ส่วนที่ 3
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
ส่วนที่ 3-1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตามเกณฑ์ มทร.พระนคร
ส่วนที่ 3-2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตามเกณฑ์ มทร.พระนคร

เกณฑ์ มทร.พระนคร

: 10 องค์ประกอบ 67 ตัวบ่งชี้

ส่วนที่ 3-1 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
คุณภาพตามเกณฑ์ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553
ตารางที่ 3-1 ก แสดงจานวนตังบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร
จาแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้
ตารางที่ 3-1 ข สรุปคะแนนตังบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร
จาแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้
ตารางที่ 3-2

สรุปผลการดาเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ย
รายมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน มทร.พระนคร

สรุปผลการดาเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีการศึกษา 2553

องค์ประกอบที่

จานวน ค่าน้าหนัก
ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ)

ผู้กากับดูแล
มทร.พระนคร

คณะ

องค์ประกอบที่

จานวน ค่าน้าหนัก
ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ)

ผู้กากับดูแล
มทร.พระนคร

คณะ

1

7

10

รอง อรม.ด้านวางแผนฯ รองคณบดี ฝบผ.
รอง อรม.ด้านวิชาการฯ รองคณบดี ฝว.

6

4

4

รอง อรม.ด้านกิจการนศ.ฯ รองคณบดี ฝก.

2

18

29

รอง อรม.ด้านวิชาการฯ/ รองคณบดี ฝว.
ด้านบริหารฯ/ด้านวิจัยฯ/
ด้านกิจการนศ.ฯ

7

17

20

รอง อรม.ด้านบริหารฯ/ รองคณบดี ฝบผ./
ด้านวิชาการฯ/ด้าน ฝว.
เทคโนโลยีฯ/ด้านวางแผนฯ

3

2

3

รอง อรม.ด้านกิจการนศ.ฯ รองคณบดี ฝก.

8

3

6

รอง อรม.ด้านการคลังฯ/ รองคณบดี ฝบผ./
ด้านวางแผนฯ
ฝว.

4

6

12

รอง อรม.ด้านวิจัยฯ

รองคณบดี ฝว.

9

3

6

รอง อรม.ด้านวางแผนฯ รองคณบดี ฝว.

5

6

10

รอง อรม.ด้านวิจัยฯ /
ด้านกิจการนศ.ฯ

รองคณบดี ฝว.

10

2

-

รอง อรม.ด้านกิจการนศ.ฯ รองคณบดี ฝก.
/ ด้านวิชาการฯ

รวม

67

100
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เกณฑ์ สกอ.

ตารางที่ 3-1ก แสดงจานวนตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จาแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่

จานวน/ ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน มทร พระนคร
กระบวนการ
ผลผลิต

ปัจจัยนาเข้า

1. ปรัชญา ปณิธาน , วัตถุประสงค์ และ
แผนการดาเนินการ

-

2. การผลิตบัณฑิต

3

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

-

4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
6. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1

1
(2.2, 2.3, 2.5)

(1.1)

4 (2.1, 2.4, 2.6,
2.7)

รวม

6 (1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 3.1.4)
11 (2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12,
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17,
2.18)

7
18

2

(3.1, 3.2)

-

2

2

(4.1, 4.2)

3 (4.4, 4.5, 4.6)

6

-

2

(5.1, 5.2)

4 (5.3, 5.4, 5.5, 5.6)

6

-

1

(6.1)

2 (6.2, 6.3)

3

7. การบริหารและการจัดการ

-

13 (7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10,
4 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4,)
7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15,
7.16, 7.17)

17

8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

-

1

(8.1)

2 (8.2, 8.3)

3

-

1

(9.1)
18
(10.1)

2 (9.2, 9.3)

3

(4.3)

4

10. สถานศึกษา 3 ดี( 3D)ตามนโยบายรัฐบาล -

1

65

46
1

(10.2)

2

ตารางที่ 3-1ข สรุปคะแนนตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จาแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้ใช้คะแนนอิงเกณฑ์เต็ม 5
คะแนนตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร

I
องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4. การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8. การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวม 9 องค์ประกอบ
ผลการประเมิน*
องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี(3D)ตามนโยบายรัฐบาล
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0.00 - 1.50 ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง

O

2.51 - 3.50 ระดับพอใช้

กระบวน ผลผลิต /
การ ผลลัพธ์

รวม

-

4.00

4.25

4.20

ดี

1.66
5.00
2.50
พอใช้
-

4.00
4.50
5.00
4.00
5.00
4.75
4.00
4.00
4.39
ดี
3.00

3.90
2.12
4.00
4.50
4.23
3.00
4.38
3.83
ดี
5.00

3.48
4.50
3.56
4.00
4.67
4.35
3.33
4.26
3.97
ดี
4.00

พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดี
ดี

ปัจจัย
นาเข้า

องค์ประกอบที่ 1. ปรัชญา ปณิธาน , วัตถุประสงค์และแผนการ
ดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2. การเรียนการสอน

P

ผลการประเมิน*

51

3.51 - 4.50 ระดับดี

หมาย
เหตุ

4.51 - 5.00 ระดับดีมาก

เกณฑ์ สกอ.

ตารางที่ 3 – 2 สรุปผลการดาเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปีการศึกษา 2553
ผลการดาเนินการปีการศึกษา 2553
4 เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53)

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

เป้า
ค่า
หมาย น้าหนัก

8 เดือน (1 มิย.53-31 มค. 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค.

54)
54)
12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 9 เดือน (1 ตค.53-31 พค. 54)
54)
53)
งปม. 2554
งปม. 2553
งปม. 2554

คะแนน/ ตัวตั้ง
ตัวตั้ง
คะแนน/ผล ตัวตั้ง
คะแนน
ผล ประเมิน
ผล ผล
ประเมิน ตัวหาร
ตัวหาร
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ (น้าหนักร้อยละ 10)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 4 ข้อ 2.5
6
4
6
4
6

(กระบวนการ)
3
1.2 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของ
คะแนน
สถาบัน (สมศ. 16)
3
1.2.1 ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1) คะแนน
(ผลผลิต)
1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต 3
ลักษณ์ (สมศ. 16.2) (ผลผลิต)คะแนน
1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
3 ข้อ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.17)
(ผลผลิต)
1.3.1 ระบบและกลไกพัฒนา
3 ข้อ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
(ผลผลิต)
1.3.2 กระบวนการจัดการเรียน
3 ข้อ
การสอน ใช้ทักษะที่มี
เทคโนโลยีเป็นฐาน (ผลผลิต)
1.3.3 มีระบบและกลไกการสร้าง 3 ข้อ
ความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับ
นักศึกษา (ผลผลิต)
1.4 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ย ระดับ 3
ถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายที่
สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้ง
วัตถุประสงค์เฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 52-53
ตัวชี้วัด 3.1-3.4) (ผลผลิต)

 = บรรลุ
 = ไม่
บรรลุ

4



4

4



2.5
(1)

-

3

3

-

(1.5)

4

4

-

ไม่ขอรับการประเมิน

3

(1)

-

3

3

-

3

3

-

3

3



(1)

-

2

2

-

3

3

-

5

5



(1)

-

2

2

-

4

4

-

5

5



2

ไม่ขอรับการประเมิน

2.80

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
00.00 - 1.50

คะแนน/ผล
ประเมิน

บรรลุ
เป้าหมาย

 ต้องปรับปรุง
1.51 - 2.50

 พอใช้
2.51 - 3.50
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3.60
 ดี
3.51 - 4.50

4.20
 ดีมาก
4.51 – 5.00
เกณฑ์ สกอ.

