17 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมและสาขาวิชาออกแบบ
บรรจุภัณฑ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 
2.18 

1. สนับสนุนการอบรมและสัมมนาที่เก่ียวของในดานการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.19 

1. โครงการปฐมนิเทศดานคุณธรรม จริยธรรมขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 

 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
3.1 

1. แผน/มีการสํารวจภาวะความตองการของนักศึกษา 
2.  นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษามาใชปรับปรุง 
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งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

3.2 

1.  มีกระบวนการติดตามเวลาประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคอกนักศึกษาทุกสิ้นป 
2. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

3.3 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาทุก ๆ ดาน 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

4.1 

1. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

4.2 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
4.3 

1. สนับสนุนการเสนอหัวของานวิจัยอยางตอเน่ือง 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

4.4 

1. สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรหรือตางองคกรในการเสนอหัวขอวิจัย 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

4.5 

1. สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรหรือตางองคกรในการเสนอหัวขอวิจัย 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

4.6 
1. สนับสนุนการเสนอหัวของานวิจัยอยางตอเน่ือง 
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งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

4.7 
1. สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรหรือตางองคกรในการเสนอหัวขอวิจัย 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 
องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
5.1 
1. โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

5.2 

1. สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมทางวิชาการแกสังคมอยางตอเน่ือง 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

5.3 

1. โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
5.4 

1. โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

5.5 

1. สงเสริมและพัฒนาอาจารยและสาขาวิชาสูระดับมาตรฐานสากล 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

5.6 

1. โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

5.7 

1. โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
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ปการศึกษา 2551 

5.8 

1. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

5.9 

1. โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

5.10 

1. โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 

 
 
 
 
 
องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
6.1 

1. สงเสริมการดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ 
2. สรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเช่ียวชาญและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
3. เผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ จัดทําวารสารดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับ
ตางๆ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

6.2 

1.โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

6.3 

1. โครงการ / กิจกรรมอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
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ปการศึกษา 2551 

6.4 
1. โครงการพัฒนานักศึกษาทุก ๆ ดาน 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 

องคประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ 
7.1 

-  กิจกรรมสงเสิรมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

7.2 
- 

7.3 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรูเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจากปญหา 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 
 

7.4 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

7.5 
- 

7.6 
1. แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแบบมีสวนรวม 
2. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธคณะ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

7.7 

1. แผนการวิจัย 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551  

7.8 
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1. จัดทํารายงานการกําหนดแนวทางและ   ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสูงสุด 
ของสถาบัน 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

7.9 
- 

7.10 
- 

7.11 

1.  จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
2.  ดําเนินการตามโครงการท่ีกําหนดไวใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
3.  สํารวจจํานวนอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ 
4.  รวบรวมและจัดเก็บขอมูล 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 
 
 

7.12 

1.  จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
2.  ดําเนินการตามโครงการท่ีกําหนดไวใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
3.  สํารวจจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 
4.  รวบรวมและจัดเก็บขอมูล 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551  

7.13 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

7.14 
- 

7.15 
- 
 

องคประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ 
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8.1 

1. จัดทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ทุกหมวดรายจาย พรอมทั้งวิธีการควบคุมการบันทึกการใชจายของสาขาวิชาตาง ๆ 
2. เรงรัดใหสาขาวิชาจัดทําระบบบัญชีที่สามารถรองรับการคํานวณตนทุนการ 
ผลิตนักศึกษาทุกงบรายจาย 
3. จัดทํากรอบอัตรากําลังในสวนของสาขาวิชา เพ่ือรองรับภาระงานที่ 
จะเกิดขึ้นในขอ 1 และ ขอ 2 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

8.2 
1. จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกับ 
หนวยงานอื่นนอกสถาบัน 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551  

8.3 
-  
 
 
 
 

8.4 

1.  จัดทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณทุกหมวดรายจาย  พรอมทั้งวิธีการบันทึกการใชจายของสาขาวิชาตางๆ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551  

8.5 

1. การกํากับดูแลบริหารจัดการเบิกจายใหเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายในระยะปงบประมาณ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551  

8.6 

1. โครงการพัฒนาอาจารย 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

8.7 
- 

8.8 
- 
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8.9 

1. กิจกรรมรณรงคและใหความรูเก่ียวกับการประหยัดพลังงานอยางตอเน่ืองสําหรับนักศึกษา 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

8.10 
- 

8.11 

จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัวโดยจําแนกตามกลุมสาขาท่ีผลิต 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดาํเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551  
 

องคประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 

โครงการพัฒนาระบบกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 

โครงการพัฒนาระบบกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.3 

โครงการพัฒนาระบบกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารอางองิ ตามมาตรฐานของ สกอ./มทร.พระนคร 
องคประกอบท่ี 1   :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

1.1 

1. สถ 1.1-01 ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. สถ 1.1-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโชติเวช ที่ 237/2549 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
และยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  5 ป (พ.ศ. 2548 – 2553) 
3.  สถ 1.1-03 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 582/2549 เรื่องแตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับที่ 10  
4.  สถ 1.1-04 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ที่ 220/2549 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5. สถ 1.1-05 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ที่ 24/2550 เรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่10 (พ.ศ.2550-2554) 
6. สถ 1.1-06 แผนพัฒนาและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ป (พ.ศ. 2548 -  2553) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
7. สถ 1.1-07 แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ ออกแบบ 
8. สถ 1.1-08 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2550 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ 
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9. สถ 1.1-09 ขอมูลวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธ จากแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

10. สถ 1.1-10 เปาหมายคุณภาพ ป 2550 คณะสถาปตย- กรรมศาสตรและการออกแบบ 
11. สถ 1.1-11 คํารับรองการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
12. สถ 1.1-12รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการประจําปงบประมาณ 2550 
13. สถ 1.1-13 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการตามแผนงานประจําป 2550 
14. สถ 1.1-14 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
15. สถ 1.1-15 รายงานประจําป 2550 คณะสถาปตย กรรมศาสตรและการออกแบบ 

1.2    ผลผลิต 
1. สถ 1.2-01 เปาหมายคุณภาพ ป 2550 คณะสถาปตย กรรมศาสตรและการออกแบบ 
2. สถ 1.2-02 คํารับรองการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
3. สถ 1.2-03 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
4. สถ 1.2-04 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2550 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ 
5.  สถ 1.2-05 ตัวบงช้ี  เปาหมายและผลตามแผนปฎิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
6. สถ 1.2-06 รายงานผลการวิเคราะหความเช่ือมโยงของกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

1.3    กระบวนการ 
1. สถ 1.3-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ที่ 237/2549 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  5 ป (พ.ศ. 2548 – 2553) 
2. สถ 1.3-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ที่ 24/2550 เรื่อง
แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)   
3. สถ 1.3-03 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ที่ 24/2550 เรื่อง 
4. สถ 1.3-04 แผนพัฒนาและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  5 ป (พ.ศ. 2548- 2553) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พระนคร วิทยาเขตโชติเวช 
5. สถ 1.3-05 แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 10   (พ.ศ. 2550 – 2554)   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
 
องคประกอบท่ี 2  :  การเรียนการสอน 
2.1    กระบวนการ 
1. สถ 2.1-01 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเน่ือง) วิชาเอกออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
2. สถ 2.1-02 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเน่ือง) วิชาเอกออกแบบบรรจภัณฑ 
3. สถ 2.1-03 รายงานภาวการณมีงานทําของบัณฑิต 
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4.  สถ 2.1-04 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
5.  สถ 2.1-05 รายงานภาวการณมีงานทําของบัณฑิต 

2.2     กระบวนการ 
1. สถ 2.2-01 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต / แผนการสอน 
2. สถ 2.2-02 ตารางการขออนุญาตใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
3. สถ 2.2-03 เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
4. สถ 2.2-04 รายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย  ปการศึกษา 2550  
5. สถ 2.2-05 ผลงานนักศึกษาโครงการออกแบบและพัฒนางานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และโครงการออกแบบและพัฒนางาน
บรรจุภัณฑ 

2.3    กระบวนการ 
1. สถ 2.3-01 โครงการฝกงานนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
2. สถ 2.3-02 โครงการบริการวิชาการ 
3. สถ 2.3-03 รายงานผลการฝกงานของนักศึกษา 

 

 

 

2.4    ปจจัยนําเขา 
1. สถ 2.4-01 Print out รายช่ือนักศึกษา 
2. สถ 2.4-02 Print out รายช่ือคณาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

2.5    ปจจัยนําเขา 
1. สถ 2.5-01  Print out สวนที่แสดงจํานวนอาจารยทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาและจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

2.6    ปจจัยนําเขา 
1.สถ 2.6-01  Print out สวนที่แสดงจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการและที่มีตําแหนง 

2.7    กระบวนการ 
1. สถ 2.7-01 คูมือจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
2. สถ 2.7-02 คําสั่งแตงต้ังผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการรายงานขาว เหตุฉุกเฉิน 
3. สถ 2.7-03 วาระการประชุมวาดวยเรื่องการพิจารณาผลการตัดเกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2550 
4. สถ 2.7-04 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมการสอบและวัดผลการศึกษา ปการศึกษา 2550 

2.8    กระบวนการ 
1. สถ 2.8-01 นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2. สถ 2.8-02 รายช่ืองานวิจัยที่ไดรับการอนุมัติ 
3. สถ 2.8-03 โครงการพัฒนาบุคลากร 
4. สถ 2.8-04โครงการนิทรรศการของนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
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2.9    ผลผลิต 
1. สถ 2.9-01 รายนามผูสําเร็จการศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ       ปการศึกษา 2550 
2. สถ 2.9-02 Print out รายงานผลภาวการณมีงานทํา  ของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 

2.10    ผลผลิต 
1. สถ 2.10-01 รายนามผูสําเร็จการศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ       ปการศึกษา 2550 
2. สถ 2.10-02 Print out รายงานผลภาวการณมีงานทํา    ของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 

2.11    ผลผลิต 
1. สถ 2.11-01 Print out รายงานผลภาวการณมีงานทํา ของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 
2. สถ 2.11-02 Print out ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 

2.12    ผลผลิต 
1. สถ 2.12-01 Print out แฟมภาพผลงานการประกวดบรรจุภัณฑ  Thai Star 
2. สถ 2.12-02 Print out แฟมภาพผลงานการประกวดโครงการ Creativity Contest 
3. สถ 2.12-03 Print out แฟมขาวการประกวดตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.) 
4. สถ 2.12-04 Print out แฟมภาพรายการสมรภูมิไอเดีย ชอง 3 บีอีซีเทโร 
 
 
2.13    ผลผลิต 
1. สถ 2.13-01 รายนามผูสําเร็จการศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ     ปการศึกษา 2550 
2. สถ 2.13-02 Print out รายงานผลภาวะการมีงานทํา 
ของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 

2.14    ผลผลิต 
1. สถ 2.14-01 Print out แฟมภาพผลงานการประกวดบรรจุภัณฑ  Thai Star 
2. สถ 2.14-02 Print out แฟมภาพผลงานการประกวดโครงการ Creativity Contest 
3. สถ 2.14-03 Print out แฟมขาวการประกวดตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑของสถาบันวิจัยวิทยา ศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.) 
4. สถ 2.14-04 Print out แฟมภาพรายการสมรภูมิไอเดีย ชอง 3 บีอีซีเทโร 

2.15    ผลผลิต 
1. สถ 2.15-01 ประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3 ในการประกวด Asia Packaging Federation (APE) จํานวน 3 ฉบับ 

2.16    ผลผลิต 
1.  สถ 2.16-01 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเน่ือง) วิชาเอกออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
2. สถ 2.16-02 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเน่ือง) วิชาเอกออกแบบบรรจุภัณฑ 

2.17    ผลผลิต 
1. สถ 2.17-01 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
2. สถ 2.17-02 โครงการสอนรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1-5, ออกแบบบรรจุภัณฑ 1-5 
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3. สถ 2.17-03 สารนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสาขาวิชา
ออกแบบบรรจุภัณฑ 
4. สถ 2.17-04 รายงานผลการฝกงานของนักศึกษา 

2.18   ผลผลิต 
1. สถ 2.18-01 รายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย   ปการศึกษา 2550 

2.19    ผลผลิต 
1.สถ 2.19-01  คูมือจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
2. สถ 2.19-02 คําสั่งแตงต้ังผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการรายงานขาว เหตุฉุกเฉิน 
3. สถ 2.19-03 วาระการประชุมวาดวยเรื่องการพิจารณาผลการตัดเกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2550 
 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
3.1    กระบวนการ 
1. สถ 3.1-01 เอกสารรายช่ือนักศึกษาที่ไดรับแบบคํากูยืมเงิน(ผูกูรายใหม) 
2. สถ 3.1-02 เอกสารสํารวจความตองการการเบิกใชวัสดุสาขา (แผนกการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551หมวดคาวัสดุ) 
3. สถ 3.1-03 โครงการจัดซื้อหนังสือตําราใหนักศึกษาคนควาในหองสมุด (แผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550 หมวดวัสดุตําราเรียน 
4. สถ 3.1-04โครงการครุภัณฑโปรแกรมการออกแบบบรรจุภัณฑ 
5. สถ 3.1-05 โครงการครุภัณฑหองปฏิบัติการงานวิจัย 
6. สถ 3.1-06 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป 2549 (1 ก.ค. 2548-30 ก.ย. 2549) 
7. สถ 3.1-07 สถานที่ออกกําลังกาย 
8. สถ 3.1-08 คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 
9. โสถ 3.1-09ครงการนิทรรศการผลงานวิชาการของนักศึกษา 
10. สถ 3.1-10  โครงการฝกงานของนักศึกษา 
11. สถ 3.1-11 โครงการปฐมนิเทศ 
12. สถ 3.1-12 โครงการปจฉิมนิเทศ 
13. สถ 3.1-13โครงการกีฬามหาวิทยาลัย 
14. สถ 3.1-14 โครงการเสริมสรางวินัย และคานิยมของนักศึกษา 
15. สถ 3.1-15โครงการคายเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
16. สถ 3.1-16 โครงการไหวครู / ไหวครูชาง 

3.2    กระบวนการ 
1.สถ 3.2-01  แผนปฏิบัติการปการศึกษา2550 แสดงการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
2. สถ 3.2-02 แผนงานประจําป 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. สถ 3.2-03 โครงการกีฬาภายใน / กีฬามหาวิทยาลัย / กิจกรรมนันทนาการ 
4. สถ 3.2-04 โครงการนิทรรศการผลงานวิชาการของนักศึกษา 
5. สถ 3.2-05 โครงการฝกงานของนักศึกษา 
6. สถ 3.2-06 ชมรม / สโมสรนักศึกษา 
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7. สถ 3.2-07 โครงการปฐมนิเทศ 
8. สถ 3.2-08 โครงการปจฉิมนิเทศ 
9. สถ 3.2-09 โครงการเสริมสรางวินัย และคานิยมของนักศึกษา 
10. สถ 3.2-10 โครงการคายเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
11. สถ 3.2-11 โครงการไหวครู / ไหวครูชาง 

