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เกณฑปกติของคาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลา
เทียบเทา)   

1.  วิทยาศาสตรสุขภาพ    
   

-  แพทยศาสตร    = 395,208  บาทตอคน 
-  เภสัชศาสตร               = 127,152  บาทตอคน 
-  ทันตแพทยศาสตร   = 327,426  บาทตอคน 
-  พยาบาลศาสตร = 102,880  บาทตอคน 
-  เทคนิคการแพทย/ 
   สาธารณสุขศาสตร/สหเวชศาสตร    

= 119,905  บาทตอคน 

2.  วิทยาศาสตรกายภาพ (66,338 บาทตอคน) 
3.  วิศวกรรมศาสตร (70,312  บาทตอคน) 
4.  สถาปตยกรรมศาสตร (71,394 บาทตอคน) 
5.  เกษตรศาสตร (109,910 บาทตอคน) 
6.  บริหารธุรกิจฯ (62,532 บาทตอคน) 
7.  ครุศาสตร (90,610 บาทตอคน) 
8.  ศิลปกรรมศาสตร (65,494 บาทตอคน) 

                9.  สังคมศาสตร (45,587 บาทตอคน) 

เกณฑปกติของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจํา   
 

สาขา คาปกติของ FTES 
ระดับปริญญาตรี 
ตอจํานวนอาจารย

ประจํา 
1.  วิทยาศาสตรสุขภาพ 1 : 8 
2.  วิทยาศาสตรกายภาพ  1 : 20 
3.  วิศวกรรมศาสตร 1 : 20 
4.  สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 1 : 8 
5.  เกษตรศาสตร ปาไมและประมง 1 : 20 
6.  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี  
การจัดการ  การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 

 
1 : 25 

7.  ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 1 : 25 
8.  ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและ
ประยุกตศิลป 

1 : 8 

9.  สังคมศาสตร / มนุษยศาสตร 1 : 25  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



แบบการกําหนดคานํ้าหนักมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 มาตราฐาน นํ้าหนัก จํานวนตัวบงช้ี 
 1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 30 6+2* 

2.  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 20 4+2* 

3.  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 30 3+3* 

4.  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 20 2+2* 
 รวมมาตรฐาน 1 – 4 100 15+9* 

5.  มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 6 

6.  มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 8 

7. 
 

มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20 2 
 

รวมมาตรฐาน 5 – 7 60 16 
 

รวมมาตรฐาน 1 - 7 160 31+9* 
 

                    

*ตัวบงช้ีเฉพาะกลุมสถาบัน 
 

 

 

                                                                                                      ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยแลว 
 

                                                                                                                                                  

                                                                                                             (รองศาสตราจารยดวงสุดา   เตโชติรส) 
                                                                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                                                                                                                     วันที่...๓๐...เดือน....มกราคม....พ.ศ....๒๕๔๙... 
 

ช่ือผูประสานงานที่สามารถติดตอได..........ผ.ศ....แกวตา.......ขาวเหลือง...................................................................................................... 
โทรศัพท.....02.-..9132424....ตอ...202......01..-..9859986.......โทรสาร...02..-..9132424...ตอ...202.............................................................. 
 

 
โปรดสงกลับ สมศ. ภายในวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๔๙ 

กลุมงานการประเมินคุรภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โทรศัพท ๐-๒๒๑๖๘-๓๙๕๕  ตอ  ๑๖๓, ๑๖๔, ๑๖๕  โทรสาร  ๐-๒๒๑๖-๕๐๔๔-๕ 
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แบบการกําหนดคานํ้าหนักมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือการรับรอง 
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

มาตราฐาน นํ้าหนัก จํานวนตัวบงช้ี  
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 30 6+2* 

2. 
 

มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 20 4+2* 

3. 
 

มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 30 3+3* 

4. 
 

มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 20 2+2*  

รวมมาตรฐาน 1 – 4 100 15+9* 

5. 
 

มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 6 

6. 

 

มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 8 

7. 