ตารางที่ 3 - 2 สรุปผลการดาเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ)
ผลการดาเนินการปีการศึกษา 2553
4 เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53)

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

เป้า
ค่า
หมาย น้าหนัก

54)
54)
12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 9 เดือน (1 ตค.53-31 พค. 54)
54)
53)
งปม. 2554
งปม. 2553
งปม. 2554

ตัวตั้ง

ผล

ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต (น้าหนักร้อยละ 29)
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
3 ข้อ 2
3
บริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 14)
(กระบวนการ)
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญา ร้อยละ
4
เอก (สกอ.2.2) (ปัจจัยนาเข้า)

1.5

8 เดือน (1 มิย.53-31 มค. 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค.

0
15

x100

คะแนน/ผล
ประเมิน

ตัวตั้ง
ตัวหาร

3

0

0

-

0
15

ตัวหาร

3

3

-

0

0

0
16

4

4



0

0



0

0



2

-

5

4

-

5

4

-

5

4



4 ข้อ

2

-

1

1

-

3

2

-

7

5



4 ข้อ

2

-

3

2

-

6

4

-

6

4



3 ข้อ

1.5

-

4

4

-

4

4

-

4

4



3 ข้อ

1.5

-

0

0

-

3

3

-

4

4



0

0

64

3.20

64

3.20



 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
00.00 - 1.50

ร้อยละ 1.5
60
 ต้องปรับปรุง
1.51 - 2.50

0
0

x100

15

50
78

 พอใช้
2.51 - 3.50
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x100

x100

0

คะแนน/ผล
ประเมิน

3 ข้อ

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
(กระบวนการ)
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.
2.5) (ปัจจัยนาเข้า)
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน (สกอ.2.6)
(กระบวนการ)
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7)
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.1.2)
(กระบวนการ)
2.8 ระดับความสาเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา (สกอ.2.8)
(ผลผลิต)
2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี
(สมศ.1) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.1.1)
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.1.1)
(ผลผลิต)

15

0

0

x100

คะแนน

1.5

x100

0

คะแนน/
ผล
ประเมิน

 = บรรลุ
 = ไม่
บรรลุ

2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง ร้อยละ
30
วิชาการ (สกอ.2.3) (ปัจจัยนาเข้า)

0

0

x100

ตัวตั้ง

ผล

บรรลุ
เป้าหมาย

0
16

50
78

 ดี
3.51 - 4.50

x100

x100

 ดีมาก
4.51 – 5.00

เกณฑ์ สกอ.

ตารางที่ 3 - 2 สรุปผลการดาเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ)
ผลการดาเนินการปีการศึกษา 2553
4 เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53)

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

เป้า
ค่า
หมาย น้าหนัก

54)
54)
12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 9 เดือน (1 ตค.53-31 พค. 54)
54)
53)
งปม. 2554
งปม. 2553
งปม. 2554

ตัวตั้ง
ตัวหาร
2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและ 3
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คะแนน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2)
(ผลผลิต)
2.11 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ร้อยละ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 0.1
เผยแพร่ (สมศ.3) (ผลผลิต)
2.12 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14)
4
(ผลผลิต)
คะแนน
2.13 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา ร้อยละ
ตรีที่ได้งานทาตรงสาขาที่สาเร็จ
72
การศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด
4.1.2) (ผลผลิต)
2.14 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ร้อยละ
ที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ 0.1
ต่อจานวนผู้เข้า สอบทั้งหมด
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด4.1.3) (ผลผลิต)
2.15 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ร้อยละ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (ก.พ.ร. 75
53 ตัวชี้วัด 6.1)(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด
5.1) (ผลผลิต)
2.16 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ร้อยละ
ของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบัน
75
อุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 6.2)
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 5.2) (ผลผลิต)
2.17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้น
5
ผู้เรียนเป็นสาคัญ (ก.พ.ร.53
ประเด็น
ตัวชี้วัด 17) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด
13) (ผลผลิต)
2.18 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
การทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน 60
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอักฤษ และ
ภาษาจีน)(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.1.3)
(ผลผลิต)

คะแนน/ผล
ประเมิน

ผล

ตัวตั้ง

ผล

คะแนน/
ผล
ประเมิน

ตัวตั้ง

2

ตัวหาร
ตัวหาร
ไม่ขอรับการตรวจประเมิน

1.5

ไม่ขอรับการตรวจประเมิน

2

60

4.28

3.57

14

1

0
0

x100

60

4.28 3.57

60

14

0

0

43
50

1

บรรลุ
เป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่
บรรลุ

คะแนน

คะแนน/ผล
ประเมิน

4.28

3.57



86

5



14

x100

86

5

43
50

x100

ไม่ขอรับการตรวจประเมิน

2

-

0

0

-

75.80 3.79

-

75.80 3.79



1

-

0

0

-

79.80 3.95

-

79.80 3.95



2

-

4

2

-

94.4680

4.72

1

444

x100

470

1.62
 ต้องปรับปรุง
1.51 - 2.50

444

x100

5

3

94.4680

4.72

470

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
00.00 - 1.50

8 เดือน (1 มิย.53-31 มค. 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค.

 พอใช้
2.51 - 3.50

: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

54

-

444

x100

5

3



94.4680

4.72



470

3.15
 ดี
3.51 - 4.50

3.48
 ดีมาก
4.51 – 5.00

เกณฑ์ สกอ.

ตารางที่ 3 - 2 สรุปผลการดาเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ)
ผลการดาเนินการปีการศึกษา 2553
4 เดือน (1 มิย.53-30 กย. 8 เดือน (1 มิย.53-31 มค. 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค.