3.3     ผลผลิต 
1. สถ 3.3-01 โครงการปฐมนิเทศ 
2. สถ 3.3-02 โครงการปจฉิมนิเทศ 
3. สถ 3.3-03 โครงการไหวครู/ไหวครูชาง 
4. สถ 3.3-04 โครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันพอและวันแมแหงชาติ 
5.สถ 3.3-05 โครงการเทียนเขาวัด เน่ืองในวันสําคัญทางศาสนา 
6. สถ 3.3-06 โครงการคายอาสาพัฒนา 
7. สถ 3.3-07โครงการ กีฬาสีภายใน 
8. สถ 3.3-08โครงการกิจกรรมชมรมนักศึกษา 
9. สถ 3.3-09 โครงการพัฒนาและความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรมงคล” 
10. สถ 3.3-10 โครงการเสริมสรางวินัย และคานิยมของนักศึกษา 
11. สถ 3.3-11 โครงการคายเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

4.1    กระบวนการ 
1. สถ 4.1-01 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
2. สถ 4.1-02 แบบเสนอโครงการวิจัย (ว1ด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
3. สถ 4.1-03 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
4. สถ 4.1-04 โครงการวิจัยสัญจร 

4.2    กระบวนการ 
- 

4.3    ปจจัยนําเขา 
1. . สถ 4.3-01 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แจงการจัดสรรเงินประจํางวดงบประมาณประจําป 
พ.ศ. 2551 
2. . สถ 4.3-02 ผลการอนุมัติงบประมาณผลประโยชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 
3. สถ 4.3-03 ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
4. สถ 4.3-04 แบบเสนอโครงการวิจัย (ว1ด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

4.4 
- 

4.5 



 214 

1. สถ 4.5-01 http://www.ird.rmutp.ac.th 

4.6 
1.สถ 4.6-01  หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แจงการจัดสรรเงินประจํางวดงบประมาณประจําป พ.ศ. 
2551 
2.สถ 4.6-02  ผลการอนุมัติงบประมาณผลประโยชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 
3. สถ 4.6-03ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
4. สถ 4.6-04  แบบเสนอโครงการวิจัย (ว1ด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

4.7    ผลผลิต 
- 

 
 
 
องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม 

5.1     กระบวนการ 
1. สถ 5.1-01 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 
2. สถ 5.1-012รายงานประจําป พ.ศ. 2550 
3. สถ 5.1-03 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน 
4. สถ 5.1-04 ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

5.2    ปจจัยนําเขา 
1. สถ 5.2-01 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 
2. สถ 5.2-02 รายช่ืออาจารยผูใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
3. สถ 5.2-03 ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

5.3    ผลผลิต 
1. สถ 5.3-01 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน 
2. สถ 5.3-02 ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

5.4    ผลผลิต 
1. สถ 5.4-01 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน 

5.5    ผลผลิต 
- 

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

5.7    ปจจัยนําเขา 
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1. สถ 5.7-01 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน 
2. สถ 5.7-02 รายการอนุมัติเบิกจาย 
3. สถ 5.7-03 ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

5.8    ผลผลิต 
1. สถ 5.8-01 ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

5.9 
1. สถ 5.9-01 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
2. สถ 5.9-02 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน 
3. สถ 5.9-03 โครงการสอนรายวิชาออกแบบเซรามิก 
4. สถ 5.9-04โครงการสอนรายวิชาการพิมพซิลคสกรีน 
5. สถ 5.9-05โครงการสอนรายวิชาออกแบบสิ่งทอ 

 

 

5.10    ผลผลิต 
1. สถ 5.10-01 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
2. สถ 5.10-02 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน 
3. สถ 5.10-03 ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
6.1    กระบวนการ 
1. สถ 6.1-01  แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
2. สถ 6.1-02  โครงการปฐมนิเทศ 
3. สถ 6.1-03  โครงการปจฉิมนิเทศ 
4. สถ 6.1-04  โครงการไหวครู/ไหวครูชาง 
5. สถ 6.1-05 โครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันพอและวันแมแหงชาติ 
6. สถ 6.1-06  โครงการเทียนเขาวัด เน่ืองในวันสําคัญทางศาสนา 
7. สถ 6.1-07  โครงการคายอาสาพัฒนา 
8. สถ 6.1-08  โครงการ กีฬาสีภายใน 
9. สถ 6.1-09  โครงการกิจกรรมชมรมนักศึกษา 
10. สถ 6.1-10  โครงการพัฒนาและความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรมงคล” 
11. สถ 6.1-11  โครงการเสริมสรางวินัย และคานิยมของนักศึกษา 
12. สถ 6.1-12  โครงการคายเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

6.2    ผลผลิต 
1. สถ 6.2-01  ตารางสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรรมนักศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 
2. สถ 6.2-02  โครงการและหนังสือขออนุมัติ 
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6.3    ปจจัยนําเขา 
1. สถ 6.3-01   ตารางสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรรมนักศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 
2. สถ 6.3-02  โครงการและหนังสือขออนุมัติ 

6.4     ผลผลิต 
1. สถ 6.4-01  โครงการปฐมนิเทศ 
2. สถ 6.4-02  โครงการปจฉิมนิเทศ 
3. สถ 6.4-03  โครงการไหวครู/ไหวครูชาง 
4. สถ 6.4-04  โครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันพอและวันแมแหงชาติ 
5.สถ 6.4-05  โครงการเทียนเขาวัด เน่ืองในวันสําคัญทางศาสนา 
6. สถ 6.4-06  โครงการคายอาสาพัฒนา 
7. สถ 6.4-07โครงการ กีฬาสีภายใน 
8. สถ 6.4-08  โครงการกิจกรรมชมรมนักศึกษา 
9. สถ 6.4-09  โครงการพัฒนาและความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรมงคล” 
10. สถ 6.4-10  โครงการเสริมสรางวินัย และคานิยมของนักศึกษา 
11. สถ 6.4-11  โครงการคายเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
องคประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ 
7.1    กระบวนการ 
1. สถ 7.1-01  แผนพัฒนาและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ป (พ.ศ. 2548- 2553) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 
2. สถ 7.1-02   คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 
ที่ 220/2549 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
3. สถ 7.1-03  คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ที่  38/2550 เรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการบริหารของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
4. สถ 7.1-04   บันทึกขอความเรื่องกําหนดระยะเวลาการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
5. สถ 7.1-05 เอกสารการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ประจําป 2550 
6. สถ 7.1-06   แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
7. สถ 7.1-07  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจําป 2550 
8. สถ 7.1-08 ใบลงนามการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตโชติเวช 
9.  สถ 7.1-09  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  รอบ 12 เดือน 
10. สถ 7.1-10 ผลการประเมินผูบริหารสูงสุดของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ปการศึกษา 2550 

7.2     กระบวนการ 
1. สถ 7.2-01  แบบประเมินผูบริหารระดับสูง 

7.3    กระบวนการ 
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1. สถ 7.3-01  คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการ
ความรูภายในองคกร 

7.4    กระบวนการ  
1.  สถ 7.4-01  แผนกรอบอัตรากําลัง 
2.  สถ 7.4-02  โครงการพัฒนาบุคลากร 
3.  สถ 7.4-03  การใหโบนัส กพร.  แกบุคลากร  
4.  สถ 7.4-04  การใหโบนัสลูกจางช่ัวคราว 
5.  สถ 7.4-05  สวัสดิการเงินคาฌาปนกิจแกบุคลากร 
6.  สถ 7.4-06  สรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ / ลูกจางช่ัวคราว 
7. สถ 7.4-07   ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบป
การศึกษา 2550 
 
7.5    ปจจัยนําเขา 
1. สถ 7.5-01  ระบบบริการขอมูลสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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. สถ 7.5-02  ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/evaluate_datacenter/index.php 
3. สถ 7.5-03  ระบบการจัดการบัญชีรายช่ือผูใชงานคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชมงคล 
(RMUTP CAS : Centralized  Authentication  System)   http://dc.rmutp.ac.th/cas/ 
4. สถ 7.5-04  ระบบจัดการขอมูลและขาวสารบนหนาเวบไซต  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
http://www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html 

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

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

3. สถ 7.6-03   http://www.arch.rmutp.ac.th 

7.7    ผลผลิต 
1. สถ 7.7-01  ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

7.8    กระบวนการ 

http://www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html�
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1. สถ 7.8-01  คําสั่งแตงต้ังคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ 
53/2550  เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการทํางานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ    
2. สถ 7.8-02  แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. สถ 7.8-03  การวางระบบควบคุมภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

7.9    ผลผลิต 
1. สถ 7.9-01  เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
2. สถ 7.9-02  เอกสารรายงานผลการการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
3. สถ 7.9-03  เอกสารรายงานผลการการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
4. สถ 7.9-04  เอกสารรายงานผลการการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
5. สถ 7.9-05  แผนปฎิบัติงาน 4 ป (พ.ศ.2549-2552) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
6. สถ 7.9-06  หนังสือสํานักงานกพร.ดวนที่สุด ที่ นร 1201/864 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550  ของสวนราชการ  สถาบันอุดมศึกษาและจังหวัด 
7. สถ 7.9-07  แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

7.10    ผลผลิต 
1. สถ 7.10-01  แผนพัฒนาและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ป (พ.ศ. 2548- 2553) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 
2. สถ 7.10-02  คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 
ที่ 220/2549 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
3. สถ 7.10-03  คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ที่  38/2550 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
4. สถ 7.10-04  บันทึกขอความเรื่องกําหนดระยะเวลาการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
5. สถ 7.10-05  เอกสารการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ประจําป 2550 
6. สถ 7.10-06  แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
7. สถ 7.10-07  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจําป 2550 
8. สถ 7.10-08  ใบลงนามการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตโชติเวช 
9. สถ 7.10-09  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  รอบ 12 เดือน 
10.สถ 7.10-10  ผลการประเมินผูบริหารสูงสุดของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ปการศึกษา 2550 

7.11     ผลผลิต 
1. สถ 7.11-01   ตารางสรุปขอมูลบุคลากรไปฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และเสนอผลงานวิชาการปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 
2. สถ 7.11-02  ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

7.12    ผลผลิต 
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1.  สถ 7.12-01  ตารางสรุปขอมูลบุคลากรไปฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และเสนอผลงานวิชาการปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 
2.  สถ 7.12-02  ใบสรุปจํานวนอาจารยประจํา และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําป พ.ศ. 2550 
7.13    ผลผลิต 
1.  สถ 7.13-01  ตารางสรุปขอมูลบุคลากรไปฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และเสนอผลงานวิชาการปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 
2.  สถ 7.13-02  ใบสรุปจํานวนอาจารยประจํา และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําป พ.ศ. 2550 
 
 
7.14    ปจจัยนําเขา 
1.สถ 7.14-01   ระบบบริการขอมูลสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

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. สถ 7.14-02  ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/evaluate_datacenter/index.php 
3. สถ 7.14-03  ระบบการจัดการบัญชีรายช่ือผูใชงานคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนคร 

(RMUTP CAS : Centralized  Authentication  System)   http://dc.rmutp.ac.th/cas/ 
4. สถ 7.14-04  ระบบจัดการขอมูลและขาวสารบนหนาเวบไซต  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

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

7.15    ปจจัยนําเขา 
1. สถ 7.15-01  ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา  บุคลากร  และหลักสูตร 

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://www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html�
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http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_curr.php 
 

องคประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ 
8.1    กระบวนการ 
1. สถ 8.1-01   เอกสารคําเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนคร  
โชติเวช 
2. สถ 8.1-02   เอกสารคําเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายเงินผลประโยชนประจําปงบประมาณพ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลนคร  โชติเวช 
3. สถ 8.1-03   แผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป2550 งบดําเนินงาน 

4. สถ 8.1-04   เอกสารทะเบียนคุมการรับ–จาย ของคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2550 รายไตรมาส และรายป 
5. สถ 8.1-05   หนังสือแจงผลการ/ตรวจสอบของ หนวยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนคร 
6. สถ 8.1-06รายงานทางการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

8.2    กระบวนการ 
1. สถ 8.2-01   คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยศาสตรและการออกแบบ  ที่ 14/2550  เรื่อง 
แตงต้ังผูรับผิดชอบหนาที่ระหวางปดภาคเรียนท่ี2/2549 
2.สถ 8.2-02    บันทึกขอความขออนุมัติอาจารยพิเศษ  คณะสถาปตยศาสตรและการออกแบบ   
3.สถ 8.2-03    ตารางสอนภาคเรียนที่  1/2550  และ2/2550 

8.3    ปจจัยนําเขา 
1. สถ 8.3-01    บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.0581.15/0799  ลงวันที่ 14  
กรกฎาคม  2551 เรื่อง สงตารางขอมูลทางการเงิน 

8.4    ปจจัยนําเขา 
1. สถ 8.4-01   บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.0581.15/0799  ลงวันที่ 14  
กรกฎาคม  2551 เรื่อง สงตารางขอมูลทางการเงิน 

8.5    ผลผลิต  
1. สถ 8.5-01   บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.0581.15/0799  ลงวันที่ 14  
กรกฎาคม  2551 เรื่อง สงตารางขอมูลทางการเงิน 

8.6    ปจจัยนําเขา  
1. สถ 8.6-01   บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.0581.15/0799  ลงวันที่ 14  
กรกฎาคม  2551 เรื่อง สงตารางขอมูลทางการเงิน 

8.7    ปจจัยนําเขา 
1. สถ 8.7-01   บันทึกขอความจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่
ศธ.0581.12/293  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2551 เรื่อง สงขอมูล กพร.ตัวช้ีวัดที่ 17,18,19 

8.8    ผลผลิต 
1. สถ 8.8-01   บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.0581.15/0799  ลงวันที่ 14  
กรกฎาคม  2551 เรื่อง สงตารางขอมูลทางการเงิน 
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2. สถ 8.8-02   บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.0581.16/70 ลงวันที่ 9  มกราคม  
2550 เรื่อง แจงการจัดสรรเงินประจํางวดงบประมาณประจําป  พ.ศ.2550 
3. สถ 8.8-03   บันทึกขอความจากกองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.0581(กนพ.)/2642 
ลงวันที่ 28 กันยายน  2549 เรื่อง งบประมาณเงินผลประโยชนประจําป 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) 

8.9    ผลผลิต 
1.สถ 8.9-01    สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
(ตัวช้ีวัดที่ 10) 
 
 
8.10    ผลผลิต 
1. สถ 8.10-01   สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
(ตัวช้ีวัดที่ 11) 

8.11    ผลผลิต 

1. สถ 8.11-01   เอกสารรายงานตนทุนผลผลิตตอหนวย  ปงบประมาณ 2550 รอบ 12 เดือน  ระหวางวันที่  1 ตุลาคม 2549 – 30  