 

มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20 2  
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 รวมมาตรฐาน 5 – 7 60 16 
 รวมมาตรฐาน 1 - 7 160 31+9* 

 

                    *ตัวบงช้ีเฉพาะกลุมสถาบัน 
 

 

 
                                                                                                                     ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยแลว 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                           (รองศาสตราจารยดวงสุดา   เตโชติรส) 
                                                                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วันที่...๓๐...เดือน....มกราคม....พ.ศ....๒๕๕๐...                                                                                                                         
 

ช่ือผูประสานงานที่สามารถติดตอได..........ผ.ศ....แกวตา.......ขาวเหลือง...................................................................................................... 
โทรศัพท.....02.-..9132424....ตอ...202......01..-..9859986.......โทรสาร...02..-..9132424...ตอ...202.............................................................. 
 

 
 

กลุมงานการประเมินคุรภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โทรศัพท ๐-๒๒๑๖๘-๓๙๕๕  ตอ  ๑๖๓, ๑๖๔, ๑๖๕  โทรสาร  ๐-๒๒๑๖-๕๐๔๔-๕ 
 
 

 



แบบการกําหนดคานํ้าหนักมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือการรับรอง 
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 มาตราฐาน นํ้าหนัก จํานวนตัวบงช้ี 
 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 30 6+2* 

2. 
 

มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 20 4+2* 

3. 
 

มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 30 3+3* 

4. 
 

มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 20 2+2* 
 

รวมมาตรฐาน 1 – 4 100 15+9* 

5. 
 

มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 6 

6. 
 

มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 8 

7. 
 

มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20 2  
รวมมาตรฐาน 5 – 7 60 16  
รวมมาตรฐาน 1 - 7 160 31+9*  

                   *ตัวบงช้ีเฉพาะกลุมสถาบัน 
 

 

 

                                                                                                                  ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยแลว 
 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                    (รองศาสตราจารยดวงสุดา   เตโชติรส) 
                                                                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                                                                                                                     วันที่...๓๐...เดือน....มกราคม....พ.ศ....๒๕๕๑... 
 

ช่ือผูประสานงานที่สามารถติดตอได..........ผ.ศ....แกวตา.......ขาวเหลือง...................................................................................................... 
โทรศัพท.....02.-..9132424....ตอ...202......01..-..9859986.......โทรสาร...02..-..9132424...ตอ...202.............................................................. 
 

 
 

กลุมงานการประเมินคุรภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โทรศัพท ๐-๒๒๑๖๘-๓๙๕๕  ตอ  ๑๖๓, ๑๖๔, ๑๖๕  โทรสาร  ๐-๒๒๑๖-๕๐๔๔-๕ 
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            ตารางท่ี 5 – 2  แบบกรอกขอมูลพื้นฐาน สําหรับการประเมินภายนอก 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผูรับผิดชอบเอกสารขอมูลพ้ืนฐาน นายทินวงษ  รักอิสสระกุล โทร. 0 2281 9231-4 ตอ 6304-5 

 

ปการศึกษา  
ขอมูล ปท่ีประเมิน 

2549 2550 ครั้งท่ีแลว 

ผล 
(แผน) 

ผล 
(แผน) 

ปการศึกษา
2549 

ผล (แผน) 

ผูรับผิดชอบขอมูล 
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1  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

           2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

            สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ                                            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ                                  

 
 

1. จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในคณะ 
    (โปรดระบุรายละเอียด)1 

 2 
 

2 นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

2. จํานวนและรายช่ือหลักสูตรที่เปดสอน2  2 2 นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

    2.1 จํานวนและรายช่ือหลักสูตรท่ีเปดสอน   
          ระดับปริญญาตรี 

 2 2 

    2.2 จํานวนและรายช่ือหลักสูตรท่ีเปดสอน 
          ระดับปริญญาโท 

 - - 

 

    2.3 จํานวนและรายช่ือหลักสูตรท่ีเปดสอน 
          ระดับปริญญาเอก 

    

    2.4 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ.  2 2  

3. จํานวนอาจารยประจํา  13 13 นายประชา  พิจักขณา 
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

    3.1 อาจารยขาราชการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษา 
          สังกัดรัฐบาล) 