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (น้าหนักร้อยละ 3 )
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษา 5 ข้อ 1.5
4
3
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
(สกอ.3.1) (กระบวนการ)
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม 4 ข้อ 1.5
4
3
นักศึกษา (สกอ.3.2) (กระบวนการ)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3

3

-

7

5



-

5

4

-

5

4



3

-

5

3

-

8

5



-

3

3

-

4

4

-

5

5



0
13

0

0

2,554,100

170,273.33

5

2,554,100

170,273.33

4.50

4

5



15

15



37.50 2.50 0.625 37.50 2.50 4.72 37.50 2.34 0.585
15
15
16

0
15

x100

5

0

5
15

0

0
15

 พอใช้
2.51 - 3.50

: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
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x100

x100

5

0

5
16

0

x100

0.25

x100



5
31.2500

15

x100

26.6666

4

1.94
 ต้องปรับปรุง
1.51 - 2.50

3.50

-

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
00.00 - 1.50

 = บรรลุ
 = ไม่
บรรลุ

5

3.00

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย (น้าหนักร้อยละ 12)
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย 5 ข้อ 2
หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1)
(กระบวนการ)
4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จาก 3 ข้อ
2
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.
4.2) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 3)
(กระบวนการ)
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
10,000 2
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา บาท
และนักวิจัย (สกอ.4.3) (ปัจจัย
นาเข้า)
4.4 ร้อยละของจานวนงานวิจัยหรืองาน ร้อยละ 2
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
10
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย (สมศ.5) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด
4.2.1 ) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.2.1)
(ผลผลิต)
4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ร้อยละ 2
นามาใช้ประโยชน์
(สมศ. 6) 10
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.2.2 ) (ก.พ.ร.
54 ตัวชี้วัด 4.2.2) (ผลผลิต)
4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับ การรับรอง ร้อยละ 2
10
คุณภาพ (สมศ. 7) (ก.พ.ร.53
ตัวชี้วัด 4.2.3) (ผลผลิต)

บรรลุ
เป้าหมาย

-

33.3333

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

53)
54)
54)
เป้า
ค่า 12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค.
9 เดือน (1 ตค.53-31 พค. 54)
54)
53)
หมาย น้าหนัก
งปม. 2554
งปม. 2553
งปม. 2554
ตัวตั้ง
คะแนน/ผล ตัวตั้ง
คะแนน/ ตัวตั้ง
คะแนน/ผล
คะแนน
ผล
ผล
ประเมิน ตัวหาร
ประเมิน
ประเมิน ตัวหาร
ตัวหาร



1.5625 0.78

16

2.94
 ดี
3.51 - 4.50

3.56
 ดีมาก
4.51 – 5.00

เกณฑ์ สกอ.

ตารางที่ 3 - 2 สรุปผลการดาเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ)
ผลการดาเนินการปีการศึกษา 2553
4 เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53)

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

เป้า
ค่า
น้
าหนั
ก
หมาย

8 เดือน (1 มิย.53-31 มค. 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค.

54)
54)
12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 9 เดือน (1 ตค.53-31 พค. 54)
54)
53)
งปม. 2554
งปม. 2553
งปม. 2554

ตัวตั้ง
คะแนน/ผล ตัวตั้ง
ผล ประเมิน
ผล
ตัวหาร
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม
(น้าหนักร้อยละ 10)
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง 3 ข้อ 2
2
2
3
วิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1)
(กระบวนการ)
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.
5.2) (กระบวนการ)
5.3 ผลการนาความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย (สมศ.8) (ผลผลิต)
5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.9) (ผลผลิต)
5.5 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในด้านต่างๆ (สมศ.18)
5.5.1 การชี้นาและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในด้าน การส่งเสริม
และสืบสานโครงการมาจาก
พระราชดาริ ภายในสถาบัน
(สมศ.18.1) (ผลผลิต)
5.5.2 การชี้นาและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในด้าน ค่านิยม จิต
สาธารณะ ภายนอกสถาบัน
(สมศ.18.2) (ผลผลิต)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5

3 ข้อ

2

ร้อยละ 2
5

0
0

x100

3

3

0

0

0
0

x100

 = บรรลุ
 = ไม่
บรรลุ

คะแนน/
ผล
ประเมิน

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนน

คะแนน/ผล
ประเมิน

3

-

4

4



4

4

-

4

4



0

0

100

5



3
3

x100

-

1

1

-

1

1

-

3

3



3 ข้อ (1)

-

1

1

-

1

1

-

4

4



3 ข้อ

-

1

1

-

2

2

-

4

4



3 ข้อ

2

3 ข้อ

2

(1)

1.33

1.83

องค์ประกอบที่ 6 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (น้าหนักร้อยละ 4)
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุง
3 ข้อ 2
3
3
ศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
(กระบวนการ)
6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ 3 ข้อ
และวัฒนธรรม (สมศ.10) (ผลผลิต)
6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง 3 ข้อ
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
(ผลผลิต)

4.00

3

3

-

5

5



1

-

4

4

-

5

5

-

5

5



1

-

3

3

-

3

3

-

4

4



3.33

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
00.00 - 1.50

บรรลุ
เป้าหมาย

 ต้องปรับปรุง
1.51 - 2.50

 พอใช้
2.51 - 3.50

: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

56

3.67
 ดี
3.51 - 4.50

4.67
 ดีมาก
4.51 – 5.00
เกณฑ์ สกอ.

ตารางที่ 3 - 2 สรุปผลการดาเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ)
ผลการดาเนินการปีการศึกษา 2553
4 เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53)

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

เป้า
ค่า
น้
าหนั
ก
หมาย

8 เดือน (1 มิย.53-31 มค. 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค.

54)
54)
12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 9 เดือน (1 ตค.54-31 พค. 54)
54)
53)
งปม. 2554
งปม. 2553
งปม. 2554

ตัวตั้ง
คะแนน/ผล ตัวตั้ง
ผล ประเมิน
ผล
ตัวหาร
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ (น้าหนักร้อยละ 20)
7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและ
4 ข้อ 2
5
3
5
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ.7.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 9.1)
(กระบวนการ)
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 3 ข้อ
(สกอ.7.2) (กระบวนการ)
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 3 ข้อ
การตัดสินใจ (สกอ.7.3) (ก.พ.ร. 54
ตัวชี้วัด 11)(กระบวนการ)
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 3 ข้อ
(กระบวนการ)
7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
3
สภาสถาบัน (สมศ.12) (ก.พ.ร.53 คะแนน
ตัวชี้วัด 12.1) (ผลผลิต)
7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
3
ผู้บริหารสถาบัน (สมศ.
13) คะแนน
(ผลผลิต)
7.7 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ระดับ 3
สถาบันสู่ระดับสากล (ก.พ.ร.53
ตัวชี้วัด 5) (ผลผลิต)
7.8 ระดับความสาเร็จของร้อยละ
ระดับ 3
เฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 9) (ผลผลิต)
7.9 ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ 3
ดาเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 11)
(ผลผลิต)
7.10 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด
2
เป้าหมายของสภา
ประเด็น
สถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 12.2) (ก.พ.ร.
54 ตัวชี้วัด 9.2) (ผลผลิต)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
00.00 - 1.50