กันยายน 2550  

 
องคประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1    กระบวนการ 
1.  สถ 9.1-01   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
2. สถ 9.1-02    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่องวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย คุณภาพและคานิยมขององคกร 
3. สถ 9.1-03   เปาหมายมาตรฐานและตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4. สถ 9.1-04   รายงานการประเมินผลโครงการ (SAR) ปการศึกษา 2547, 2548, 2549 
5. สถ 9.1-05   คูมือคุณภาพ คูมือขั้นตอนการทํางาน เอกสารบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
6. สถ 9.1-06   ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 
7. สถ 9.1-07   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขตโชติเวช ประจําปงบประมาณ 2549 ตัวช้ีวัดที่ 4.5.1 
8. สถ 9.1-08   รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (สมศ.)   22-24  กย. 2546 
9. สถ 9.1-09   คูมือระบบการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
10. สถ 9.1-10   คูมือตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
11. สถ 9.1-11   คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
12. สถ 9.1-12   คูมือสําหรับการรายงานใชประเมินองคกรดวยตนเอง 
 

9.2    กระบวนการ 
1.  สถ 9.2-01   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
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2.  สถ 9.2-02   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่องวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย คุณภาพและคานิยมขององคกร 
3. สถ 9.2-03   เปาหมายมาตรฐานและตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4. สถ 9.2-04   รายงานการประเมินผลโครงการ (SAR) ปการศึกษา 2547, 2548, 2549 
5. สถ 9.2-05   คูมือคุณภาพ คูมือขั้นตอนการทํางาน เอกสารบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
6. สถ 9.2-06   ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 
7. สถ 9.2-07   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขตโชติเวช ประจําปงบประมาณ 2549 ตัวช้ีวัดที่ 4.5.1 
8. สถ 9.2-08   รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (สมศ.)   22-24  กย. 2546 
 
9.3    ผลผลิต 
1.  สถ 9.3-01   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
2. สถ 9.3-02   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่องวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย คุณภาพและคานิยมขององคกร 
3. สถ 9.3-03   เปาหมายมาตรฐานและตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4. สถ 9.3-04   รายงานการประเมินผลโครงการ (SAR) ปการศึกษา 2547, 2548, 2549 
5. สถ 9.3-05   คูมือคุณภาพ คูมือขั้นตอนการทํางาน เอกสารบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
6. สถ 9.3-06   ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 
7. สถ 9.3-07   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขตโชติเวช ประจําปงบประมาณ 2549 ตัวช้ีวัดที่ 4.5.1 
8. สถ 9.3-08   รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (สมศ.)   22-24  กย. 2546  
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สวนที่ 4-1 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 
 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ปการศึกษา  2550  

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ สกอ.                                                        : 9  องคประกอบ  44  ตัวบงช้ี 
มทร.พระนคร                                                    : 9  องคประกอบ  เลือก 40  ตัวบงช้ี 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ     : 9  องคประกอบ  เลือก 40  ตัวบงช้ี 
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                                              79ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  สมศ. ระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปการศึกษา  2550 
 มาตรฐานท่ี  1  (สมศ.)   :  ดานคุณภาพบัณฑิต  

ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) 

เกณฑการประเมิน 

1.1 รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป (ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- บัณฑิตท้ังสิ้น  49  คน 
:ไดงานทํา  38  คนรอยละ  77.55 
:ประกอบอาชีพอาชีพอิสระ  3  
คน  รอยละ  6.12 
:รวม  41  คนรอยละ  83.67 

อางอิง   งานกิจการนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-59 60 -79 ≥ 80 
 
ผลการประเมิน =     3  คะแนน 

1.2 รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได
ทํางานตรงสาขาท่ีสําเร็จ
การศึกษา (ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- บัณฑิตไดงานทํา 
:ตรงสาขา  41  คนรอยละ  100 

อางอิง   งานกิจการนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-59 60 -79 ≥ 80 
  

ผลการประเมิน =    3  คะแนน          
1.3 รอยละของบัณฑิตที่
ไดรับเงินเดือนเร่ิมตน
เปนไปตามเกณฑ 
(ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- บัณฑิตไดเงินเดอืนตามเกณฑ     
41 คน รอยละ  100 

อางอิง   งานกิจการนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-74 75 -99 100 
  
ผลการประเมิน =       3  คะแนน            

 1.4 ระดับความพึงพอใจ
ของนายจางผูประกอบการ
และ ผูใชบัณฑิต 
(ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- ระดับความพึงพอใจ  4.50 
(เต็ม 5) 

 
อางอิง   งานกิจการนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-2.4 2.5 -3.4 ≥ 3.5 
 
ผลการประเมิน =      3  คะแนน                     

1.5 จํานวนนักศึกษา หรือ
ศิษยเกา ที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดาน    
วิชาการ  วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่   
เก่ียวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติในรอบ 3 ป
ที่ผานมา (คน) (ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
     - นศ.ปจจุบันทั้งหมด  427  คน 
- ศิษยเกา (3 ป) ทั้งหมด  49  คน   
รวม  476  คน 
-รวม  476  คนรอยละ  2.10 

 
 
 
 
 
 
อางอิง   งานกิจการนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

-  -  ≥ 1  
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการประเมิน =        3  คะแนน 
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มาตรฐานท่ี  1  (สมศ.)   :  ดานคุณภาพบัณฑิต  (ตอ) 

ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) 

เกณฑการประเมิน 

1.6 จํานวนวิทยานิพนธ
แ ล ะ ง า น วิ ช า ก า ร ข อ ง
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปที่
ผานมา(ช้ินงาน) (ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- จํานวนงานวิชาการ  3  ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 

อางอิง   งานกิจการนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1  2  ≥ 3  
  
 
  ผลการประเมิน =             3  คะแนน 

  

มาตรฐานท่ี  2  (สมศ.)   :  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 

(Outcome) 
เกณฑการประเมิน 

2.1 รอยละของงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่
ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา(ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- จํานวน อ.ประจํา  12  คน 
- จํานวนท่ีตีพิมพเผยแพร / ใช
ประโยชน 
:งานวิจัย  1  ชิ้น 
:งานสรางสรรค  0  ชิ้น 
- รอยละ  7.69 

 
 

อางอิง  งานวิจัยและพัฒนา 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-19  20-29  ≥ 30  
  
 

 
    ผลการประเมิน =        2 คะแนน    

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา (บาท) (ปจจัยนําเขา) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
จํานวนเงิน19,763.08 บาท 
 
อางอิง  งานวิจัยและพัฒนา 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1-9,999  10,000-14,999  ≥ 15,000   

   
ผลการประเมิน =          3  คะแนน                                 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค จาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา (บาท) 
(ปจจัยนําเขา) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
 
จํานวนเงิน 0 บาท 
 
 
อางอิง  งานวิจัยและพัฒนา 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1-9,999  10,000-14,999  ≥ 15,000   

 
ผลการประเมิน =               0 คะแนน  
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มาตรฐานท่ี  2  (สมศ.)   :  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค (ตอ) 
ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 

(Outcome) 
เกณฑการประเมิน 

2.4  รอยละของอาจารย
ประจํ าไดรับทุนทํ า วิจั ย
หรืองานสรางสรรคจาก   
ภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา (ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- จํานวน อ.ที่ไดรับทุนภายใน  5  
คน 
- รอยละ  41.67 
 

 
อางอิง  งานวิจัยและพัฒนา 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-29  30 -44  ≥ 45   
 
ผลการประเมิน =           2 คะแนน 

2.5 รอยละของอาจารย
ประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคจาก 
ภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา (ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- จํานวน อ.ที่ไดรับทุนภายนอก  0  
คน 
- รอยละ  0 
 

 
อางอิง  งานวิจัยและพัฒนา 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-14  15 -19  ≥ 20   

            

ผลการประเมิน =          0 คะแนน 

 

มาตรฐานท่ี  3  (สมศ.)   :  ดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 

(Outcome) 
เกณฑการประเมิน 

3.1 รอยละของกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและ   
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคมชุมชนประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารย
ประจํา (ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- จํานวนกิจกรรม/โครงการ บริการ
วิชาการ=  8  กิจกรรม 
- จํานวน อ.ประจําท้ังส้ิน 12  คน 
- รอยละ   66.67 

 
 
 
อางอิง  งานบริการสังคม 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 - 24  25 - 39 ≥ 40 
 
 
ผลการประเมิน =              3  คะแนน 

3.2 รอยละของอาจารยที่
เปนปรึกษาเปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก    
สถาบันเปนกรรมการ
วิชาการ และกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติและ   
นานาชาติ ตออาจารยประจํา 
(ปจจัยนําเขา) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- อ.ประจําทั้งสิ้น 13 คน 
- อ. มีสวนรวม 10 คน 
- รอยละ  76.92 
 

 
 
 
 
อางอิง  งานบริการสังคม 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-14  15-24  ≥ 25 

 
 
ผลการประเมิน =       3  คะแนน               
 

 
มาตรฐานท่ี  3  (สมศ.)   :  ดานการบริการวิชาการ  (ตอ) 
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ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) 

เกณฑการประเมิน 

3.3 มีการนําความรูและ
ประสบการณจากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ   
มาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
(โครงการ/ กิจกรรม)   
(ผลผลิต) 
 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
 
- ดําเนินการได   2  ระดับ 
 
 
 
 
 
 
อางอิง  งานบริการสังคม 

เกณฑมาตรฐาน   :   
1 = มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/
วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 
2 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/ วิชาชีพมาใช
ในการเรียนการสอนอยางนอย 1โครงการ  
3 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/ วิชาชีพมาใช
ในการวิจัยอยางนอย 1โครงการ  
4 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/ วิชาชีพมาใช
ในการเรียนการสอนและการวิจัยอยางนอย 1โครงการ  
5 = มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1โครงการ  
 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

2 3 ≥  4  
  
 ผลการประเมิน =      3  คะแนน 

3.4 คาใชจาย และมูลคา
ของสถาบันในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือ   
สังคมตออาจารยประจํา 
(บาทตอคน) (ปจจัยนําเขา) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- คาใชจาย 200,801.28 บาท 
- มูลคา  -  บาท 
- รวม  200,801.28 บาท 
- จํานวนอาจารย 12  คน 
- สัดสวน  1  :  16,733.44  บาท 

อางอิง  งานบริการสังคม 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1 – 6,499 6,500 – 9,999  ≥  10,000 

     
ผลการประเมิน =.          3  คะแนน 

3.5 *จํานวนแหลงใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ    
(จํานวนศูนยเครือขาย) 
(ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ  
- 3 แหลง 

 
 
อางอิง  งานบริการสังคม 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 – 2  3 ≥  4  
   
 ผลการประเมิน =        2 คะแนน 

3.6 *รายรับของสถาบันใน
การบริการวิชาการและ
วิชาชีพในนามสถาบัน    
ตออาจารยประจํา (บาท) 
(ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- รายรับ  0  บาท 
- จํานวนอาจารย 12  คน 
- สัดสวน 1 : 0 
 
 
อางอิง  งานบริการสังคม 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1 – 14,999  15,000 – 19,999 ≥  20,000  

    
 ผลการประเมิน =           0 คะแนน 

 
มาตรฐานท่ี  3  (สมศ.)   :  ดานการบริการวิชาการ  (ตอ) 

ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการประเมิน 
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(Outcome) 
3.7 *ระดับความสําเร็จใน
การใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพตามพันธกิจของ   
สถาบัน (ระดับ) 
(ผลผลิต) 
 
 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
 
- ระดับความสําเร็จ  3  ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
อางอิง  งานบริการสังคม 

เกณฑมาตรฐาน   :   
1 = มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจ
ของสถาบัน 
2 = มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการ
ใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพนัธกิจของสถาบัน 
3 = มีการบูรณาการการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
อยางนอย 1 โครงการ  
4 = มีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจาก
การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ  
5 = เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรใน
ชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรู อยางนอย 1 โครงการ 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 – 2   3 ≥ 4 
   
ผลการประเมิน =        2 คะแนน 

 

มาตรฐานท่ี  4  (สมศ.)   :  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 

(Outcome) 
เกณฑการประเมิน 

4.1 รอยละของกิจกรรมใน
การอนุรักษพัฒนา และ 
สรางเสริมเอกลักษณ   
ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษา (ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- จํานวนกิจกรรม  5  กิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาท้ังหมด  429  คน 
- รอยละ  1.16 

 
อางอิง งานศิลปวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 – 1.4  1.5 – 1.9  ≥  2.0 
     
ผลการประเมิน =        3  คะแนน 

4.2 รอยละของคาใชจาย
และมูลคาที่ใชในการ
อนุรักษ พัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
(ปจจัยนําเขา) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- จํานวนคาใชจาย  75,000  บาท 
- จํานวนมูลคา…………..บาท 
- งบดําเนินการ  12,265,670  บาท 
- รอยละ  0.61 
 

 
อางอิง งานศิลปวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

0.01-0.49 % ของงบ 
ดําเนินการ 

0.50-0.99% ของงบ 
ดําเนินการ  

≥ 1 %  ของ
งบดําเนินการ  

  

ผลการประเมิน =     2   คะแนน 

 
 
มาตรฐานท่ี  5  (สมศ.)   :  ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) 

เกณฑการประเมิน 
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5.1ระดับคุณภาพของสภา
มหาวิทยาลัย/
กรรมการบริหารสถาบัน 
(ขอ) (ผลผลิต) 
 

คํานวณ/อธิบายส้ันฯ  
 
 
- ดําเนินการได  7 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อางอิง  เลขานุการคณะ 

เกณฑการพิจารณาขอ   (สมศ.) 
1.    กรรมการสภาสถาบนั/ กลุมสาขา เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบ
การดําเนินงาน  
2.    สภาสถาบัน/ กลุมสาขา มีสวนรวมในการกําหนดและใหความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรและให ขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ  
3.   สภาสถาบัน/ กลุมสาขาติดตามผลการดาํเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของสถาบนัอยางครบถวน มากกวาปละ 2 คร้ัง  
4.   มีการประชุมสภาสถาบัน/ กลุมสาขาอยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน  
 5. มีกรรมการสภาสถาบนั/ กลุมสาขา เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางตํ่า
รอยละ 80  
6.   มีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบนั/ กลุมสาขา กอนประชุม
โดยเฉลี่ยอยางตํ่า 7 วัน  
7.   มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบัน/ กลุมสาขา
โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 
เกณฑการประเมิน   :     

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1-3  4  ≥ 5  

   
ผลการประเมิน =    2 คะแนน 

5.2 มีการพัฒนาสถาบนั 
สูองคการเรียนรูโดยอาศัยผล
การประเมินจากภายใน  
และภายนอก (ระดับ) 
(กระบวนการ)   
 

คํานวณ/อธิบายส้ันฯ 
- ดําเนินการได   1  ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อางอิง  ศูนยการจดัการ
ความรู (KM Center) 

ระดับคณุภาพ  
1 = มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจํางบ 
ประมาณที่ขอรับการประเมิน  
2 = มีการดําเนนิการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผน
รอยละ 50  
3 = มีการดําเนนิการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ 
รอยละ   100  
4 = มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุง
แผนการจัดการจัดการความรู 
เกณฑการประเมิน   :     

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1-2  3  ≥ 4 

  
 ผลการประเมิน =       2  คะแนน 

 
 
มาตรฐานท่ี  5  (สมศ.)   :  ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  (ตอ) 

ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) 

เกณฑการประเมิน 
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5.3 มีการกําหนดแผน 
กลยุทธที่เช่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตรชาติ(ระดับ) 
(กระบวนการ)   
 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
 