 5 5 

       3.2 อาจารยพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย  6 7 
    3.3 อาจารยสัญญาจาง (ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป)  2 1 

 

 4. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (ใหนับรวม 
       อาจารยประจําตามขอ 3) 

 13 13 

    4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  - - 
    4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา  9 10 
    4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  4 3 
    4.4 ตํ่ากวาปริญญาตรี  - - 

นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 



แบบกรอกขอมูลพื้นฐานฯ คณะ (ตอ) 
 

ปการศึกษา  
ขอมูล ปท่ีประเมิน 

2549 2550 ครั้งท่ีแลว 

ผล 
(แผน) 

ผล 
(แผน) 

ปการศึกษา 
2549 

ผล (แผน) 

ผูรับผิดชอบขอมูล 

ตําแหนงทางวิชาการอาจารยประจํา  13 13 5. นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

    5.1 ศาสตราจารย  - -  
    5.2 รองศาสตราจารย  - - 
    5.3 ผูชวยศาสตราจารย  - - 
    5.4 อาจารย  13 13 

 

6. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  248 347 
(251) 

    6.1 ระดับปริญญาตรี  248 347 
(251) 

        6.1.1 
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ภาคปกติ  248 347 
        6.1.2 

นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 

ภาคพิเศษ  - - 
    6.2 ระดับปริญญาโท  - - 
        6.2.1 ภาคปกติ  - - 
        6.2.2 ภาคพิเศษ  - - 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

    6.3 ระดับปริญญาเอก     
        6.3.1 ภาคปกติ     
        6.3.2 ภาคพิเศษ     
7. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  49 69 
    7.1 ระดับปริญญาตรี  49 69 
        7.1.1 ภาคปกติ  49 69 
        7.1.2 ภาคพิเศษ  - - 
    7.2 

นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 

ระดับปริญญาโท  - - 
        7.2.1 ภาคปกติ  - - 
        7.2.2 ภาคพิเศษ  - - 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

    7.3 ระดับปริญญาเอก     
        7.3.1 ภาคปกติ     
        7.3.2 ภาคพิเศษ     



แบบกรอกขอมูลพื้นฐานฯ คณะ (ตอ) 
 

ปการศึกษา  
ขอมูล ปท่ีประเมิน 

2549 2550 ครั้งท่ีแลว 

ผล 
(แผน) 

ผล 
(แผน) 

ปการศึกษา
2549 

ผล (แผน) 

ผูรับผิดชอบขอมูล 
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8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา 
    และการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

 NA 41 นายคมเขต  เพ็ชรรัตน 
รองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษา 

9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา 
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

 NA 38 นายคมเขต  เพ็ชรรัตน 

    รองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษา 

10. รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตน 
     เปนไปตามเกณฑ กพ. 

 NA 100 นายคมเขต  เพ็ชรรัตน 
รองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษา 

11. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่จบการศึกษา 
     ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน 
     วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ 
     รางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เก่ียวขอกับ 
     คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ/นานาชาติใน 
     รอบ 3 ปที่ผานมา 

 3 3 

นายคมเขต  เพ็ชรรัตน 
รองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษา 

12. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ 
      นักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ 
      ระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 

 3 3 
นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

13. จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด  - - นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

วิทยานิพนธระดับปริญญาโท     13.1  - - - 

    13.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก     

14. จํานวนจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร     

    14.1 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท              
ที่พิมพเผยแพร 

   
 

    14.2 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก             
ที่ตีพิมพเผยแพร 

   
 

15. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 
      เผยแพร และ/หรือไปใชประโยชนทั้งใน 
      ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 - 3 
นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 



แบบกรอกขอมูลพื้นฐานฯ คณะ (ตอ) 
 

ปการศึกษา  
ขอมูล ปท่ีประเมิน 

2549 2550 ครั้งท่ีแลว 

ผล 
(แผน) 

ผล  ปการศึกษา
2549 (แผน) 

ผล (แผน) 

ผูรับผิดชอบขอมูล 
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16. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  
ของสถาบัน 