บรรลุ
เป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่
บรรลุ

คะแนน/
ผล
ประเมิน

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนน

คะแนน/ผล
ประเมิน

3

-

6

4



1

-

1

1

-

2

2

-

5

5



2

-

5

5

-

6

5

-

6

5



1

-

5

5

-

6

5

-

6

5



1

-

4

4

-

4

4

-

4

4



1

-

4.04

4

-

4.04

4

-

4.04

4



1

-

4

4

-

4

4

-

4

4



1

-

5

5

-

5

5

-

5

5



1

-

5

5

-

5

5

-

5

5



1

-

4

3

-

4

3

-

4

3



 ต้องปรับปรุง
1.51 - 2.50

 พอใช้
2.51 - 3.50
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 ดี
3.51 - 4.50

 ดีมาก
4.51 – 5.00

เกณฑ์ สกอ.

ตารางที่ 3 - 2 สรุปผลการดาเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ)
ผลการดาเนินการปีการศึกษา 2553
4 เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53)

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

เป้า
ค่า
น้
าหนั
ก
หมาย

7.11 ระดับความสาเร็จในการให้
3
ความสาคัญกับผู้รับบริการ และ ประเด็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและร่วมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 13) (ก.พ.ร.54
ตัวชี้วัด 10) (ผลผลิต)
7.12 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
4
ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้าน ประเด็น
นักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ
การเงินอุดมศึกษา และระบบ
ฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทาของ
บัณฑิต (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 14.1)
(ผลผลิต)
7.13 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
3
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร ประเด็น
จัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด
14.2)
(ผลผลิต)
7.14 ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนา
3
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ประเด็น
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด
15.1)
(ผลผลิต)
7.15 ระดับความสาเร็จของการจัดการ
3
ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็น
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 15.2) (ก.พ.ร.
54 ตัวชี้วัด 12) (ผลผลิต)
7.16 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตาม 4
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ ประเด็น
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53
ตัวชี้วัด 16) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด
12) (ผลผลิต)

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
00.00 - 1.50

1

8 เดือน (1 มิย.53-31 มค. 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค.

54)
54)
12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 9 เดือน (1 ตค.54-31 พค. 54)
54)
53)
งปม. 2554
งปม. 2553
งปม. 2554

ตัวตั้ง
ผล
ตัวหาร
2

คะแนน/ผล ตัวตั้ง
ประเมิน ตัวหาร

2

-

2

ตัวตั้ง
คะแนน
ตัวหาร
2
2

ผล

คะแนน/
ผล
ประเมิน

คะแนน/ผล
ประเมิน

บรรลุ
เป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่
บรรลุ

2



1

-

Na

1

-

7

5

-

7

5



2

-

Na

1

-

Na

1

-

5

5



1

-

3

3

-

3

3

-

5

5



1

-

1

1

-

1

1

-

5

5



1

-

6

5

-

6

5

-

6

5



 ต้องปรับปรุง
1.51 - 2.50

 พอใช้
2.51 - 3.50
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 ดี
3.51 - 4.50

 ดีมาก
4.51 – 5.00

เกณฑ์ สกอ.

ตารางที่ 3 - 2 สรุปผลการดาเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ)
ผลการดาเนินการปีการศึกษา 2553
4 เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53)

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

เป้า
ค่า
หมาย น้าหนัก

7.17 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา ระดับ 3
และปรับปรุงกระบวนการที่สร้าง
คุณค่า (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 18)
(ผลผลิต)

1

8 เดือน (1 มิย.53-31 มค. 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค.

54)
54)
12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 9 เดือน (1 ตค.54-31 พค. 54)
54)
53)
งปม. 2554
งปม. 2553
งปม. 2554

ตัวตั้ง
ผล
ตัวหาร
3

คะแนน/ผล ตัวตั้ง
ประเมิน ตัวหาร

3

-

ผล
3

3.18

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ (น้าหนักร้อยละ 6)
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
4 ข้อ 2
6
งบประมาณ
(สกอ.8.1)
(กระบวนการ)
8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
ร้อยละ 2
งบประมาณรายจ่ายลงทุน และ 70
รายจ่ายในภาพรวม (ก.พ.ร.53
ตัวชี้วัด 8) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7)
(ผลผลิต)
8.3 ระดับความสาเร็จของการจัดทา ระดับ 3 2
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร.53
ตัวชี้วัด 10) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 8)
(ผลผลิต)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8

0
0

x100

0

ตัวตั้ง
คะแนน
ตัวหาร
3
3

คะแนน/
ผล
ประเมิน

3.47

3

 = บรรลุ
 = ไม่
บรรลุ



3

4.35

4

-

6

4

-

6

4



0

18,649,704

87.76

1

388,788,673

89.98

1



5

5



212,500

-

คะแนน/ผล
ประเมิน

บรรลุ
เป้าหมาย

3

-

4,320,640

4

2.33

4

-

3.00

3.33

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (น้าหนักร้อยละ 6)
9.1 ระบบและกลไกการประกัน
4 ข้อ
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.
9.1) (กระบวนการ)
9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพ
3
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. คะแนน
15) (ผลผลิต)
9.3 ระดับความสาเร็จของการประกัน
3
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ประเด็น
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 7.1)(ก.พ.ร.54
ตัวชี้วัด 6)(ผลผลิต)

2

2
2

2.26
3

-

1

x5

1

3.7666 3.76

Na

1

1.92
 ต้องปรับปรุง
1.51 - 2.50

2.26
3

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
00.00 - 1.50

-

 พอใช้
2.51 - 3.50

-

3

x5

2

3.7666 3.76

2.25
3

5

5

3.59
 ดี
3.51 - 4.50

-

7

x5



4



3.7666 3.76

5



5

4.26
 ดีมาก
4.51 – 5.00

ตารางที่ 3 - 2 สรุปผลการดาเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ)
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เกณฑ์ สกอ.