 
- ดําเนินการได 4 ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
อางอิง  งานแผนและ
งบประมาณ 

ระดับคุณภาพ  
1 = คณะกรรมการ/ คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน 
2 = มีแผนกลยุทธของสถาบัน  
3 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธ
กับยุทธศาสตรชาติ  
4 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวา 
รอยละ 80 ของแผน  
5 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ต้ังแตรอย
ละ 80 ของแผน  
 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-2  3  ≥ 4 
 
 ผลการประเมิน =  3  คะแนน 

5.4 การใชทรัพยากร
ภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน (ระดับ) 
(กระบวนการ)   
 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ
ดําเนินการได  .......  ขอ 
- ระดับความพึงพอใจ  87.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อางอิง  งานสารบัญ 

ระดับคุณภาพ 
1 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร
ของสถาบัน 
2 = มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของ
สถาบัน  
3 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน  
4 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน  
5 = มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากร
รวมกับหนวยอื่น  
 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-2  3  ≥ 4 
   
ผลการประเมิน = 3  คะแนน 

 

 

 
 
 
มาตรฐานท่ี  5  (สมศ.)   :  ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  (ตอ) 

ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) 

เกณฑการประเมิน 

5.5 ศักยภาพของระบบ คํานวณ/อธิบายส้ันฯ ระดับคณุภาพ    : (สมศ.) 
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ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 
การเรียนการสอน และ   
การวิจัย (ระดับ) 
(ปจจัยนําเขา) 
 

 
- ดําเนินการได  4  ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
อางอิง  สํานักวทิยบริการ 

1 = มีนโยบายในการจัดทาํระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2 = มีระบบฐานขอมูลเพือ่การตัดสินใจ  
3 = มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล 
4 = มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5 = มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูล 
 
เกณฑการประเมิน   :     

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1  2 ≥ 3 

  
 ผลการประเมิน =   3  คะแนน 

5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวน
นักศึกษา     
(บาทตอคน) 
(ปจจัยนําเขา) 
 

คํานวณ/อธิบายส้ันฯ 
- จํานวนสินทรัพยถาวร 
17,407,548.37บาท 
- จํานวน นศ.ทั้งส้ิน  347 คน 
- สัดสวน 50,165.85 : 1 
อางอิง  งานการเงิน 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1 – 64,999  65,000 – 99,999  ≥ 100,000  

  
ผลการประเมิน =   1  คะแนน 

5.7 คาใชจายทั้งหมดตอ
จํานวนนักศกึษา   
(รอยละของเกณฑปกติ)* 
(ปจจัยนําเขา) 
 

คํานวณ/อธิบายส้ันฯ 
-คาใชจายทั้งหมด 8,130,028.51 
บาท 
-จํานวน นศ.ทั้งส้ิน  347  คน 
-รอยละของเกณฑ  -67.18 
 

 
 
อางอิง  งานการเงิน 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

≥ +10 %หรือ  < -10 
%  

ของเกณฑ  

5-9.99% และ -5-(-9.99)% 
ของเกณฑ  

(-4.99)- 4.99) %  
ของเกณฑ  

เกณฑปกต=ิ…………..* 
ผลการประเมิน =    1  คะแนน 

5.8 รอยละของเงินเหลือจาย
สุทธิตองบดาํเนินการ 
(รอยละของงบดาํเนินการ) 
(ผลผลิต) 
 

คํานวณ/อธิบายส้ันฯ 
-เงินเหลือจายสุทธ ิ1,403,011.84 
บาท 
-งบดําเนินการ  5,540,071.55 บาท 
รอยละ  25.33 
 
 
อางอิง  งานการเงิน 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-4 %  
ของงบ ดําเนินการ 

+5-9 % หรือ >15%
ของงบ ดําเนินการ  

+10-15 %  
ของงบ ดําเนินการ  

ผลการประเมิน =  2  คะแนน 

 *วิธีคํานวณเกณฑปกติแสดงในหนา 146 
มาตรฐานท่ี  5  (สมศ.)   :  ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  (ตอ) 

ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) 

เกณฑการประเมิน 

5.9 รอยละของอาจารย
ประจําที่เขารวมประชุม 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- จํานวน อ. เขารวม  6  คน 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
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วิชาการ และ/หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ทั้งใน    
ประเทศและตางประเทศ 
(ผลผลิต) 

- รอยละ  50 
 
 
 
 

อางอิง  งานบุคคลกร 

1 – 34  +5-9 % หรือ >15%
ของงบ ดําเนินการ  

+10-15 %  
ของงบ ดําเนินการ  

 
 ผลการประเมิน =   3  คะแนน 

5.10 งบประมาณสําหรับ
การพัฒนา  คณาจารย 
ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ   
ต างประเทศตออาจารย
ประจํา(บาทตอคน) 
(ปจจัยนําเขา) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- จํานวนงบพัฒนา คณาจารย 
51,812บาท 
- จํานวน อ.ประจํา  13  คน 
- สัดสวน  3,985.54 : 1  คน 

 
อางอิง   กองคลัง 
งานแผน 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1 - 6,499    6,500 -  9,999  ≥  10,000  

 
  ผลการประเมิน =    3  คะแนน 

5.11 รอยละของบุคลากร
ประจํ าสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรู         
และทักษะวิชาชีพทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ 
(ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
บุคลากรทั้งส้ิน  27  คน                  
จํานวนท่ีไดพัฒนา =  24  คน 
- รอยละ  88.89 
 

 
อางอิง  กองบริหารงาน
บุคคล 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-44  45 -69  ≥ 70  
 
 ผลการประเมิน =   3  คะแนน 

 

 

มาตรฐานท่ี  6  (สมศ.)   :  ดานการหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 

(Outcome) 
เกณฑการประเมิน 

6.1 รอยละของหลักสูตรที่
ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมด(ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
ทั้งหมด  2  หลักสูตร 
:ไดมาตรฐาน  2  หลักสูตร 
-รอยละ  100 

 
 
 
อางอิง   งานทะเบียน 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-79  80-99  100  
   
ผลการประเมิน =  3  คะแนน 

 
มาตรฐานท่ี  6  (สมศ.)   :  ดานการหลักสูตรและการเรียนการสอน  (ตอ) 

ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) 

เกณฑการประเมิน 

6.2 จํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทาตอจํานวน

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- จํานวน FTES= 349 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
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อาจารยประจํา  

(รอยละของเกณฑปกติ)* 
(ปจจัยนําเขา) 

- จํานวนอาจารยประจํา  13  คน 
- รอยละ(ของเกณฑมาตรฐาน) -
76.68 

อางอิง   งานทะเบียน 

≥+10 %หรือ  < -10 
%  

ของเกณฑ  

6-9.99% และ -6-(-
9.99)%  

ของเกณฑ  

(-5.99)- 5.99) %  
ของเกณฑ  

 ผลการประเมิน = 1  คะแนน 
6.3 รอยละของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา(ปจจัยนําเขา) 
(ปจจัยนําเขา) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- อาจารยประจํา  13  คน 
:ป.เอก 0  คนรอยละ 0 
:ป.โท  9  คนรอยละ 69.23 
:ป.ตรี  4  คนรอยละ 30.77 
  
อางอิง   งานบุคลากร 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-19  20 -29  ≥ 30  
   
ผลการประเมิน =   0  คะแนน 

6.4 รอยละของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
(ปจจัยนําเขา) 
 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- อาจารยประจําทั้งหมด  13  คน 
:รศ.  0  คน รอยละ  0 
:ผศ.  0  คน รอยละ  0 
:อ.  13  คน รอยละ  100 
 

อางอิง   งานบุคลากร 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-39  40-59  ≥ 60  
   
ผลการประเมิน =   0  คะแนน 

6.5 มีกระบวนการสงเสริม
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย (Professional 
Ethics) (ระดับ) 
(กระบวนการ) 

คํานวณ/อธิบายสั้นฯ 
- ดําเนินการได   5  ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อางอิง   งานบุคลากร 

ระดับคุณภาพ 
1 = สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปน 
ลายลักษณอักษร 

2 = มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  
3 = มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
4 = มีระบบในการดําเนินการกับมีผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
5 = มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการ
กระทําผิดจรรยาบรรณ  
 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1-2  ขอ 3 ขอ ≥ 4  ขอ 

   
ผลการประเมิน =   3  คะแนน 

*เกณฑปกติแนบทายภาคผนวก 
 
 
มาตรฐานท่ี  6  (สมศ.)   :  ดานการหลักสูตรและการเรียนการสอน  (ตอ) 

ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) 

เกณฑการประเมิน 

6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะ

คํานวณ/อธิบายส้ันฯ 
 

เกณฑการพิจารณา  
1. คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา  
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การเรียนรูจาก  
การปฏิบัติและประสบการณ
จริง(ขอ) 
(กระบวนการ) 

- ดําเนินการได  5  ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อางอิง   งานทะเบียน 

2. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบคุคล  

3. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

4. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู
ของตนเองและผูเรียน  
5. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน  
6. คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  
7. คณาจารยมีการวจิัยเพื่อพัฒนาส่ือและการ เรียนรู ของผูเรียนและนําผล
ไปใชพัฒนาผูเรียน 
 
เกณฑการประเมิน   :     

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1-2  3-4  ≥ 5  

   
ผลการประเมิน =    3  คะแนน 

6.7 ระดบัความพงึพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 
(ระดบั) (ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายส้ันฯ 
-ระดับความพึงพอใจ  4.17  (เต็ม 5)
 

 

อางอิง   งานทะเบียน 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-2.49 2.5-3.49 ≥ 3.5 
   
ผลการประเมิน =    3  คะแนน 

6.8 รอยละของนกัศึกษาท่ีเขา
รวมกิจกรรม/ โครงการ
พัฒนานักศึกษา(ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายส้ันฯ 
- จํานวนนักศึกษาท้ังสิ้น 427 
คน 
- นศ.เขารวมกิจกรรม  427  คน 

- รวมกจิกรรมรอยละ 
100 

อางอิง งานกิจการนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1-39  40 -59  ≥ 60  
   
ผลการประเมิน =    3  คะแนน 

6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชใน
ระบบหองสมุดคอมพิวเตอร 
และ ศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษา (บาทตอคน) 
(ปจจัยนําเขา) 

คํานวณ/อธิบายส้ันฯ 
-จํานวน นศ.ทั้งส้ิน 347  คน 
-จํานวนเงินสําหรับระบบหองสมุด, 
  Com  =  4,105,989.00  บาท 
-สัดสวน  11,832.82  บาท  : 1 คน 
 
อางอิง  สํานักวทิยบริการ 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1-3,999  4,000 – 5,999    ≥ 6,000  

   
ผลการประเมิน =     3  คะแนน 

 
มาตรฐานท่ี  7  (สมศ.)   :  ดานการระบบการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) 

เกณฑการประเมิน 

7.1 ระบบและกลไกใน 
การประกนั คุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนา คุณภาพ

คํานวณ/อธิบายส้ันฯ 
 
- ดําเนินการได  4  ระดับ 

ระดับคณุภาพ  
1 = มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
2 = มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับ
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การศึกษาอยางตอเนื่อง 
(ระดบั) 
(กระบวนการ)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อางอิง  งานประกันคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศกึษา และเอกลักษณของสถาบนั
ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา 
กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรบัการประเมิน
คุณภาพภายนอก และเทียบระดบั (Benchmarking)  
3 = มีการดําเนนิงานดานการประกนัคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย 
การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
อยางตอเนือ่งเปนประจําทุกป  
4 = มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกบัแนวทางการ
จัดการศกึษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนนุจากตนสังกัด และ
การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชมุชน  
5 = มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี  
เกณฑการประเมิน   :     

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1 – 2   3    ≥ 4  

 
ผลการประเมิน =    3  คะแนน 

7.2 ประสิทธิผลของการ
ประกันคุณภาพภายใน 
(ระดบั) (ผลผลิต) 

คํานวณ/อธิบายส้ันฯ 
 
 
- ดําเนินการได  3 ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อางอิง  งานประกันคุณภาพ 

ระดับคณุภาพ  
1 = มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในระดับกลุมสาขา/ สถาบนัอยางตอเนื่อง 
2 = มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลองตาม 
พันธกิจของกลุมสาขาวิชา/ สถาบัน  
3 = มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ และสาธารณชน  
4 = มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง  
5 = มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชา/ สถาบัน
พัฒนาข้ึนหรือการปฏิบัติที่เปนเลศิ หรือการเปนแหลงอางอิงของกลุม
สาขา/ สถาบนัอืน่ๆ  
เกณฑการประเมิน   :     

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1 – 2   3    ≥ 4  

 ผลการประเมิน =  3  คะแนน 
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ตารางท่ี 4 – 4   สรุปผลการดําเนินงานผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉล่ียรายมาตรฐาน  ตามเกณฑมาตรฐาน สมศ. รอบ 2   

                          ประจําปการศึกษา พ.ศ.2550  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 

มาตรฐานท่ี  1  (สมศ.)   :  ดานคุณภาพบัณฑิต  (น้ําหนักรอยละ  30)                                                        
1.1 รอยละของบณัฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป (ผลผลติ) 

รอยละ 
60 

รอยละ 
82.7 

รอยละ 
80 

รอยละ
83.67 

5 3 1 4 

(5.00) 
0.25 ดีมาก 

1.2 รอยละของบณัฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ไดทํางานตรงสาขาท่ีสําเร็จ
การศึกษา (ผลผลติ) 

รอยละ 
50 

รอยละ 
50.6 

รอยละ 
55 

รอยละ
100 

5 3 1 4 

(5.00) 
0.25 ดีมาก 

1.3 รอยละของบณัฑิตทีไ่ดรับเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ (ผลผลิต) 

รอยละ 
60 

รอยละ 
58 

รอยละ 
60 

รอยละ
100 

5 3 1 4 

(5.00) 
0.25 ดีมาก 

1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผู ป ร ะ ก อบก า ร แ ล ะ ผู ใ ช บั ณฑิ ต 
(ผลผลิต) 

ระดับ 
2.5 

ระดับ 
3.8 

ระดับ 
3.0 

ระดับ 
4.5 

5 3 1 4 

(5.00) 
0.25 ดีมาก 

1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา ที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดาน วิชาการ  วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการหรือ
ดานอื่นที ่ เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติใน
รอบ 3 ปที่ผานมา (คน)(ผลผลิต) 

2 คน 45 คน 3 คน 10 คน 5 3 1 4 

(5.00) 
0.25 ดีมาก 

1.6 จํานวนวทิยานิพนธและงาน
วิชาการของนักศกึษาทีไ่ดรับรางวลัใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายใน
รอบ 3 ปที่ผานมา(ชิ้นงาน) (ผลผลติ) 

2 เร่ือง 3 เร่ือง 3 เร่ือง 3 เร่ือง 5 3 1 4 

(5.00) 
0.25 ดีมาก 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก   มาตรฐานท่ี 1     30 3.00.  5.00 1.50 ดีมาก 



 237 

ตารางที่ 4 - 4  สรุปผลการดําเนินงานฯ  ตามเกณฑมาตรฐาน สมศ. รอบ 2   
 

 