 - 256,920 นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

17. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
      จากภายนอกสถาบัน 

 - - นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

18. จํานวนอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรือ   
งานสรางสรรค 

 - 5 นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 

      รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

19. จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย 
     หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 

 - 5 นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

20. จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยหรือ 
     งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

 - - นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

21. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
     (citation)ใน refereed journal หรือในฐาน 
    ขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

   
 

22. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ 
   ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
    สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา 

   
 

23. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ 
    วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 

 3 8 
นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 

    
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

24. จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ 
    วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ 
    วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ 
    หรือระดับนานาชาติ 

 - - 

นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

25. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการ 
    บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคม 

  200,801.28 นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 



แบบกรอกขอมูลพื้นฐานฯ คณะ (ตอ) 

ปการศึกษา  
ขอมูล ปท่ีประเมิน 

ครั้งท่ีแลว 2549 2550 
ปการศึกษา

2549 ผล (แผน) ผล (แผน) 

ผล (แผน) 

ผูรับผิดชอบขอมูล 
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26. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ 
    ใหไดรับการยอมรับในระดับประชาชาติหรือ 
    นานชาติ 

 - 3 
นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

27. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ 
    และวิชาชีพในนามสถาบัน 

 - - นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

28. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและ 
    สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

13 13 11 นายคมเขต  เพ็ชรรัตน 
รองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษา 

29. คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ 
    พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

- - 97,002.76 
นายคมเขต  เพ็ชรรัตน 

    
รองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษา 

30. สินทรัพยถาวร  989,018.18 6,123,464.76 นายประชา  พิจักขณา 
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

31. คาใชจายทั้งหมด  11,097,256.67 20,033,556.08 นายประชา  พิจักขณา 
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

งบดําเนินการทั้งหมด  14,040,284.59 18,823,316.85 32. นายประชา  พิจักขณา 
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

33. เงินเหลือจายสุทธ ิ  3,904,357.51 9,647,476.08 นายประชา  พิจักขณา 
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

34. เงินรายรับทั้งหมด  11,244,884.33 10,386,080.00 นายประชา  พิจักขณา 
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

35. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้ง 
    ในประเทศและตางประเทศ 

 - 150,000 นายประชา  พิจักขณา 
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

36. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ 
    การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน 
    ประเทศและตางประเทศ 

 3 11 
นายประชา  พิจักขณา 

รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

37. จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

 - - 
นายประชา  พิจักขณา 

รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

38. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด  
 

13 13 นายประชา  พิจักขณรองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน 



แบบกรอกขอมูลพื้นฐานฯ คณะ (ตอ) 

ปการศึกษา  
ขอมูล ปท่ีประเมิน 

ครั้งท่ีแลว 2549 2550 
ปการศึกษา

2549 ผล (แผน) ผล (แผน) 

ผล (แผน) 

ผูรับผิดชอบขอมูล 
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          ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง   
 
 
                 ..................................................... 
             (นางวัชรี  บุญเจริญ) 
                  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
                             8  กรกฎาคม 2551 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. จํานวนของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/     
โครงการพัฒนานักศึกษา 

 20 5 นายคมเขต  เพ็ชรรัตน 
รองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษา 

40. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 
    คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษา 

 683.09 3,907,238.02 
นายประชา  พิจักขณา 

รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

41. คา FTES ระดับปริญญาตรี  196.09 349 นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

42. คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก 
    (หลังจากที่ปรับคาแลว) 

 
- - - 



 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ท่ี  ๒๗/๒๕๕๑ 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

....................................... 
 

เพื่อใหการดําเนินงานจดัทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศกึษา ๒๕๕๐ ของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงแตงต้ังคณะ 
กรรมการดําเนนิงาน ดังนี ้
 
 1.  คณะกรรมการอํานวยการ 
 1.1  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  ประธานกรรมการ          

1.2  รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน    กรรมการ 
     1.3  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
     1.4  ผูชวยคณบดีฝายบริหารและวางแผน   กรรมการ 
     1.5  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย    กรรมการและเลขานุการ 

 
2.  คณะกรรมการดําเนินงาน 
     2.1  คณะกรรมการดําเนนิงานประเมินผล มาตรฐานและตัวช้ีบงช้ีระบบคุณภาพ 
    คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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องคประกอบที ่
จํานวน 
ตัวบงช้ี 

คาน้าํหนัก 
(รอยละ) 

ผูกํากับดูแล ผูรวบรวมขอมูล 

1 3 6 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน นางสาวมยุรี   
นางสาวมัณฑนา 

เรืองสมบัติ 
ทองสุพล 

2 19 38 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
รองคณบดีฝายกิจการนักศกึษา 

นางสาวธัญญธร 
นางสาวมยุรี 
นายเกียรติพงษ 

อินทรทาฉาง 
เรืองสมบัติ 
ศรีจันทกึ 

3 3 3 รองคณบดีฝายกิจการนักศกึษา นายเกียรติพงษ ศรีจันทกึ 

4 7 7 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย นางสาวยุวด ี เสียงระฆัง 
5 10 10 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย นางสาวยุวด ี เสียงระฆัง 
6 4 4 รองคณบดีฝายกิจการนักศกึษา นายชานนท ตันประวัต ิ
7 15 15 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
รองคณบดีฝายกิจการนักศกึษา 

นางสาวธัญญธร 
นางสาวยุวด ี
นางสาวมยุรี   
นางสาวมัณฑนา 
นายชานนท 
นายเกียรติพงษ 

อินทรทาฉาง 
เสียงระฆัง 
เรืองสมบัติ 
ทองสุพล 
ตันประวัต ิ
ศรีจันทกึ 

8 11 11 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
รองคณบดีฝายกิจการนักศกึษา 

นางสาวธัญญธร 
นางสาวยุวด ี
นางสาวมยุรี   
นางสาวมัณฑนา 
นายชานนท 
นายเกียรติพงษ 

อินทรทาฉาง 
เสียงระฆัง 
เรืองสมบัติ 
ทองสุพล 
ตันประวัต ิ
ศรีจันทกึ 

9 3 6 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย นายทินวงษ รักอิสสระกุล 

รวม 75 100   
 

2.2 คณะกรรมการรวบรวมขอมูลสรุปและจัดทําเลมรายงาน 
2.2.1  นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 
2.2.2  นางสาวธัญญธร อินทรทาฉาง 
2.2.3  นายเสฏฐนันท สิทธิโชคพัฒนะ 
2.2.4  นางสาวบุษยา  ดีแกว 
 
ท้ังนี้ใหดําเนนิการต้ังแตบัดนีเ้ปนตนไป 

    ส่ัง ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 

 
           (นางวัชรี  บุญเจริญ) 

        คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปการศึกษา 2550 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

นํ้าหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 6    
1.1 

 
 

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอด 
จนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวดั
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให
ครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1) 

2 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา  ทองสุพล 

1.2 
 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
ของการปฏิบตัิงานท่ีกําหนด (สกอ. 1.2) 

2 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา  ทองสุพล 

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ(ระดับ) (สมศ. 5.3) 

2 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา  ทองสุพล 

2. การเรียนการสอน 38    
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 
2 

- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวิจัย น.ส.ธัญญธร อินทรทาฉาง 

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (สกอ. 2.2) 

2 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ธัญญธร อินทรทาฉาง 

2.3 
 
 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนนุการ
พัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอนซ่ึง
บุคคล   องคกร  และชุมชนภายนอกมีสวน
รวม (สกอ. 2.3) 

2 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ธัญญธร อินทรทาฉาง 

2.4 

 

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (รอยละของเกณฑ
ปกติ)(สกอ.2.4) (สมศ. 6.2) 

2 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ธัญญธร อินทรทาฉาง 

2.5 
 
 

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา
ตรี  ปริญญาโท ปริญญา เอก หรือเทียบเทา
ตอ อาจารยประจํา (สกอ. 2.5)(สมศ. 6.3) 
(กพร.50 ตัวที ่ 16 )  

2 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มยุรี เรืองสมบัต ิ

2.6 
 
 

สัดสวนของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย (สกอ. 2.6) (สมศ. 6.4) 

2 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ธัญญธร อินทรทาฉาง 

2.7 
 

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

2 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มยุรี เรืองสมบัต ิ

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน (สกอ. 2.8) 

2 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 
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 11ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

นํ้าหนั
ก 

ผูกํากับตัวบงชี้ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ป
(สกอ . 2.9) (สมศ. 1.1) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.1.1) 

2 
- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก 

2.10 
 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
(สกอ. 2.10) (สมศ. 1.3) 

2 
- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก 

2.11 
 

ระดับความพึงพอใจของนายจาง  
ผูประกอบการและผูใชบณัฑิต(สกอ. 2.11) 
(สมศ. 1.4) (กพร.50 ตวัที่  4.1.3 ) 

2 
- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก 

2.12 รอยละของนักศกึษาปจจุบันและศษิยเกาที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ  5  ปที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ
วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลป
และวัฒนธรรมและดานส่ิงแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  (สกอ. 2.12) 

2 
- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก 

2.13 รอยละของบัณฑติระดบัปริญญาตรีที่ไดทํางาน
ตรงสาขาท่ีสําเร็จการศกึษา (สมศ.  1.2)  
(ก.พ.ร.50 ตวัที่ 4.1.2)        

2 
- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก 

2.14 จํานวนนักศกึษา หรือศิษยเกา ที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวชิาการ  
วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ คุณภาพ
บัณฑิตในระดบัชาติ หรือระดับนานาชาติใน
รอบ 3 ปที่ผานมา (คน) (สมศ. 1.5) (ก.พ.ร.50 
ตัวที่ 4.1.4) 

2 
- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก 

2.15 จํานวนวิทยานพินธและงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา
(ชิ้นงาน)(สมศ. 1.6) 

2 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ธัญญธร อินทรทาฉาง 

2.16 รอยละของหลกัสูตรที่ได มาตราฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด (สมศ. 6.1)  
(กพร.50 ตัวที ่22) (ก.พ.ร.51 ตวัที่  22 ) 

2 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวิจัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

2.17 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและประสบการณจริง (ขอ)(สมศ. 6.6) 
(กพร.50 ตัวที ่ 23 )  
(ก.พ.ร.51 ตัวที่  23 ) 

2 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

นํ้าหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

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

2 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวิจัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

2.19 ระดับความสําเร็จของการปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.50 ตัวที ่8) 

2 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มยุรี เรืองสมบัต ิ

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3    
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศษิยเกา 

(สกอ. 3.1) 
1 

- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

3.2 
 

มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบณัฑิต
ที่พึงประสงค (สกอ. 3.2) 

1 
- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา นายชานนท ตนัประวัต ิ

3.3 
 

รอยละของนักศกึษาที่เขารวมกิจกรรม/ 
โครงการพัฒนานกัศึกษา (สมศ. 6.8) 1 

- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา นายชานนท ตนัประวัต ิ

4. การวิจัย  7    
4.1 

 
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลติงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (สกอ. 4.1) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค (สกอ. 4.2) 1 

- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ภายในสถาบนัตอจํานวนอาจารยประจํา
(บาท) (สกอ. 4.3) (สมศ. 2.2)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.2)  

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

4.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ภายนอกสถาบนัตอจํานวนอาจารยประจํา
(บาท)(สกอ. 4.3) (สมศ. 2.3)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.2)   

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

4.5 รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบตัรหรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาตหิรือใน
ระดันานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
(สกอ. 4.4) (สมศ. 2.1)  (ก.พ.ร.50 ตัวที ่4.2.1 
และ 4.2.5)     

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

 
 
 



ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 
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** ตัวบงช้ีเฉพาะ 

ตัวบงชี้ 
คา

นํ้าหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

4.6 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา (สมศ. 2.4)  

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย 

(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.3)  

น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

4.7 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับทนุทํา
วิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวิจัย 

(สมศ. 2.5) (ก.พ.ร.50 ตวัที ่4.2.3)  

น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

5. การบริการวิชาการแกสังคม 10    
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง

วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน  
(สกอ. 5.1) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวิจัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมใน
การใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที ่
ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานพินธภายนอก
สถาบัน  เปน กรรมการวิชาการกรรมการ
วิชาชพีในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติตอ
อาจารยประจํา (สกอ. 5.2) (สมศ. 3.2) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย 

(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.3)   

น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวชิาชพีทีต่อบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาตแิละ
นานาชาติตออาจารยประจํา (สกอ. 5.3)   

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวิจัย 

(สมศ. 3.1) (ก.พ.ร.50 ตวัที ่4.3.1) 

น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการวชิาการแกสังคม (สกอ. 5.4)  
(ก.พ.ร.50 ตวัที่ 6 ) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

5.5 **จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) 
(สกอ. 5.5) (สมศ. 3.5)(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.4)    

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวิจัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

5.6 มีการนําความรูและประสบการณจากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียน  การสอนและการวิจัย  
(สมศ. 3.3) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวิจัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

5.7 **คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ
อาจารยประจํา (บาทตอคน) (สมศ. 3.4) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 



ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 
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** ตัวบงช้ีเฉพาะ 

ตัวบงชี้ 
คา

นํ้าหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

5.8 **รายรับของสถาบันในการบริการ  
1 

- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

วิชาการและวิชาชพีในนามสถาบันตอ
อาจารยประจํา (บาท) (สมศ. 3.6) 

ฝายวิชาการและวิจัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

5.9 **ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ) 
(สมศ. 3.7) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.5) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวิจัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

5.10 จํานวนชั่วโมงเฉลีย่ที่อาจารยประจําให 
บริการวิชาการและวิชาชีพทีต่อบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติ
ตออาจารยประจํา (ก.พ.ร.50 ตัวที ่4.3.2)  

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4    
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 
1 

- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา นายชานนท ตนัประวัต ิ

6.2 รอยละของกจิกรรมในการอนุรักษ พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณศลิปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา (สมศ. 4.1) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่4.4.1) 

1 
- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา นายชานนท ตนัประวัต ิ

6.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวฒันธรรมตองบดําเนนิการ 

1 
- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา 

(สมศ. 4.1) (ก.พ.ร.50 ตวัที ่4.4.3)   

นายชานนท ตนัประวัต ิ

6.4 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 
และวัฒนธรรมตอจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด   

1 
- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา 

(ก.พ.ร.50 ตัวที่  4.4.2) 

นายชานนท ตนัประวัต ิ

7. การบริหารและการจัดการ  15    
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการและสามารถผลักดนัสถาบัน
ใหแขงขันไดในระดับสากล (สกอ. 7.1)    

1 
- รองคณบดีฝาย ฝายบริหารและ

วางแผน   บริหารและวางแผน 
น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของ
สถาบัน (สกอ. 7.2) 

1 
- รองคณบดีฝาย ฝายบริหารและ

วางแผน   บริหารและวางแผน 
น.ส.มยุรี เรืองสมบัต ิ

7.3 มีการพัฒนาสถาบนัสูองคการเรียนรูโดย
อาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
เพื่อสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร (ระดับ) 
(สกอ. 7.3) (สมศ. 5.2) (ก.พ.ร.50 ตวัที่ 20) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวิจัย นายทินวงษ รักอสิสระกุล 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

นํ้าหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให 
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(สกอ. 7.4) (สมศ. 4.2)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.4.3) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มยุรี เรืองสมบัต ิ

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพือ่การ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
(ระดบั) (สกอ. 7.5) สมศ. 5.5) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย นายทินวงษ รักอสิสระกุล 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ 
แสดงความคิดเห็น รวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการเพื่อพฒันาสถาบนั 
อุดมศกึษา  (สกอ. 7.6) (ก.พ.ร.50 ตวัที่ 14)  

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

7.7 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีใน
ระดับชาติหรือ  นานาชาติ (สกอ. 7.7)   

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย น.ส.ยุวดี เสียงระฆัง 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8)    

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล (สกอ. 7.9) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