ผลการดาเนินการปีการศึกษา 2553
4 เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53)

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

บรรลุ
54)
54)
เป้
าหมาย
6
เดื
อ
น
(1
ตค.53-31
มี
ค
.
12 เดือน (1 ตค.52-30 กย.
เป้า
ค่า
9 เดือน (1 ตค.54-31 พค. 54)  = บรรลุ
54)
53)
หมาย น้าหนัก
งปม. 2554
 = ไม่
งปม. 2553
งปม. 2554

ตัวตั้ง
ผล
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 10. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 3 ข้อ 3

คะแนน/ผล ตัวตั้ง
ประเมิน ตัวหาร

(3D)

10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3
ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

8 เดือน (1 มิย.53-31 มค. 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค.

2
ด้าน

-

-

4

ผล

คะแนน/
ผล
ประเมิน

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนน/ผล
คะแนน
ประเมิน

3

-

3

3

-

3

3



4

-

4

4

-

5

5



เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 10

3.50

3.50

4.00

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ

2.38

3.19

3.97

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
00.00 - 1.50

 ต้องปรับปรุง
1.51 - 2.50

 พอใช้
2.51 - 3.50
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บรรลุ

 ดี
3.51 - 4.50

 ดีมาก
4.51 – 5.00

เกณฑ์ สกอ.

ส่วนที่ 3 – 2
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีการศึกษา 2553

มาตรฐานและจานวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.)
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2553
ตัวบ่งชี้
(สมศ. รอบสาม)

องค์ประกอบที่
(มทร.พ.),(สกอ.)

16 (16.1, 16.2), 17

1 – ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการ
ดาเนินงาน
2 – การผลิตบัณฑิต
3 – กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4 - การวิจัย
5 – การบริการวิชาการแก่สังคม
6 - การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7 – การบริหารและการจัดการ
8 – การเงินและงบประมาณ
9 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1, 2, 3, 14
5, 6, 7
8, 9, 18 (18.1, 18.2)
10, 11
12, 13
15

รวม
-

10 – สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐ

จานวนตัวบ่งชี้
มทร.พระนคร
สกอ.
7

1

18
2
6
6
3
17
3
3
65

8
2
3
2
1
4
1
1
23

2

-

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน
และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจา ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
 5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
 6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
 7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
 8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. ทางคณะได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม และดาเนินการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
2. ได้ดาเนินการถ่ายทอดให้บุคลากรภายในคณะอย่างทั่วถึง เพื่อรับทราบและปฏิบัติโดยจัดเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ
3. ทางคณะได้ดาเนินแผนปฏิบัติราชการประจาปี ครบ 4 พันธกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการและด้านบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ทางคณะได้ดาเนินการกาหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อวัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
5. ทางคณะได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีครบทั้ง 4 พันธกิจ
6. ทางคณะได้มีการติดตามผลตามแผนปฏิบัติราชการเป็นประจา โดยมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะทุกๆ ไตรมาส
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: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
4

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

6

4

6

4

6

4





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.1.1-01
แผนการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปี พ.ศ.2553-2565
แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว
สถอ.1.1-02
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สถอ.1.1-03
รายงานตัวบ่งชี้หลัก (KPI) และเป้าหมาย
สถอ.1.1-04
บันทึกการประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
จุดแข็ง
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะทุกภาคส่วน
จุดที่ควรพัฒนา
1. การประเมินเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแผนกลยุทธ์
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริม
- คณะกรรมการ
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน
แผนพัฒนา
- ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายเอกพงศ์ อินเกื้อ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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เกณฑ์ สกอ.

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 16)
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.2.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1)
1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53)
ค่าเป้าหมาย 12 เดือน งปม. 53
ตัวบ่งชี้ที่

(คะแนน)

16
16.1
16.2

3
3
3

(1 ตค.52-30 กย. 53)

ผล

คะแนน

3
3

3
3

8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.53-31 มีค. 54)

ผล

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

4
4
4
4
4
4
ไม่ขอรับการตรวจประเมิน

คะแนน







4
4

ต่ากว่า
เป้าหมาย

เท่ากับ
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

จุดแข็ง
1. ผู้เรียนมีลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา พันธกิจของคณะฯ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริม
- คณะกรรมการ
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน
แผนพัฒนา
- ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายเอกพงศ์ อินเกื้อ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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เกณฑ์ สกอ.

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการกาหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ากว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 4. ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
 5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการปฏิบัติ
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ
2. ได้จัดทาการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์อย่าง
ครบถ้วน และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3. ได้ประเมินความพึงพอใจของประชาคมในคณะฯ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
4. ทางคณะได้จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
โดยมีนักศึกษาชั้นปีละประมาณ 90 คน และสามารถจบการศึกษาไม่น้อยกว่า 90 % ซึ่งบัณฑิตของทางคณะ
สามารถประกอบวิชาชีพและเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการทางาน
5. ทางคณะได้จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
โดยมีนักศึกษาชั้นปีละประมาณ 90 คน และสามารถจบการศึกษาไม่น้อยกว่า 90 % ซึ่งบัณฑิตของทางคณะ
สามารถได้รับรางวัลจาการประกวดงานออกแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(คะแนน)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

3

3

4

4

4

4

รายการหลักฐาน
สถอ.1.2.1-01
สถอ.1.2.1-02
สถอ.1.2.1-03
สถอ.1.2.1-04
สถอ.1.2.1-05
สถอ.1.2.1-06
สถอ.1.2.1-07
สถอ.1.2.1-08
สถอ.1.2.1-09

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

ปรัชญา ปณิธานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2553
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2553
ความพึงพอใจประชาคม
จานวนนักศึกษาที่กาลังศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
จานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาปี 2553
อัตลักษณ์นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ข้อมูลการได้งานทาของนักศึกษา
ผลงานการประกวดระดับชาติ
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เกณฑ์ สกอ.

จุดแข็ง
1. ผู้เรียนมีลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา พันธกิจของคณะฯ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริม
- คณะกรรมการบริหาร
(CEO)
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน
แผนพัฒนา
- ฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายเอกพงศ์ อินเกื้อ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบงชี้ที่ 1.2.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2)
สูตรการคานวณ:
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินการ
ไม่ขอรับการตรวจประเมิน
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(คะแนน)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

ผล

คะแนน

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

ผล

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

3





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน

จุดแข็ง
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ควรพัฒนา
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
1. .................................................................................... บริหาร (CEO)
2. ................................................................................... -รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

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

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายเอกพงศ์ อินเกื้อ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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เกณฑ์ สกอ.

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
 3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 4. ผลการดาเนินงานบรรลุตาม จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน และเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
 5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉาะที่กาหนด และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะฯ โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบลถ้วนสมบูรณ์
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ทาการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะฯ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

3

3

3

3

3

3

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.1.3-01
แผนกาหนดกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจาปี 2553
สถอ.1.3-02
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-
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เกณฑ์ สกอ.