 

 

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 

มาตรฐานท่ี  2  (สมศ.)   :  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  (น้าํหนักรอยละ  20)    
2.1 รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ                                 
ตอจํานวนอาจารยประจํา(ผลผลิต) 

รอยละ 
10 

รอยละ 
5.3 

รอยละ 
10 

รอยละ 
25 

4 2 0 3 

(3.67) 
0.14  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา (บาท) (ปจจัยนาํเขา) 

10,000 
บาท 

8,974,.34 
บาท 

10,000 
บาท 

19
,76

3.0
8  

บา
ท 

4 3 1 4 

(5.00) 
0.20 ดีมาก 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค จากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา (บาท) (ปจจัย
นําเขา) 

10,000 
บาท 

6,547.52 
บาท 

10,000 
บาท 

0 บาท 4 0 0 0 

(0.00) 
0.00 - 

2.4 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุน
ทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก  ภายใน
สถาบันตอจํ านวนอาจารยประจํา 
(ผลผลิต) 

รอยละ 
20 

รอยละ 
12.32 

รอยละ 
20 

รอยละ
38.46 

4 2 1 3 
(3.67) 

0.14 ดี 

2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
ทุนทาํวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบนัตอจํานวนอาจารย
ประจํา (ผลผลิต) 

รอยละ 
10 

รอยละ 
1.1 

รอยละ 
10 

รอยละ 
0  

4 0 0 0 

(0.00) 
0.00 - 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก   มาตรฐานท่ี 2     20 1.40  2.47 0.49 ควร
ปรับปรุง 

มาตรฐานท่ี  3  (สมศ.)   :  ดานการบริการวิชาการ  (น้ําหนักรอยละ  30)    
3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประจํา (ผลผลิต) 

รอยละ 
20 

รอยละ 
17.7 

รอยละ 
20 

รอยละ
66.67 

3.75 3 1 4 
(5.00) 

0.18 ดีมาก 
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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 

3.2 รอยละของอาจารยที่เปนปรึกษา
เปนกรรมการวทิยานิพนธภายนอก   
สถาบันเปนกรรมการวิชาการ และ
กรรมการวิชาชพีในระดับชาติและ  
นานาชาต ิตออาจารยประจํา (ปจจัย
นําเขา) 

รอยละ 
12 

รอยละ 
12.9 

รอยละ 
15 

รอยละ

38.46 
3.75 3 1 4 

(5.00) 
0.18 ดีมาก 

3.3 มีการนําความรูและประสบการณ
จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  มา
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย (โครงการ/ กิจกรรม)  
(ผลผลิต) 

4 
โครงกา
ร 

27 
โครงกา
ร 

2 
ระดับ 

4 
ระดับ 

3.75 3 1 4 
(5.00) 

0.18 ดีมาก 

3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันใน
การบริการวชิาการและวชิาชพีเพื่อ  
สังคมตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 
(ปจจัยนําเขา) 

3,000 
บาท/
คน 

593.84 
บาท/
คน 

3,000 
บาท 

16
,73

3.4
4 บ

าท
 3.75 3 1 4 

(5.00) 
0.18 ดีมาก 

3.5 *จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชพีที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   
(จํานวนศนูยเครือขาย) (ผลผลิต) 

3 
แหลง 

5 
แหลง 

3 
แหลง 

3 
แหลง 

5 2 1 3 

(3.67) 
0.18 ดี 

3.6 *รายรับของสถาบนัในการบริการ
วิชาการและวิชาชพีในนามสถาบัน  ตอ
อาจารยประจํา (บาท)(ผลผลิต) 

5,000 
บาท/
คน 

3,791.42 
บาท/
คน 

9,000 
บาท 

0 บาท 5 0 0 0 

(0.00) 
0.00 - 

3.7 *ระดับความสําเร็จในการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชพีตามพนัธ
กิจของ  สถาบัน (ระดับ)(ผลผลติ) 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

5 2 1 3 

(3.67) 
0.18 ดี 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก   มาตรฐานท่ี 3     30 2.29  3.73 1.12 ดี 
มาตรฐานท่ี  4  (สมศ.)   :  ดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  (น้าํหนักรอยละ  20)    
4.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนา และ สรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวฒันธรรมตอจํานวน
นักศึกษา (ผลผลติ) 

รอยละ 
1.0 

รอยละ 
0.6 

รอยละ 
1.0 

รอยละ
1.16 

10 3 1 4 
(5.00) 

0.05 ดีมาก 
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*ตัวบงช้ีเฉพาะ(ไมเลือก) 
 

 

 
 
 
 
 
 

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 

4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใช
ในการอนุรักษ พฒันาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดาํเนนิการ(ปจจัยนําเขา) 

รอยละ 
0.5 

รอยละ 
2.02 

รอยละ 
0.9 

รอยละ
0.61 

10 2 1 3 
(3.67) 

0.36 ดี 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก   มาตรฐานท่ี 4     20 2.50  4.34 0.86 ดี 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
4  มาตรฐานแรก 

     2.30  3.98 3.98 ดี 

มาตรฐานท่ี  5  (สมศ.)   :  ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  (น้ําหนักรอยละ  20)   
5.1 ระดบัคุณภาพของสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการบริหารสถาบัน 
(ขอ) (ผลผลิต) 

4 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 1.82 3 1 4 
(5.00) 

0.09 ดีมาก 

5.2 มีการพัฒนาสถาบนัสูองคการ
เรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจาก
ภายใน และภายนอก(ระดับ)
(กระบวนการ) 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

1.82 2 1 3 
(3.67) 

0.06 ดี 

5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ(ระดับ)
(กระบวนการ)   

3 
ระดับ 

5 
ระดับ 

4 
ระดับ 

4 
ระดับ 

1.82 3 1 4 
(5.00) 

0.09 ดีมาก 

5.4 การใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบนัรวมกัน (ระดับ)
(กระบวนการ)   

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
ระดับ 

1.82 3 1 4 
(5.00) 

0.09 ดีมาก 

5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหาร การเรียนการสอน และ  
การวิจัย (ระดับ)(ปจจัยนําเขา) 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

1.82 3 1 4 
(5.00) 

0.09 ดีมาก 
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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 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนกัศึกษา 
(บาทตอคน)(ปจจัยนําเขา) 

65,000 
บาท 

23,091.35 
บาท 

50,000 
บาท 

49
,87

8.3
6 

บา
ท 1.81 1 1 2 

(2.33) 
0.04 ควร

ปรับปรุง 

5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
นักศึกษา  (รอยละของเกณฑปกติ)*
(ปจจัยนําเขา) 

รอยละ  
± 10 

รอยละ  
-35.5110 

รอยละ 
± 5 

รอยละ 
-77.78 

1.81 1 0 1 
(1.00) 

0.01 ตอง
ปรับปรุง 

5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการ (รอยละของ
งบดําเนินการ)(ผลผลิต) 

รอยละ 
5 

รอยละ 
17.32 

รอยละ 
10 

รอยละ 
24.94 

 

1.82 2 1 3 
(3.67) 

0.06 ดี 

5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวม
ประชุม วิชาการ และ/หรือนําเสนอ
ผลงานวชิาการ ทัง้ใน  ประเทศและ
ตางประเทศ(ผลผลิต) 

รอยละ 
15 

รอยละ 
16.91 

รอยละ 
20 

รอยละ
50 

1.82 2 1 3 
(3.67) 

0.06 ดี 

5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนา  
คณาจารยทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศตออาจารยประจํา(บาทตอ
คน)(ปจจัยนําเขา) 

6,500 
บาท 

40,813.14 
บาท 

10,000 
บาท 

12
,58

5.5
4 บ

าท
 1.82 3 1 4 

(5.00) 
0.09 ดีมาก 

5.11 รอยละของบคุลากรประจําสาย
สนับสนุนทีไ่ดรับการพัฒนาความรู  
และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ(ผลผลิต) 

รอยละ 
45 

รอยละ 
65.09 

รอยละ 
65 

รอยละ
78.57 

1.82 3 1 4 
(5.00) 

0.09 ดีมาก 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก   มาตรฐานท่ี 5     20 2.36  4.03 0.80 ดี 
มาตรฐานท่ี  6  (สมศ.)   :  ดานการหลักสูตรและการเรียนการสอน  (น้าํหนักรอยละ  20)   
6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ตอหลักสูตรทั้งหมด(ผลผลิต) 

รอยละ 
80 

รอยละ 
100 

รอยละ 
88 

รอยละ 
100 

3 3 1 4 

(5.00) 
0.15 ดีมาก 

6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา  

(รอยละของเกณฑปกติ)*(ปจจัยนาํเขา) 

รอยละ 
10 

รอยละ 
-3.0326 

รอยละ 
7 

รอยละ 
-76.68 

2 1 0 1 
(1.00) 

0.02 ตอง
ปรับปรุง 

6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวฒุิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา(ปจจัยนาํเขา)(ปจจัยนําเขา) 

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 - 
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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  รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ(ปจจัยนําเขา) 

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 - 

6.5 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
(Professional Ethics) (ระดับ)
(กระบวนการ) 

3 ขอ 5 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 3 3 1 4 

(5.00) 
0.15 ดีมาก 

6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจาก การ
ปฏิบัติและประสบการณจริง(ขอ)
(กระบวนการ) 

3 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 2 3 1 4 

(5.00) 
0.10 ดีมาก 

6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู(ระดับ) (ผลผลิต) 

ระดับ 
2.5 

ระดับ 
3.6785 

ระดับ 
3.5 

ระดับ 

4.17 
2 3 1 4 

(5.00) 
0.10 ดีมาก 

6.8 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา
(ผลผลิต) 

รอยละ 
40 

รอยละ 
71.03 

รอยละ 
60 

รอยละ
100 

2 3 1 4 

(5.00) 
0.10 ดีมาก 

6.9 คาใชจายทั้งหมดท่ีใชในระบบ
หองสมุดคอมพิวเตอร และ ศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา (บาทตอคน)
(ปจจัยนําเขา) 

4,000 
บาท 

401.79 
บาท 

4,000 
บาท 

11
,19

5.5
2 บ

าท
 2 3 1 4 

(5.00) 
0.10 ดีมาก 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก   มาตรฐานท่ี 6     20 2.11  3.60 0.72 ดี 
มาตรฐานท่ี  7  (สมศ.)   :  ดานการระบบการประกนัคุณภาพ  (น้ําหนกัรอยละ  20)   
7.1 ระบบและกลไกในการประกัน 
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (ระดับ) 
(กระบวนการ)   

4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 10 3 1 4 

(5.00) 
0.50 ดีมาก 

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน (ระดับ) (ผลผลิต) 

3 
ระดับ 

5 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

10 3 1 4 

(5.00) 
0.50 ดีมาก 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก   มาตรฐานท่ี 7     20 3.00  5.00 1.00 ดีมาก 
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  7 มาตรฐาน 
 

     2.31  4.07 6.50 ดี 
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ตารางท่ี  4 – 5(ก) แสดงจํานวนตัวบงช้ีตามมาตรฐานของ สมศ. ระดับอุดมศึกษา จําแนกตามประเภทของตัวบงช้ี 
 

จํานวน/ตัวบงชี้ตามมาตรฐานของ สมศ. มาตรฐานท่ี 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.  ดานคุณภาพบัณฑิต - - 6  (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6) 6 

2.  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  2     (2.2,2.3) - 3*  (2.1,2.4,2.5) 5* 

3.  ดานการบริการวิชาการ 2     (3.2,3.4) - 5    (3.1,3.3,3.5,3.6,3.7) 7 

4.   ดานการทํานุบํารุงศิลปะแลวัฒนธรรม 1     (4.2) - 1    (4.1) 2 

5.  ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  4  (5.5,5.6,5.7,5.10) 3    (5.2,5.3,5.4) 4    (5.1,5.8,5.9,5.11) 11 

6.  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 4    (6.2,6.3,6.4,6.9) 2    (6.5,6.6) 3    (6.1,6.7,6.8) 9 

7. ดานระบบประกันคุณภาพ - 1    (7.1) 1    (7.2) 2 

รวม 13 6 23* 42* 

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

 
 

ตารางท่ี  4 – 5 (ข)  สรุปคะแนนตัวบงช้ีตามมาตรฐานของ สมศ. ระดับอุดมศึกษา จําแนกตามประเภทของตัวบงช้ี 

                               แตละตัวบงช้ีใชคะแนนอิงเกณฑเต็ม 5 
  

จํานวน/ตัวบงชี้ตามมาตรฐานของ สมศ. มาตรฐานท่ี 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.  ดานคุณภาพบัณฑิต - - 5.00 5.00 

2.  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  2.50 - 2.45 2.47 

3.  ดานการบริการวิชาการ 5.00 - 3.47 3.73 

4.   ดานการทํานุบํารุงศิลปะแลวัฒนธรรม 3.67 - 5.00 4.34 

5.  ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  3.33 4.56 4.67 4.03 

6.  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 1.50 5.00 5.00 3.60 

7. ดานระบบประกันคุณภาพ - 5.00 5.00 5.00 

รวม 3.20 4.85 4.37 4.07 
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ตารางท่ี 4 - 6  เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
     12และมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   ปการศึกษา  2550   

                       13แตละตัวบงช้ีใชคะแนนอิงเกณฑเต็ม 5 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 

ผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐาน สกอ. 
องคประกอบที ่

 

คาน้าํ 

หนัก 
ปจจัย    

   นาํเขา 
กระ
บวน 
การ 

ผล 
ผลิต 

รวม ปจจัย
นําเขา 

กระ 
บวน 
การ 

ผล 
ผลิต 

รวม 
หมาย
เหต ุ

1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถปุระสงค
และแผนการดําเนนิงาน 

6 - 3.00 5.00 3.67 - 1.00 5.00 3.00  

2.  การเรียนการสอน 38 0.33 4.50 5.00 4.19 0.33 4.47 5.00 3.68  

3.  กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 3 - 3.67 5.00 4.11 - 3.67 - 4.00  

4.  การวิจัยส่ิงประดิษฐ  และ
นวัตกรรม 

7 2.50 3.54 2.45 3.14 5.00 4.34 1.00 3.86  

5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 10 5.00 3.67 3.91 3.70 5.00 3.67 3.33 3.70  

6.  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 4 5.00 5.00 4.34 4.75 - 5.00 - 5.00  

7.  การบริหารจัดการ 15 5.00 4.50 4.00 4.33 5.00 3.93 2.44 3.60  

8.  การเงินและงบประมาณ 11 4.33 5.00 4.19 3.67 - 5.00 - 5.00  

9.  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

6 - 4.34 5.00 4.56 - 3.67 3.67 3.67  

เฉล่ียถวงน้ําหนักรวม 100  4.01 2.67 4.05 3.62 3.85  

 
 

จากตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ไดผลสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานสกอ.  พบวา  แตละองคประกอบไดคะแนนใกลเคียงกัน จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งองคประกอบท่ีไดคะแนนตํ่า
ท่ีสุดตามเกณฑมทร.พระนคร  คือ   องคประกอบท่ี 4 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมไดคะแนน 3.14  ซึ่งเปน
ภารกิจสําคัญของคณะสวนองคประกอบของ สกอ. องคประกอบท่ี 1 ไดคะแนนตํ่าท่ีสุดคือ 3.00 (เต็ม 5) 
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ตารางท่ี  4 – 7  สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของ สมศ. ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2550 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี คานํ้า 