7.10 ระดับคุณภาพของสภาสถาบัน/ 
กรรมการบริหารสถาบัน/ กรรมการประจํา
คณะ/ กลุม  สาขา (ขอ)(สมศ. 5.1) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 13)  

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

7.11 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม
วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ
ทั้งใน  ประเทศและ ตางประเทศ  
(สมศ. 5.9) 

0.5 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวิจัย น.ส.ธัญญธร อินทรทาฉาง 

7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนบัสนุน
ที่ไดรับการพัฒนาความรู หรือทักษะ
วิชาชพีทั้งใน  ประเทศและตางประเทศ 
(สมศ. 5.11) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มยุรี เรืองสมบัต ิ

7.13 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.ร.50 ตัวที ่15)  1 

- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มยุรี เรืองสมบัต ิ

 
 
 



                           : SAR  ปการศึกษา 2550  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  มทร. พระนคร                                                                                     302 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

นํ้าหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

7.14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 17) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

7.15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ 
ฐานขอมูลอดุมศกึษาดานนักศึกษา  
บุคลากรหลกัสูตร การเงิน  และระบบ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑติ 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 18) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวิจัย นายทินวงษ รักอสิสระกุล 

8. การเงินและงบประมาณ 11    
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการ

วิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงิน 
และ งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
(สกอ. 8.1) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน (สกอ. 8.2) (สมศ. 5.4)     1 

- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

8.3 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศกึษา 
(บาทตอคน) (สมศ. 5.6) 1 

- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

8.4 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนกัศึกษา           
(รอยละของเกณฑปกติ) (สมศ. 5.7) 1 

- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

8.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการ(รอยละของงบดาํเนนิการ) 
(สมศ. 5.8) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

8.6 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย
ทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารย
ประจํา (บาทตอคน) (สมศ. 5.10) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มยุรี เรืองสมบัต ิ

8.7 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษา (บาทตอคน) (สมศ. 6.9)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 19)  

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

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

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

8.9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของ
มหาวิทยาลัย  (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 10) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

นํ้าหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

8.10 ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการลดรอบระยะเวลาของข้ันตอน การ
ปฎิบัติราชการ (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 11) 

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

8.11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน     
ตอหนวยผลผลิต (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 12)             

1 
- รองคณบดีฝาย 
  บริหารและวางแผน 

ฝายบริหารและ
วางแผน 

น.ส.มัณฑนา ทองสุพล 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6    
9.1 

 
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่กอใหเกิดการพฒันา
การศึกษาอยางตอเนื่อง (สกอ. 9.1) 
(สมศ. 7.1)   

2 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย นายทินวงษ รักอิสสระกุล 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรู  และ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแกนกัศึกษา 
 (สกอ. 9.2) 

2 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวิจัย นายทินวงษ รักอิสสระกุล 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  (สกอ. 9.3) (สมศ. 7.2) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 7)  

2 
- รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิจัย 

ฝายวิชาการและวจิัย นายทินวงษ รักอิสสระกุล 

รวม 75  ตัวบงชี้ 100    
  
 
 
 

ระยะเวลารายงานขอมูล  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปการศึกษา พ.ศ. 2550 
 

หนวยงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบติดตามงาน 

หนวยงานยอยรายงานขอมูลใหคณะ/สํานัก/
สถาบัน/กอง 

ไมเกิน 30 มิถุนายน  2551* คณบดีทุกคณะ/ผูอํานวยการสํานัก / 
สถาบัน / กอง 

คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง  จัดทํา SAR  สง
มหาวิทยาลัย 

ไมเกิน 3 กรกฎาคม  2551* - รองอธิการบดี  ผูกํากับดูแล  

- คณบดี/ผูอํานวยการ 

สง  SAR ปการศึกษา 2550 ของมทร.พระนคร 
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง อยางละ 4 เลม พรอม 
CD ให สมศ. และ สกอ. 

ไมเกิน 15  กรกฎาคม  2551 
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ – 
คณะกรรมการจัดทําเลม SAR 

 
 

 


	0Bผู้กำกับตัวบ่งชี้
	 1Bผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ (ต่อ)