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริม
- คณะกรรมการ
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
แผนพัฒนา
วางแผน
- ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายเอกพงศ์ อินเกื้อ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 : ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นบัณฑิต
นักปฏิบัติ (Hands-on)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการด้านสหกิจศึกษา
 2. มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเพิ่มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ
 3. มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ WIL เป็นแนวทางในการพัฒนา
 4. มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานในกิจกรรมที่ดาเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง
 5. มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนินการจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่อง
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1
ดาเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
ดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
ดาเนินการ 3 ข้อ ดาเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ 5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะมีการสร้างระบบและกลไกในการดาเนินการด้านสหกิจศึกษา
2. คณะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนทุกคน และทุกหลักสูตร
3. คณะมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

3

3

3

3

3

3

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.1.3.1-01 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจาคณะ ประจาปี
การศึกษา 2552
สถอ.1.3.1-02 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ทางด้านสหกิจศึกษา
สถอ.1.3.1-03 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถอ.1.3.1-04 คู่มือสหกิจศึกษา
สถอ.1.3.1-05 รายชื่อสถานประกอบการ
สถอ.1.3.1-06 ตารางกาหนดการนิเทศสหกิจศึกษา
จุดแข็ง
1. ดาเนินกิจกรรมด้านสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาบังคับทุกหลักสูตร
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งการพัฒนาและมีส่วนร่วมของชุมชนทุกหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
1. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอน โดยเพิ่มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ
2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายสอนด้านวิชาชีพ
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เกณฑ์ สกอ.

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
1. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
- รองคณบดีฝ่าย
แผนพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรสายสอน โดยเพิ่มประสบการณ์ตรงใน
สถานประกอบการ

วิชาการและวิจัย
- งานสหกิจศึกษา

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายธานี สุคนธะชาติ โทร
0-2281-9231 ต่อ 4201
(หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์)
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เกณฑ์ สกอ.

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2 : กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน
(Technology Based Education - Training)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. กระบวนการเรียนการสอนให้ความสาคัญกับ Technology Based และฝึกทักษะในการทางาน
 2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Technology Based กับชุมชน สังคมภายใต้การให้คาแนะนา

ของอาจารย์ผู้สอน
 4. นักศึกษาใช้หลัก Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา
 5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้
นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1
ดาเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
ดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
ดาเนินการ 3 ข้อ ดาเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ 5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนแบบ Technology Based การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมทาง
อินเตอร์เน็ตและการเรียนแบบออนไลน์ (E-learning)
2. นักศึกษามีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Technology Based กับชุมชนภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจา
รายวิชา
4. นักศึกษาสามารถใช้ Technology Based ในการวิจัยโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
โครงการออกแบบและพัฒนางานบรรจุภัณฑ์
5. คณะติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้นักศึกษามี
การพัฒนากการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

2

2

3

3

5

5

รายการหลักฐาน
สถอ.1.3.2-01
สถอ.1.3.2-02
สถอ.1.3.2-03
สถอ.1.3.2-04
สถอ.1.3.2-05
สถอ.1.3.2-06
สถอ.1.3.2-07

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
รายชื่อรายวิชาที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Technology Based
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติและห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ
ภาพกิจกรรมรายวิชาหลักการตลาดเพื่อการออกแบบ ด้าน Technology Based กับชุมชน
ภาพกิจกรรมรายวิชาโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และโครงการออกแบบ
และพัฒนางานบรรจุภัณฑ์
เล่มสารนิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2553
ภาพบรรยากาศการสอบหัวข้อ ความคืบหน้า สอบประมวลผลความรู้ และกิจกรรมนิทรรศการ
ประจาปีการศึกษา 2553
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เกณฑ์ สกอ.

จุดแข็ง
1. หลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติรองรับกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ
2. คณาจารย์มีความพร้อมด้านการใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
- หัวหน้าสาขาวิชา

แผนพัฒนา
1. แผนพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพ
2. จัดหาครุภัณฑ์วิชาชีพเพิ่มเติม

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายธานี สุคนธะชาติ โทร
0-2281-9231 ต่อ 4201
(หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์)
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เกณฑ์ สกอ.

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.3 : มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้กับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการนาสู่การปฏิบัติและมี





ผลลัพธ์ชัดเจน
2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตามแผนที่ได้กาหนดไว้
4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและส่งเสริมความเป็นคนดีของ
สังคม
5. มีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1
ดาเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
ดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
ดาเนินการ 3 ข้อ ดาเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ 5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะมีระบบและกลไกในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสู่การปฏิบัติและมีผลลัพธ์ชัดเจน
2. คณะจัดทาแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
3. คณะมีการจัดสรรทรัพยากรในการสร้างความเชียวชาญทางด้านวิชาชีพตามแผน
4. คณะมีการจัดกิจกรรมสนัสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและส่งเสริมความเป็นคนดีของสังคม
5. คณะมีการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

2

2

4

4

5

5

รายการหลักฐาน
สถอ.1.3.3-01
สถอ.1.3.3-02
สถอ.1.3.3-03
สถอ.1.3.3-04
สถอ.1.3.3-05
สถอ.1.3.3-06

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
แผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
รายชื่อทรัพยากร ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร
ภาพกิจกรรมโครงการค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่ “Young Designer Camp”
รายงานผลการดาเนินงานทุกวันที่ 10 ของเดือน
รายงานผลโครงการค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่ “Young Designer Camp”

จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.

บุคลากรสายสอนมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและวิชาชีพด้านการออกแบบ
สนับสนุนส่งเสริมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
ส่งเสริมและผลักดันการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

จุดที่ควรพัฒนา
-

75

: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบ
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
- หัวหน้าสาขาวิชา

แผนพัฒนา
1. ส่งเสริมการประกวดแข่งขันทางวิชาชีพ

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายธานี สุคนธะชาติ โทร
0-2281-9231 ต่อ 4201
(หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์)

76

: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

0-2281-9231 ต่อ 4201

เกณฑ์ สกอ.