หนัก 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

รวม  หมาย
เหตุ 

1.  ดานคุณภาพบัณฑิต 30 - - 5.00 5.00  
2.  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  20 2.50 - 2.45 2.47  
3.  ดานการบริการวิชาการ 30 5.00 - 3.47 4.23  
4.   ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 20 3.67 - 5.00 4.33  

     คาเฉล่ียถวงนํ้าหนัก มาตรฐานท่ี 1-4 100 3.72 - 3.98 4.01  

5.  ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  20 3.33 4.56 4.67 4.19  

6.  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 1.50 5.00 5.00 3.83  

7. ดานระบบประกันคุณภาพ 20 - 5.00 5.00 5.00  

คาเฉล่ียถวงนํ้าหนักมาตรฐานที่ 1-7 160 3.20 5.00 4.37 4.08  

 
           

จากตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของ  สมศ.  พบวา มาตรฐานท่ีไดคะแนนตํ่าท่ีสุด คือ มาตรฐาน
ท่ี 2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค คือ ได คะแนน 2.47  จากคะแนนเต็ม 5 มีผลทําใหคาเฉล่ียถวงน้ําหนก
มาตรฐานท่ี    1-4   มีคา  4.01  ซ่ึงสงผลใหคาเฉล่ียถวงน้ําหนักรวม 7 มาตรฐาน ไดคา 4.08 (จากคะแนนเต็ม 5) 
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สรุปผลการดําเนินงานของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบปการศึกษา  2550   
โดยรวม ตามเกณฑ สมศ. (คะแนนเต็ม 5) 

 

ในรอบปการศึกษา   2550   ผลการประเมินการดําเนินงานทุกภารกิจ  ทั้ง   7  มาตรฐานของมทร.พระนคร  มี
ดังตอไปน้ี 

 
มาตรฐานท่ี  1  ดานคุณภาพบัณฑิต 

 43คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  ไดรวมกันจัดทําวิสัยทัศน และกําหนดภารกิจ เปาหมายแผนกลยุทธ  ให
สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ และของกระทรวง   บุคลากรรอยละ 100 รับรู และดําเนินงานตามแผน  ซึ่งมี
ผลสัมฤทธิ์ของแผนดําเนินงาน/โครงการตามหลัก   PDCA  รอยละ 81.19  ตามเกณฑมหาวิทยาลัยฯ 

และดานผลสัมฤทธิ์คาเฉล่ียเปน  5.00   คาเฉล่ียรวมของมาตรฐานท่ี  1  เทากับ  5.00  

จุดเดน 

3. มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
4. มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลครบทุกขั้นตอน 

 66จุดท่ีควรพัฒนา 

2. การประเมินผลและปรับปรุงแผนการดําเนินงานยังไมเหมาะสมกับสถานการณ และไมตอเน่ือง 

        แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

 1.   กําหนดใหมีการประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานตามเปาหมาย  เหมาะสมกับสถานการณ อยางตอเน่ือง 
     

มาตรฐานท่ี  2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 คณะฯไดมีการวางนโยบาย   แผนงาน   และสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมใหบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยฯต่ืนตัวในการทําวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ
มหาวิทยาลัยฯ ดานปจจัยนําเขา มีคาเฉล่ีย  5.00  ดานกระบวนการมีคาเฉล่ีย  4.34 และดานผลสัมฤทธิ์คาเฉล่ียเปน  1.00  
คาเฉล่ียรวมขององคประกอบน้ี เทากับ 3.86 

         จุดท่ีเดน 

 671.  มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 2.  บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีคุณภาพและมีความรูความสามารถเปนอยางดี 

         จุดท่ีควรพัฒนา 

    1.   งบประมาณสําหรับดําเนินการวิจัย/ทุนวิจัยที่เหมาะกับความสามารถของบุคคลากรยังมีนอย 
 2.   แหลงเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติและระดับนานาชาติยังมีไมเพียงพอ 
 3.   ระบบฐานขอมูลของงานวิจัยที่เปนรูปธรรมยังไมชัดเจน 

  แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

 1.   จัดโครงการหาแหลงทุนวิจัย/จัดหาทุนในคณาจารยผูวิจัย 
 2.   จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยและสารสนเทศโดยประสานกับสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ 
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มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริการวิชาการ 
 นอกจากคณะฯจะมีการจัดการเรียนการสอนแลวน้ัน คณะฯยังสนับสนุนใหมีการบริการทางวิชาการแกสังคม ซึ่ง

ไดกําหนดเปนนโยบายและแผนงานไวชัดเจน แตในปการศึกษา 2550 คณะฯ มีกิจกรรมหลักสูตร 8 กิจกรรม  ซึ่งผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ   ดานปจจัยนําเขามีคาเฉล่ีย   5.00  ดานกระบวนการมีคาเฉล่ีย   3.67 และ
ดานผลสัมฤทธิ์คาเฉล่ียเปน  3.33   คาเฉล่ียรวมขององคประกอบน้ี  เทากับ 3.70   

        จุดเดน 

  1.  อาจารยมีความรูความสามารถใหบริการวิชาการแกสังคมไดหลากหลาย 
 2. มหาวิทยาลัยฯใหการสนับสนุนและเนนเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ 

        จุดท่ีควรพัฒนา 

   1. แหลงทุนเพ่ือดําเนินการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองชุมชนและทองถ่ินยังมีนอย 
 2. กิจกรรม/โครงการถายทอดองคความรูใหมแกชุมชนยังไมหลากหลายกลุม 

      แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

 1.  จัดหาแหลงทุนเพ่ือดําเนินการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองชุมชนและทองถ่ินใหมากขึ้น 
 2.  จัดโครงการเผยแพรและถายทอดองคความรูใหมแกชุมชนหลากหลายกลุมมากขึ้น 

 

มาตรฐานท่ี  4  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 คณะฯมีกิจกรรมของโครงการใหบุคลากร และนักศึกษามีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ

ดํารงไวซึ่งความเปนไทย จํานวน  1  โครงการ    ซึ่งผลการประเมินตนเองดวย  กระบวนการมีคาเฉล่ีย  5 คาเฉล่ียเปน 
คาเฉล่ียรวมขององคประกอบน้ี  เทากับ 5 

   68จุดเดน 

3. มีผลงานดานศิลปวัฒนธรรมทุกพ้ืนที่ที่บริหารรวมกับชุมชนและทองถ่ินเปนที่ประจักษ 
4. มีการกําหนดนโยบายและแผนงานชัดเจนสามารถบูรณาการรวมกับพันธกิจอื่นของคณะ 

                       ไดเปนอยางดี 

 69จุดท่ีควรพัฒนา 

3. มีการสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณของคณะฯ นอย 
4. นักศึกษาและประชาชน  มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการเปนสวนนอย 

           แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 
        1.  จัดทําแผนและโครงการสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณของคณะฯเพ่ิมขึ้น 

                2. จัดทําแผนประชาสัมพันธเชิงรุกใหสาธารณชนทราบและมีสวนรวมใหมากขึ้น 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  5  ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

 44คณะกรรมการบริหารคณะฯ  ไดรวมกันจัดทําวิสัยทัศน และกําหนดภารกิจ เปาหมายแผนกลยุทธ  ใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ และของกระทรวงศึกษาธิการ   บุคลากรรอยละ 100 รับรู และดําเนินงานตามแผน ซึ่งมี
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ผลสัมฤทธิ์ของแผนดําเนินงาน/โครงการตามหลัก    PDCA  รอยละ 70   ตามเกณฑสกอ.  ดานกระบวนการมี
คาเฉล่ีย   1.00 และดานผลสัมฤทธิ์คาเฉล่ียเปน  5.00   คาเฉล่ียรวมขององคประกอบน้ี  เทากับ  3.00 

 คณะฯใหความตระหนักในการบริหารจัดการและมีการพัฒนาระบบการบริหารอยางตอเน่ือง ซึ่งคณะฯ ไดทํา
การสํารวจความคิดเห็นบุคลากรในคณะฯ  ดวยการสุมตัวอยางพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผูนําของ
ผูบริหารอยูในระดับ  4.26  จากคาสูงสุด  5 และมีความพึงพอใจตอการทํางานของบุคลากรในคณะฯ  อยูในมาก  ซึ่ง
ผลการประเมินตนเอง ดานปจจัยนําเขามีคาเฉล่ีย  5  ดานกระบวนการมีคาเฉล่ีย   3.93 และดานผลสัมฤทธิ์คาเฉล่ียเปน  
2.44  คาเฉล่ียรวมขององคประกอบน้ี  เทากับ 3.60 

 คณะฯไดเรงดําเนินการวางแผนในการหาแหลงงบประมาณภายนอกมาสนับสนุนในการบริหารงานของคณะฯ
ซึ่งผลการประเมินตนเองใน ดานกระบวนการมีคาเฉล่ีย 5.00  คาเฉล่ียรวมขององคประกอบน้ี  เทากับ 5.00 

จุดเดน 

1. มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
2. มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลครบทุกขั้นตอน 

          713.   มีระบบและกลไกในการจัดสรร  วิเคราะหคาใชจาย  ตรวจสอบดานการเงินและงบประมาณที่มี 
                       ประสิทธิภาพสูง 

  4.   ผูบริหาร (CEO) มีภาวะผูนําสามารถบริหารจัดการและคัดสรรบุคลากรไดตรงกับ 
        ความสามารถเปนที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก 

                   5.  มีระบบและกลไกการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. อาจารยไดรับรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพนอยมาก 
                  2.   คาใชจายในสวนหองสมุด  คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ  สําหรับนักศึกษาตอคนยังไม 
                        เพียงพอ 
                   3. การประเมินผลและปรับปรุงแผนการดําเนินงานยังไมเหมาะสมกับสถานการณ และไมตอเน่ือง 

       แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

                   1. กําหนดใหมีการประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานตามเปาหมาย  เหมาะสมกับสถานการณอยางตอเน่ือง 
3. จัดทําแผนเชิงรุกกระตุนใหครูอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการและวิชาชีพเสนอเขารับรางวัลระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 
.          3. จัดโครงการทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการเงินและงบประมาณสําหรับการบริหารภายใน 

                4. จัดทําแผนการจัดสรรเงินคาใชจายดานหองสมุด   คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศอยางเปนระบบและชัดเจน 
 
มาตรฐานท่ี  6  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
             คณะฯมีระบบและกลไกบริหารหลักสูตรตามกรอบของมหาวิทยาลัยฯ โดยไดรับการรับรองมาตรฐานจาก สกอ. 
รอยละ 100 มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 446   อาจารย 51 คน วุฒิปริญญาเอก 4 คน  ซึ่งผลการประเมินตนเองดานปจจัย
นําเขาไดคาเฉล่ีย 1.50 ดานกระบวนการไดคาเฉลี่ย 5.0 และดานผลผลิตได 5.00  คะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ในมาตราฐานน้ี
เทากับ 3.83 
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 73จุดเดน 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรอยางชัดเจน 
2. มีกระบวนการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติเพ่ือเขาสูโลกโลกอาชีพอยางแทจริง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. แผนเชิงรุกเพ่ือรับนักศึกษาใหมากขึ้นตามศักยภาพและอัตลักษณของแตละคณะยังไมชัดเจน 
              2. ครูอาจารยระดับปริญญาเอกในทุกสาขาวิชายังมีไมเพียงพอเมื่อเทียบกับจํานวนหลักสูตรที่  
                      เปดสอน 

        แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

        1.  จัดทําแผนประชาสัมพันธเชิงรุก  เนนการเขาถึงกลุมเปาหมายดวยกลยุทธที่หลากหลาย 
                2. จัดทําแผนพัฒนาอาจารยรายบุคคลเพื่อเพ่ิมศักยภาพของผูสอนใหพัฒนาไดอยางเหมาะสม 
 
มาตรฐานท่ี  7  ดานระบบประกันคุณภาพ 

 องคประกอบดานน้ีคณะฯ ไดเรงพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  โดย
ยังคงใชระบบ  ISO 9000  ในดานกระบวนการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําคูมือคุณภาพ  
คูมือขั้นตอนการทํางาน และมีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  ประเมินคุณภาพภายในอยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน  ทํา
ใหมหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการที่เปนระบบสามารถตรวจสอบได มีการกําหนดภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ
บุคลากรในแตละตําแหนงอยางชัดเจน   สามารถลดความขัดแยงในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการทํางาน ทําให
บุคลากรมีจิตสํานึกและมีความรวมมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมากขึ้น  โดยทุกหนวยงานมีการตรวจสอบ/ประเมิน
ตนเององคประกอบน้ีจึงมีผลการประเมินตนเองอยูในเกณฑดีทุกมาตรฐานมีการดําเนินงานมุงผลสัมฤทธิ์ตามหลัก  PDCA   
ซึ่งผลการประเมินตนเองในดานกระบวนการมีคาเฉล่ีย   3.67   และดานผลสัมฤทธิ์คาเฉล่ียเปน   3.67    คาเฉล่ียรวมของ  
องคประกอบน้ี  เทากับ  3.67 

จุดเดน 

1. บุคลากรของคณะฯมีความรูความสามารถเปนผูตรวจประเมินระบบคุณภาพภายนอกของ สมศ. สกอ. และ
ระบบการ 

  บริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การจัดเก็บขอมูลผลการปฏิบัติราชการยังไมเปนระบบ         

 แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 
1. จัดโครงการทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บขอมูลผลการปฏิบัติราชการใหเปนระบบ         
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4. จุดท่ีควรพัฒนา/จุดแข็ง(ภาพรวม) 

 77จุดเดน 

  1. นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานจริง สามารถเขาสูโลกอาชีพได 
                   2. อาจารยสอนตามโครงการสอนทุกรายวิชา 
                3. อาจารยทุกคนสอนตามแผนการสอนและมีการประเมินคุณภาพการสอนทุกคณะ 
                4. มีโครงการความรวมมือจากประชาคมภายนอก   สถานประกอบการ   ศิษยเกา ชุมชนและทองถิ่น
หลากหลาย 

 78จุดท่ีควรพัฒนา 

  1.   นักศึกษายังมีการเรียนรูดวยตนเองคอนขางนอย 
                   2.  อาจารยบางสวนยังขาดทักษะการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                   3. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนนอย 
                   4. งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  และนวัตกรรมยังมีนอย 
 
5. แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดทําการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เสร็จแลวไดนําเสนอคณะกรรมการ
บริหาร (CEO) มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใหรับทราบผลการประเมินตามตัวบงช้ีตางๆ รวมท้ังพิจารณาใหขอเสนอแนะ   สําหรับ
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในแตละองคประกอบตอไป   ซึ่งผลการประเมินในแตละองคประกอบอยูในเกณฑมากกวา
รอยละ  50  ของเกณฑคะแนนเต็ม(3 คะแนน)ทุกองคประกอบ  
ผลการประเมินตามเกณฑมหาวิทยาลัยฯได  2.3  (จากคะแนนเต็ม  3) คณะกรรมการบริหาร (CEO) มหาวิทยาลัยฯ  เห็น
ความสําคัญของระบบประกันคุณภาพและเล็งเห็นวา มาตรฐานหลักทั้ง 9 มาตรฐาน มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางแทจริง   จึงกําหนดเง่ือนไขในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ดังน้ี 

6. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ  ทุกระดับตองใหการสนับสนุนและเช่ือมั่นในกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางจริงจังและตอเน่ือง 

7. จัดระบบงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานของมหาวิทยาลัยฯ  
8. จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการประมวลผลขอมูลเพ่ือการประเมินผลคุณภาพการศึกษาให

มีคุณภาพ 
9. พิจารณาใชประโยชนจากองคประกอบและตัวบงช้ีตางๆ  ที่ปรากฏในผลการประกันคุณภาพการศึกษาใน

การปรับปรุงพัฒนาปจจัยตาง ๆ    อยางจริงจัง 
10. เริ่มดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองโดยทันที  และไมควรตองรอใหมีระบบที่สมบูรณจึงจะ

เริ่มดําเนินการซึ่งบุคลากรทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ  รวมกันแกไขและสนับสนุนการดําเนินการตาม
แผนพัฒนา   สงเสริมดังตอไปน้ี 
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จุดแข็ง / จุดท่ีตองพฒันา   สมศ. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพบัณฑิต 

1.1 
จุดแข็ง 
1. บัณฑิตเปนที่ตองการของตลาดแรงงานปจจุบัน 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สนับสนุนกระบวนการเรียนรูนอกสถานศึกษา ในรายวิชาการฝกงานในสถานประกอบการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุกใหเปนที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น 

1.2 
จุดแข็ง 
1. บัณฑิตเปนที่ตองการของตลาดแรงงานปจจุบัน 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สนับสนุนกระบวนการเรียนรูนอกสถานศึกษา ในรายวิชาการฝกงานในสถานประกอบการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุกใหเปนที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น 

1.3 
จุดแข็ง 
1. บัณฑิตเปนที่ตองการของตลาดแรงงานปจจุบัน 
2. หลักสูตร สนับสนุนกระบวนการเรียนรูนอกสถานศึกษา ในรายวิชาการฝกงานในสถานประกอบการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุกใหเปนที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น 

1.4 
จุดแข็ง 
1. บัณฑิตเปนที่ตองการของตลาดแรงงานปจจุบัน 
2. หลักสูตร สนับสนุนกระบวนการเรียนรูนอกสถานศึกษา ในรายวิชาการฝกงานในสถานประกอบการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุกใหเปนที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น 

1.5 
จุดแข็ง 
1. คณาจารยมีการสงเสริมใหนักศึกษาสงผลงานประกวด 
2. นักศึกษามีความมุงมั่นและพยายามสรางผลงานเพื่อเขารวมประกวด 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
2. ขาดครุภัณฑ สถานท่ีฝกกอนการประกวดหรือแขงขัน 
 
 
 
 



 251 

มาตรฐานท่ี 2  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.1 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย 
2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ภาระการสอนและงานรองสงผลกระทบตอเวลาการทําวิจัย 

2.2 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย 
2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ภาระการสอนและงานรองสงผลกระทบตอเวลาการทําวิจัย 

2.3 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย 
2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ภาระการสอนและงานรองสงผลกระทบตอเวลาการทําวิจัย 

2.4 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย 
2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ภาระการสอนและงานรองสงผลกระทบตอเวลาการทําวิจัย 

2.5 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย 
2. นักวิจัยมีความมุงมั่นตอการวิจัย 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ภาระการสอนและงานรองสงผลกระทบตอเวลาการทําวิจัย 
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มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริการวิชาการ 
3.1 
จุดแข็ง 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
2. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
3. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปนยอมรับและตองการตอผูเขารับการอบรม 

จุดท่ีตองพัฒนา 
- 

3.2 
จุดแข็ง 
1. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
- 

3.3 

3.4 
จุดแข็ง 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
2. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
3. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปนยอมรับและตองการตอผูเขารับการอบรม 

จุดท่ีตองพัฒนา 
- 

3.5 
จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีตองพัฒนา 
1. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ยังไมสามารถดําเนินการเปดศูนยเครือขายระดับชาติหรือนานาชาติได 

3.6 
จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สรางรายไดในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

3.7 
จุดแข็ง 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
2. อาจารยใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
3. หลักสูตรที่เปดใหบริการเปนยอมรับและตองการตอผูเขารับการอบรม 
จุดท่ีตองพัฒนา 
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1. สงเสริมการสรางองคความรูและบูรณาการความรูจากประสบการณในการบริการวิชาการหรือวิชาชีพผนวกเขากับงานวิจัย 
2. สรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรและภายนอกองคกร 
 

มาตรฐานท่ี 4  ดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

4.1 
จุดแข็ง 
1. นักศึกษาใหความรวมมือในการเขารวมโครงการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
- 

4.2 
จุดแข็ง    
 1. มีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานจัดโครงการ / กิจกรรมอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
จุดท่ีตองพัฒนา 
- 
 

มาตรฐานท่ี 5  ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
5.1 
จุดแข็ง 
1. คณะมีคณะกรรมการบริหาร ที่มีบทบาทสําคัญรวมกันในการกําหนดทิศทาง นโยบาย ในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 
จุดท่ีตองพัฒนา 
2. ควรมีการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูง      

5.2 
จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
2. นําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูและใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนงานปกติและ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

5.3 
 จุดแข็ง 
1.  มีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 
2. ควรมีการปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธ เพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติมากกวารอยละ 80 ของแผน 
 
5.4 
จุดแข็ง 
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1. มีการใชทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ รวมกันระหวาง 
สาขาวิชาและคณะท่ีอยูในพ้ืนที่เดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1.  ควรมีจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 

5.5 
จุดแข็ง 
1. มีระบบฐานขอมูลที่ใชในการตัดสินใจ 
2. การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบงานขอมูล 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
จุดออน 
ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดานสารสนเทศ 

5.6 
จุดแข็ง 
1. หลักสูตรสวนใหญที่ใหบริการเปนสวนหน่ึงในรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตอยูแลว 
2. อาจารยมีศักยภาพในการสอน เน่ืองจากเปนเน้ือหาในรายวิชา และมีความชํานาญการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตอกระบวนการเรียนการสอนในระบบมากยิ่งขึ้น เพ่ือนําไปสูการพัฒนา 

5.7 
จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีตองพัฒนา 
1.  การเบิกจายเงินสินทรัพยไมเปนไปตามแผน  เน่ืองจากตองมีการกันเงินเบิกจายเลื่อมป 

5.8 
จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีตองพัฒนา 
1.  บางหมวดรายจายมีการเบิกจายไมเปนไปตามแผน  เน่ืองจากตองมีการกันเงินเบิกจายเล่ือมป 

5.9 
จุดแข็ง 
1. สนับสนุนอาจารยและบุคลากร  โดยการอนุมัติใหเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ ผลงานท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ควรผลักดันใหอาจารยและบุคลากรเขารวมประชุมวิชาการ  หรือนําเสนอผลงานใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

 
 
5.10 
- 
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5.11 
จุดแข็ง 
1. สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพภายในประเทศและตางประเทศ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ควรใหโอกาสบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในตางประเทศ 
 

มาตรฐานท่ี 6  ดานการหลักสูตรและการเรียนการสอน 

6.1 
- 

6.2 
 จุดแข็ง 
1. จํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สนับสนุนอัตรากําลังสายสอนเพ่ือรองรับการขยายตัวของนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้นอยางตอเน่ือง 

6.3 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนบุคลากรทางดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สนับสนุนการบรรจุบุคลากรท้ังสายสอนและสายสนับสนุนเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับกับจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นและทดแทน
อาจารยที่ลาศึกษาตอและอาจารยที่ปลดเกษียณ 

6.4 
จุดแข็ง 
1. อาจารยสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อพิจารณาขอตําแหนงทางวิชาการ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. คณาจารยมีภาระงานสอนและงานรอง ทําใหไมมีเพียงพอตอการวิจัย 

6.5 
จุดแข็ง 
1. มีมาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานตามจรรยาบรรณ 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. สรางความตระหนักและสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่และวินัยการปฏิบัติงาน 

6.6 
จุดแข็ง 
1. หลักสูตรที่เปดสอนใหความสําคัญตอการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2. คณาจารยผูสอนดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในระหวางดําเนินงานไดอยางทั่วถึงและเปนกันเอง 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. คณาจารยขาดทักษะการจัดทําสื่อการเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ต และ CAI 
2. คณาจารยมีภาระงานสอน และงาน รอง ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนผานทางอินเตอรเน็ตได 
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3. คณะฯ ขาดแคลนอาคารสถานท่ีสําหรับบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตนอกเวลาเรียนไดเพียงพอ 

6.7 
จุดแข็ง 
1. มีการประเมินคุณภาพการสอนอยางตอเน่ือง 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. นําผลการประเมินการสอนมาพัฒนาเพ่ือประสิทธิภาพการสอน 
2. คณาจารยควรพัฒนาศักยภาพการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและผลิตสื่อการเรียนการสอนใหมากยิ่งขึ้น 

6.8 
จุดแข็ง 
1. นักศึกษานําประสบการณมาใชไดจริง 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. ขาดการประชาสัมพันธที่ทั่วถึง 
2. นักศึกษาตองเขารวมโครงการแตละโครงการมีเวลาติดกันมากเกินไปทําใหหยุดเรียนบอยครั้ง 

6.9 
- 
 

มาตรฐานท่ี 7  ดานการระบบการประกันคุณภาพ 

7.1 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความมุงมั่นใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพอยางชัดเจนและตอเน่ือง 
2. มีระบบบริหารงานคุณภาพไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.2 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความมุงมั่นใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพอยางชัดเจนและตอเน่ือง 
2. มีระบบบริหารงานคุณภาพไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 
จุดท่ีตองพัฒนา 
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

แผน โครงการ กิจกรรม สมศ.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพบัณฑิต 

1.1 
1. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการคัดเลือกบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงานที่ตองการ 
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งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

1.2 
1. กิจกรรมสงเสริมการแขงขันผลงานทางวิชาชีพ 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

1.3 
1. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการคัดเลือกบัณฑิต  เขาสูตลาดแรงงานท่ีตองการ 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

1.4 
1. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการคัดเลือกบัณฑิต   เขาสูตลาดแรงงานที่ตองการ 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

1.5 
1. การประชาสัมพันธโครงการและการประกวดจากหนวยงานภายนอกอยางทั่วถึงและตอเน่ือง 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

1.6 
1. การประชาสัมพันธโครงการและการประกวดจากหนวยงานภายนอกอยางทั่วถึงและตอเน่ือง 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 
มาตรฐานท่ี 2  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.1 
1. สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรหรือตางองคกรในการเสนอหัวขอวิจัย 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.2 
1. สนับสนุนการเสนอหัวของานวิจัยอยางตอเน่ือง 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
2.3 
1. สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรหรือตางองคกรในการเสนอหัวขอวิจัย 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
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2.4 
1. สนับสนุนการเสนอหัวของานวิจัยอยางตอเน่ือง 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

2.5 
1. สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรหรือตางองคกรในการเสนอหัวขอวิจัย 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 
มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริการวิชาการ 
3.1 
1. โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

3.2 
1. สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมทางวิชาการแกสังคมอยางตอเน่ือง 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

3.3 
1. โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

3.4 
1. โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

3.5 
1. สงเสริมและพัฒนาอาจารยและสาขาวิชาสูระดับมาตรฐานสากล 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 
 
3.6 
1. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

3.7 
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1. โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 

มาตรฐานท่ี 4  ดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

4.1 
1.โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

4.2 
1. โครงการ / กิจกรรมอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
 

มาตรฐานท่ี 5  ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
5.1 
- 

5.2 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรูเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจากปญหา 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

5.3 
1. แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 
2. ควรมีการปรับปรุงการจัดทําแผน   กลยุทธของคณะฯ เพ่ิมเติมเพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติเพ่ิมขึ้น 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

 

 

 

 

5.4 
1. จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกับ 
หนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551  
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5.5 
- 

5.6 
- 

5.7 
1.  จัดทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณทุกหมวดรายจาย  พรอมทั้งวิธีการบันทึกการใชจายของสาขาวิชาตางๆ 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551  

5.8 
1. การกํากับดูแลบริหารจัดการเบิกจายใหเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายในระยะปงบประมาณ 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551  

5.9 
1.  จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
2.  ดําเนินการตามโครงการท่ีกําหนดไวใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
3.  สํารวจจํานวนอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ 
4.  รวบรวมและจัดเก็บขอมูล 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551  

5.10 
1.  จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
2.  ดําเนินการตามโครงการท่ีกําหนดไวใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
3.  สํารวจจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 
4.  รวบรวมและจัดเก็บขอมูล 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551  
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 6  ดานการหลักสูตรและการเรียนการสอน 

6.1 
โครงการพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยับัณฑิต 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 
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6.2 
1. แผนการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอ 
2. แผนการรับบุคลากรสายสอน 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

6.3 
1. แผนพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

6.4 
1. แผนสนับสนุนการทําวิจัย 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

6.5 
1. โครงการปฐมนิเทศดานคุณธรรม จริยธรรมขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

6.6 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมและสาขาวิชาออกแบบ
บรรจุภัณฑ 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

6.7 
1. สนับสนุนการอบรมและสัมมนาที่เก่ียวของในดานการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

6.8 
1. โครงการพัฒนานักศึกษาทุก ๆ ดาน 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดําเนินการ(วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 
ปการศึกษา 2551 

6.9 
- 
มาตรฐานท่ี 7  ดานการระบบการประกันคุณภาพ 

7.1 
โครงการพัฒนาระบบกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.2 
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โครงการพัฒนาระบบกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐาน/เอกสารอางอิง ตามมาตรฐานของ สมศ. 
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพบัณฑิต 

1.1 
1. สถ 2.9-01 รายนามผูสําเร็จการศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ       ปการศึกษา 2550 
2. สถ 2.9-02 Print out รายงานผลภาวการณมีงานทํา  ของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 
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1.2 
1. สถ 2.13-01 รายนามผูสําเร็จการศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ     ปการศึกษา 2550 
2. สถ 2.13-02 Print out รายงานผลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 

1.3 
1. สถ 2.10-01 รายนามผูสําเร็จการศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ       ปการศึกษา 2550 
2. สถ 2.10-02 Print out รายงานผลภาวการณมีงานทํา    ของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 

1.4 
1. สถ 2.11-01 Print out รายงานผลภาวการณมีงานทํา ของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 
2. สถ 2.11-02 Print out ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 