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้ง
วัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 52-53 ตัวชี้วัด 3.1-3.4)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
ตารางและสูตรคานวณ :
ตัวชี้วัด (i)

น้าหนัก(wi)

KPISM 1
KPISM 2
.
.
KPISM i

W1
W2
.
.
Wi
∑Wi = 1

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ตามที่คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผลเจรจากาหนดกับ
สถาบันอุดมศึกษาดังปรากฎในคารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

การบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้น
สถาบันอุดมศึกษา เท่ากับ

(Wi x SMi)
∑ Wi
โดยที่
W หมายถึง
SM หมายถึง
i หมายถึง

5

หรือ

คะแนนที่ได้
(SMi)
SM1
SM2
.
.
SMi

คะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้าหนัก
(Wi x SMi)
(W1 x SM1)
(W2 x SM2)
.
.
(Wi x SMi)
∑ (Wi x SMi)

รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของ

(W1 x SM1) + (W2 x SM2) + … + (Wi x SMi)
W1 + W2 + ... + Wi

น้าหนักของตัวชี้วัด (จานวน 4 ตัวชี้วัด น้าหนักร้อยละ 2.5 ในแต่ละตัวชี้วัด)
คะแนนที่ได้จากการเทียบร้อยละของผลสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑ์การให้คะแนน
ลาดับที่ของตัวชี้วัด i = 1, 2,…, n

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
∑ (Wi x SMi) = 1
∑ (Wi x SMi) = 2
∑ (Wi x SMi) = 3
∑ (Wi x SMi) = 4
∑ (Wi x SMi) = 5

ผลการดาเนินการ
ไม่ขอรับการตรวจประเมิน
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

ผล

คะแนน

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

ผล

คะแนน

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

3

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน

จุดแข็ง
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
จุดที่ควรพัฒนา
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริม
- คณะกรรมการ
1. .................................................................................... บริหาร (CEO)
2. ................................................................................... - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
แผนพัฒนา
วางแผน
1. ....................................................................................
- ฝ่ายบริหารและ
2. ……………………………………………………..
วางแผน
ผู้กากับตัวบ่งชี้

:

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

:
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 14)
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน:
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
 3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4
 6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม
ค1 และ ค2)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการครบ
5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

ผลการดาเนินการ
1. คณะมีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดให้มีการสารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ความพร้อมด้านคณาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1.1 คุณภาพของหลักสูตร
1.2 จานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3 จานวนแผนการรับนักศึกษา
1.4 คุณภาพของบัณฑิตและภาวะการมีงานทา และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. คณะมีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2553 ผลสารวจยังไม่มีหลักสูตรใดมีความจาเป็นต้องปิดหลักสูตร
3. ทุกหลักสูตรของคณะดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 โดยอาศัย
ระบบและกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร ดังนี้
3.1 ระบบการเปิด-ปิดหลักสูตร ประกอบด้วย
3.1.1 คุณภาพของหลักสูตร
3.1.2 จานวนและคุณสมาบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1.3 จานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา
3.1.4 คุณภาพบัณฑิตและภาวะความต้องการบัณฑิต
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3.2 กลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร ประกอบด้วย
3.2.1 กลไกที่เป็นบุคคล ประกอบด้วย คณะกรรมการประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชา
3.2.2 กลไกที่เป็นเครื่องมือดาเนินการ ซึ่งสอดคล้องและตรวจสอบระบบ
4. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อควบคุมและกากับการบริหาร
หลักสูตร การจัดการศึกษาและการประเมินหลักสูตร
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

3

3

3

3

4

4

รายการหลักฐาน
สถอ.2.1-01
สถอ.2.1-02
สถอ.2.1-03
สถอ.2.1-04
สถอ.2.1-05
สถอ.2.1-06
สถอ.2.1-07

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการเปิดและปรับปรุงหลักสูตร
แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการปิดหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูต
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตร

จุดแข็ง
1. คณะสร้างระบบและกลไกตามแนวทางปฏิบัติการใช้หลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
1. เร่งสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับหน่วยงานวิชาการของภาครัฐ และหน่วยงานวิชาชีพ
ของภาคเอกชน
2. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริม
- คณะกรรมการ
1. แผนลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
บริหาร (CEO)
ปีการศึกษา 2554
ภาครัฐและเอกชน
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
แผนพัฒนา
- ฝ่ายวิชาการและ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตตามกรอบ
ปีการศึกษา 2555
วิจัย
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายสันติ กมลนรากิจ โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
X 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

หรือ
1 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
= ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่
ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่คานวณได้ใน
ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

เกณฑ์การประเมิน : เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
ผลการดาเนินการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน มีข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท 4 คน พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท 11
คน พนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ทั้งนี้ มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
อาจารย์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2 คน
ตารางที่ 2.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2553
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย.53-31 มค.54) (1 มิย.53-31 พค.54)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54

รายการ

(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54) (1 ตค.53-31 พค. 54)

ตัวตั้ง จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวหาร จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
- จานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง
- จานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผล ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

15
13
2
-

15
13
2
-

16
14
2
-

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
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4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ร้อยละ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

4

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

0

0

0

0

0

0





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.2.2-01
แฟ้มประวัติบุคลากร
จุดแข็ง
1. อาจารย์มีศักยภาพในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการบริหาร
แผนส่งเสริม
(CEO)
1. การศึกษาต่อของบุคลากร
ปีการศึกษา 2554
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน

แผนพัฒนา
1. แผนพัฒนาบุคลากร

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 2.3)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

=

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

X5

เกณฑ์การประเมิน : เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์
และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 12 ขึ้นไป
ผลการดาเนินการ
เนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นคณะที่จัดตั้งใหม่ภายในปี พ.ศ.2548 ในคณะมีข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ 2 คน ต่อมาจนถึงปัจจุบันได้มีการบรรจุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งอาจารย์ 2 คน และบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ 11 คน ในปีการศึกษา 2553 จึงมีอาจารย์ที่เข้าข่าย
ขอตาแหน่งทางวิชาการได้ 2 คน แต่ลาศึกษาต่อทั้งคู่
ตารางที่ 2.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2553
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย.53-31 มค.54) (1 มิย.53-31 พค.54)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54

รายการ

(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54) (1 ตค.53-31 พค. 54)

ตัวตั้ง

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
ตัวหาร จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
- จานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง
- จานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผล ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

-

-

-

15
13
2

15
13
2

16
14
2

-

-

-

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ร้อยละ)
30

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

0

0

0

0

0

0
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ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์ สกอ.

รายการหลักฐาน
สถอ.2.3-01
แฟ้มประวัติบุคลากร
จุดแข็ง
1. อาจารย์มีศักยภาพพร้อมในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการบริ
ห
าร
แผนส่งเสริม
งบประมาณมหาวิทยาลัย
(CEO)
1. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาผลงานทาง
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
(สสท. จัด)
วิชาการ
วางแผน

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
 6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
 7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร สาย
สนับสนุน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. ข้อมูลอัตรากาลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคต เพื่อใช้ในการวางแผนความ
ต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน กาหนดอัตรากาลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการ
พัฒนางานประจา กาหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้
เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน
2. คณะได้มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และกาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่กาหนด และเป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่สถาบันวางแผนไว้
3. คณะได้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมมือในการทางาน เพื่อทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน
4. คณะได้ติดตามการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน ควร
กาหนดแนวทางหรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
บุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการ
นาความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรม หรือการพัฒนา
5. สถาบันจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่าเสมอ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

5

4

5

4

5

4
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ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์ สกอ.