1.5 
1. สถ 2.14-01 Print out แฟมภาพผลงานการประกวดบรรจุภัณฑ  Thai Star 
2. สถ 2.14-02 Print out แฟมภาพผลงานการประกวดโครงการ Creativity Contest 
3. สถ 2.14-03 Print out แฟมขาวการประกวดตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑของสถาบันวิจัยวิทยา ศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.) 
4. สถ 2.14-04 Print out แฟมภาพรายการสมรภูมิไอเดีย ชอง 3 บีอีซีเทโร 

1.6 
1. สถ 2.15-01 ประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3 ในการประกวด Asia Packaging Federation (APE) จํานวน 3 ฉบับ 
 
มาตรฐานท่ี 2  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.1 
1. สถ 4.5-01 http://www.ird.rmutp.ac.th 

2.2 
1. . สถ 4.3-01 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แจงการจัดสรรเงินประจํางวดงบประมาณประจําป 
พ.ศ. 2551 
2. . สถ 4.3-02 ผลการอนุมัติงบประมาณผลประโยชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 
3. สถ 4.3-03 ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
4. สถ 4.3-04 แบบเสนอโครงการวิจัย (ว1ด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

2.3 
- 
 
 
 
2.4 
1.สถ 4.6-01  หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แจงการจัดสรรเงินประจํางวดงบประมาณประจําป พ.ศ. 
2551 
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2.สถ 4.6-02  ผลการอนุมัติงบประมาณผลประโยชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 
3. สถ 4.6-03ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
4. สถ 4.6-04  แบบเสนอโครงการวิจัย (ว1ด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

2.5 
- 
 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริการวิชาการ 
3.1 
1. สถ 5.3-01 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน 
2. สถ 5.3-02 ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

3.2 
1. สถ 5.2-01 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 
2. สถ 5.2-02 รายช่ืออาจารยผูใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
3. สถ 5.2-03 ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

3.3 
1.สถ 5.6-01 โครงการสอนรายวิชาออกแบบเซรามิก 
2.สถ 5.6-02 โครงการสอนรายวิชาการพิมพซิลคสกรีน 
3.สถ 5.6-03 โครงการสอนรายวิชาออกแบบสิ่งทอ 

3.4 
1. สถ 5.7-01 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน 
2. สถ 5.7-02 รายการอนุมัติเบิกจาย 
3. สถ 5.7-03 ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

3.5 
- 

3.6 
1. สถ 5.8-01 ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

3.7 
1. สถ 5.9-01 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
2. สถ 5.9-02 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน 
3. สถ 5.9-03 โครงการสอนรายวิชาออกแบบเซรามิก 
4. สถ 5.9-04โครงการสอนรายวิชาการพิมพซิลคสกรีน 
5. สถ 5.9-05โครงการสอนรายวิชาออกแบบสิ่งทอ 
 
 

มาตรฐานท่ี 4  ดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
4.1 
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1. สถ 6.2-01  ตารางสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรรมนักศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 
2. สถ 6.2-02  โครงการและหนังสือขออนุมัติ 

4.2 
1. สถ 6.3-01   ตารางสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรรมนักศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 
2. สถ 6.3-02  โครงการและหนังสือขออนุมัติ 
 
มาตรฐานท่ี 5  ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
5.1 
1. สถ 7.10-01  แผนพัฒนาและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ป (พ.ศ. 2548- 2553) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 
2. สถ 7.10-02  คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 
ที่ 220/2549 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
3. สถ 7.10-03  คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ที่  38/2550 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
4. สถ 7.10-04  บันทึกขอความเรื่องกําหนดระยะเวลาการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
5. สถ 7.10-05  เอกสารการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ประจําป 2550 
6. สถ 7.10-06  แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
7. สถ 7.10-07  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจําป 2550 
8. สถ 7.10-08  ใบลงนามการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตโชติเวช 
9. สถ 7.10-09  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  รอบ 12 เดือน 
10.สถ 7.10-10  ผลการประเมินผูบริหารสูงสุดของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ปการศึกษา 2550 

5.2 
1. สถ 7.3-01  คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการ
ความรูภายในองคกร 

5.3 
1. สถ 1.3-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ที่ 237/2549 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  5 ป (พ.ศ. 2548 – 2553) 
2. สถ 1.3-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ที่ 24/2550 เรื่อง
แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)   
3. สถ 1.3-03 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ที่ 24/2550 เรื่อง 
4. สถ 1.3-04 แผนพัฒนาและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  5 ป (พ.ศ. 2548- 2553) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พระนคร วิทยาเขตโชติเวช 
5. สถ 1.3-05 แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 10   (พ.ศ. 2550 – 2554)   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
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5.4 
1. สถ 8.2-01   คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะสถาปตยศาสตรและการออกแบบ  ที่ 14/2550  เรื่อง 
แตงต้ังผูรับผิดชอบหนาที่ระหวางปดภาคเรียนท่ี2/2549 
2.สถ 8.2-02    บันทึกขอความขออนุมัติอาจารยพิเศษ  คณะสถาปตยศาสตรและการออกแบบ   
3.สถ 8.2-03    ตารางสอนภาคเรียนที่  1/2550  และ2/2550 

5.5 
1. สถ 7.5-01  ระบบบริการขอมูลสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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. สถ 7.5-02  ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/evaluate_datacenter/index.php 
3. สถ 7.5-03  ระบบการจัดการบัญชีรายช่ือผูใชงานคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชมงคล 
(RMUTP CAS : Centralized  Authentication  System)   http://dc.rmutp.ac.th/cas/ 
4. สถ 7.5-04  ระบบจัดการขอมูลและขาวสารบนหนาเวบไซต  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
http://www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html 

5.6 
1. สถ 8.3-01    บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.0581.15/0799  ลงวันที่ 14  
กรกฎาคม  2551 เรื่อง สงตารางขอมูลทางการเงิน 

5.7 
1. สถ 8.4-01   บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.0581.15/0799  ลงวันที่ 14  
กรกฎาคม  2551 เรื่อง สงตารางขอมูลทางการเงิน 

5.8 
1. สถ 8.5-01   บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.0581.15/0799  ลงวันที่ 14  
กรกฎาคม  2551 เรื่อง สงตารางขอมูลทางการเงิน 

 

 

5.9 
1. สถ 7.11-01   ตารางสรุปขอมูลบุคลากรไปฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และเสนอผลงานวิชาการปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 
2. สถ 7.11-02  ใบสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

http://www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html�
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5.10 
1. สถ 8.6-01   บันทึกขอความจากกองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ศธ.0581.15/0799  ลงวันที่ 14  
กรกฎาคม  2551 เรื่อง สงตารางขอมูลทางการเงิน 

5.11 
1.  สถ 7.12-01  ตารางสรุปขอมูลบุคลากรไปฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และเสนอผลงานวิชาการปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 
2.  สถ 7.12-02  ใบสรุปจํานวนอาจารยประจํา และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
ประจําป พ.ศ. 2550 
   
มาตรฐานท่ี 6  ดานการหลักสูตรและการเรียนการสอน 

6.1 
1.  สถ 2.16-01 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเน่ือง) วิชาเอกออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
2. สถ 2.16-02 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเน่ือง) วิชาเอกออกแบบบรรจุภัณฑ 

6.3 
1. สถ 2.5-01  Print out สวนที่แสดงจํานวนอาจารยทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาและจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

6.4 
1.สถ 2.6-01  Print out สวนที่แสดงจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการและที่มีตําแหนง 

6.5 
1. สถ 2.7-01 คูมือจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
2. สถ 2.7-02 คําสั่งแตงต้ังผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการรายงานขาว เหตุฉุกเฉิน 
3. สถ 2.7-03 วาระการประชุมวาดวยเรื่องการพิจารณาผลการตัดเกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2550 
4. สถ 2.7-04 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมการสอบและวัดผลการศึกษา ปการศึกษา 2550 

6.6 
1. สถ 2.17-01 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
2. สถ 2.17-02 โครงการสอนรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1-5, ออกแบบบรรจุภัณฑ 1-5 
3. สถ 2.17-03 สารนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสาขาวิชา
ออกแบบบรรจุภัณฑ 
4. สถ 2.17-04 รายงานผลการฝกงานของนักศึกษา 

6.7 
1. สถ 2.18-01 รายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย   ปการศึกษา 2550 
 
 
 
6.8 
1. สถ 3.3-01 โครงการปฐมนิเทศ 
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2. สถ 3.3-02 โครงการปจฉิมนิเทศ 
3. สถ 3.3-03 โครงการไหวครู/ไหวครูชาง 
4. สถ 3.3-04 โครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันพอและวันแมแหงชาติ 
5.สถ 3.3-05 โครงการเทียนเขาวัด เน่ืองในวันสําคัญทางศาสนา 
6. สถ 3.3-06 โครงการคายอาสาพัฒนา 
7. สถ 3.3-07โครงการ กีฬาสีภายใน 
8. สถ 3.3-08โครงการกิจกรรมชมรมนักศึกษา 
9. สถ 3.3-09 โครงการพัฒนาและความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรมงคล” 
10. สถ 3.3-10 โครงการเสริมสรางวินัย และคานิยมของนักศึกษา 
11. สถ 3.3-11 โครงการคายเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

6.9 
1. สถ 8.7-01   บันทึกขอความจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่
ศธ.0581.12/293  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2551 เรื่อง สงขอมูล กพร.ตัวช้ีวัดที่ 17,18,19 
 
มาตรฐานท่ี 7  ดานการระบบการประกันคุณภาพ 

7.1 
1.  สถ 9.1-01   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
2. สถ 9.1-02    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่องวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย คุณภาพและคานิยมขององคกร 
3. สถ 9.1-03   เปาหมายมาตรฐานและตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4. สถ 9.1-04   รายงานการประเมินผลโครงการ (SAR) ปการศึกษา 2547, 2548, 2549 
5. สถ 9.1-05   คูมือคุณภาพ คูมือขั้นตอนการทํางาน เอกสารบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
6. สถ 9.1-06   ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 
7. สถ 9.1-07   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขตโชติเวช ประจําปงบประมาณ 2549 ตัวช้ีวัดที่ 4.5.1 
8. สถ 9.1-08   รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (สมศ.)   22-24  กย. 2546 
9. สถ 9.1-09   คูมือระบบการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
10. สถ 9.1-10   คูมือตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
11. สถ 9.1-11   คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
12. สถ 9.1-12   คูมือสําหรับการรายงานใชประเมินองคกรดวยตนเอง 

7.2 
1.  สถ 9.3-01   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
2. สถ 9.3-02   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่องวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย คุณภาพและคานิยมขององคกร 
3. สถ 9.3-03   เปาหมายมาตรฐานและตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4. สถ 9.3-04   รายงานการประเมินผลโครงการ (SAR) ปการศึกษา 2547, 2548, 2549 
5. สถ 9.3-05   คูมือคุณภาพ คูมือขั้นตอนการทํางาน เอกสารบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
6. สถ 9.3-06   ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 
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7. สถ 9.3-07   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขตโชติเวช ประจําปงบประมาณ 2549 ตัวช้ีวัดที่ 4.5.1 
8. สถ 9.3-08   รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (สมศ.)   22-24  กย. 2546  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
 
 


	ตารางที่ 4 – 1 (ก)  แสดงจำนวนตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน สกอ. จำแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้ ของ สกอ.
	องค์ประกอบที่
	จำนวน/ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน สกอ.
	องค์ประกอบที่

	จำนวน/ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน สกอ.

	สรุปผลการดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ปีการศึกษา  2550  โดยรวม (มทร.พระนคร/สกอ.)
	องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน
	คณะกรรมการบริหารคณะฯ  ได้ร่วมกันจัดทำวิสัยทัศน์ และกำหนดภารกิจ เป้าหมายแผนกลยุทธ์  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ และของกระทรวงศึกษาธิการ   บุคลากรร้อยละ 100 รับรู้ และดำเนินงานตามแผน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ของแผนดำเนินงาน/โครงการตามหลัก   PDCA  ร้อยละ 70   ตามเกณฑ์สกอ.  ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย   1.00 และด้านผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยเป็น  5.00   ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบนี้  เท่ากับ  3.00
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	   จุดเด่น
	     จุดที่ควรพัฒนา
	จุดเด่น
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	จุดเด่น
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	 จุดเด่น
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	                                              ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  สมศ. ระดับปริญญาตรี



	- บัณฑิตได้เงินเดือนตามเกณฑ์               41 คน ร้อยละ  100
	- ระดับความพึงพอใจ  4.50 (เต็ม 5)
	ทั้งหมด  2  หลักสูตร
	:ได้มาตรฐาน  2  หลักสูตร
	-ร้อยละ  100
	- จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 427 คน
	- นศ.เข้าร่วมกิจกรรม  427  คน
	- ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
	5.  ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
	6.  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
	7. ด้านระบบประกันคุณภาพ
	5.  ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
	6.  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
	7. ด้านระบบประกันคุณภาพ

	ตารางที่ 4 - 6  เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
	     และมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   ปีการศึกษา  2550  
	                       แต่ละตัวบ่งชี้ใช้คะแนนอิงเกณฑ์เต็ม 5
	องค์ประกอบที่
	ค่าน้ำ
	หนัก
	ผลการประเมินตนเอง
	ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
	ผลการประเมินตนเอง
	ตามมาตรฐาน สกอ.
	หมายเหตุ
	     ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก มาตรฐานที่ 1-4
	100
	5.  ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
	20
	6.  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
	20
	7. ด้านระบบประกันคุณภาพ
	20

	สรุปผลการดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบปีการศึกษา  2550  
	โดยรวม ตามเกณฑ์ สมศ. (คะแนนเต็ม 5)
	มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพบัณฑิต
	 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  ได้ร่วมกันจัดทำวิสัยทัศน์ และกำหนดภารกิจ เป้าหมายแผนกลยุทธ์  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ และของกระทรวง   บุคลากรร้อยละ 100 รับรู้ และดำเนินงานตามแผน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ของแผนดำเนินงาน/โครงการตามหลัก   PDCA  ร้อยละ 81.19  ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยฯ
	จุดเด่น
	 จุดที่ควรพัฒนา


	มาตรฐานที่  2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
	 1.  มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

	มาตรฐานที่  3  ด้านการบริการวิชาการ
	   จุดเด่น
	 จุดที่ควรพัฒนา

	มาตรฐานที่  5  ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
	 คณะกรรมการบริหารคณะฯ  ได้ร่วมกันจัดทำวิสัยทัศน์ และกำหนดภารกิจ เป้าหมายแผนกลยุทธ์  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ และของกระทรวงศึกษาธิการ   บุคลากรร้อยละ 100 รับรู้ และดำเนินงานตามแผน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ของแผนดำเนินงาน/โครงการตามหลัก   PDCA  ร้อยละ 70   ตามเกณฑ์สกอ.  ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย   1.00 และด้านผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยเป็น  5.00   ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบนี้  เท่ากับ  3.00
	จุดเด่น
	          3.   มีระบบและกลไกในการจัดสรร  วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  ตรวจสอบด้านการเงินและงบประมาณที่มี                       ประสิทธิภาพสูง
	จุดที่ควรพัฒนา


	มาตรฐานที่  6  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
	 จุดเด่น
	จุดที่ควรพัฒนา
	จุดเด่น
	จุดที่ควรพัฒนา
	 จุดเด่น
	 จุดที่ควรพัฒนา