รายการหลักฐาน
สถอ.2.4-01
แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และอัตรากาลังของสานักงานคณบดี (ปีงบประมาณ 25512554) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถอ.2.4-02
รายละเอียดข้อมูลเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
ตาแหน่งวิชาการ ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถอ.2.4-03
คาสั่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 35/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย
สถอ.2.4-04
เอกสารโครงการสร้างสุขภาวะคนสถาปัตย์
สถอ.2.4-05
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
สถอ.2.4-06
คู่มือมาตรฐานจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เล่มสีม่วง)
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
1. แผนพัฒนาบุคลากร
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 2.5)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา
 3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย
 4. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา
ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะฯ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รองรับการบริการในการเรียนการสอน และการบริการค้นกว้าข้อมูลออนไลน์
2. คณะฯ มีหห้องค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-Service Room) ศูนย์โชติเวช ห้องปฏิบัติการสตูดิโอทางการ
ออกแบบ บริการจุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟบริเวณใต้อาคารราชาวดี
3. คณะฯ มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคณะฯ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ส่วนพักผ่อน และจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาใช้สาหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติการต่างๆ เพื่อเตรียรม
ความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาทุกๆ ปี
4. คณะฯ ได้จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับการบริการด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
5. คณะฯ ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคณะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม เตรียมพร้อมสาหรับการเปิด
ภาคการศึกษาทุกๆ ภาคเรียน
6. คณะฯ มีการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. คณะฯ มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้บริการ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
4

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

1

1

3

2

7

5
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ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์ สกอ.

รายการหลักฐาน
สถอ.2.5-01
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรายงานผลการดาเนินการให้บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถอ.2.5-02
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการอนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน ครั้งที่ 13/2554 (ชุดโต๊ะเขียนแบบและ
อุปกรณ์)
สถอ.2.5-03
ใบสาคัญครุภัณฑ์ปี 2553 และปี 2554
สถอ.2.5-04
บันทึกข้อความ เรื่อง ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สถอ.2.5-05
บันทึกข้อความ เรื่อง สารองจ่ายค่าขนถ่ายปฏิกูล
สถอ.2.5-06
รูปภาพประกอบห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ
สถอ.2.5-07
รายงานผลการประเมินคุณภาพของบริการ
จุดแข็ง
1. คณะมีการบริการระบบสารสนเทศแก่นักศึกษาที่พร้อมและเพียงพอ
2. คณะมีการบริการด้านกายภาพที่ดีและพร้อมในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ
3. คณะมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในคณะให้มีสภาพที่สวยงาม บรรยากาศในการเรียนการสอนระบบ
ต่างๆ ในอาคาร ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในคณะเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
- ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายสันติ กมลนรากิจ โทร

0-2281-9231 ต่อ 4201
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
 4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
 5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรทั้ง 4 ด้าน คือ
1.1 การบริหารหลักสูต
1.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
1.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งจัดรูปแบบการเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพ จานวน รูปแบบ
- การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual study) ในรายวิชาหัวข้อพิเศษ
- การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) ในรายวิชาสัมมนา
- การเรียนรู้จากการทางาน (work-based learning) ในรายวิชาสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
- การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-Bosed Learning) ในรายวิชาโครงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา
2. ทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรแสดงรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดการสอนในแต่ละภาค
การศึกษาตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. คณะเน้นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างและฝึกทักษะการปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งใน
หลักสูตรและนอกหลักสูตรและกระบวนการวิจัยในระดับปริญญาตรี
4. คณะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทั้งใน
หลักสูตรและนอกหลักสูตร
5. คณะส่งเสริมให้อาจารย์ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน โดยนาผลที่ได้รับสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. คณะมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ผลรวมเฉลี่ย
4.25 จากคะเนนเต็ม 5
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
4

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

3

2

6

4

6

4

รายการหลักฐาน
สถอ.2.6-01
สถอ.2.6-02
สถอ.2.6-03
สถอ.2.6-04
สถอ.2.6-05
สถอ.2.6-06
สถอ.2.6-07

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
ภาพกิจกรรมรูปแบบการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แบบ มคอ.3
ผลการวิจัยในชั้นเรียนของ อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ
ภาพกิจกรรมสมัมมนาทางวิชาการ โดยวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก
รายงานผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

จุดแข็ง
1. ทุกหลักสูตรของคณะเน้นการสร้างและฝึกทักษะทางวิชาชีพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จาก
การทางาน และเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
จุดที่ควรพัฒนา
1. เร่งสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบ
ภาคเอกชนทางวิชาชีพ เพื่อการมีส่วนร่วมการบริหารหลักสูตรอย่างเต็มรูปแบบ
2. ผู้สอนเน้นกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างรายวิชา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
1. แผนลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานของ บริหาร (CEO)
ปีการศึกษา 2554
-รองคณบดีฝ่าย
ภาครัฐและเอกชน
วิชาการและวิจัย
2. โครงการค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่
- ฝ่ายวิชาการและ
แผนพัฒนา
วิจัย
1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียน
ปีการศึกษา 2554
การสอน และบูรณาการองค์ความรู้แต่ละรายวิชา
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสอน
ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายธานี สุคนธะชาติ โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.1.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
 2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต
 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะมีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกปี
การศึกษา
2. คณะนาผลจากการสารวจ วิเคราะห์ เพื่อนามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

4

4

4

4

4

4

รายการหลักฐาน
สถอ.2.7-01
สถอ.2.7-02
สถอ.2.7-03
สถอ.2.7-04

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2552
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ / อัตลักษณ์ของบัณฑิต
แผนการใช้ทรัพยากร
รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2553

จุดแข็ง
1. คณะสารวจและวิเคราะห์สู่การปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างสม่าเสมอทุกปีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. คณะส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทุกด้านอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ชีวิตทั้งในและนอก
หลักสูตร
3. คณะมีกิจกรรมทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งทักษะวิชาชีพเป็นประจาทุกปี
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จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรสร้างระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
ปีการศึกษา 2552
- รองคณบดีฝ่าย
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
วิชาการและวิจัย
- ฝ่ายวิชาการและ
แผนพัฒนา
1. แผนการส่งเสริมการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม วิจัย
การประชุมหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการรดับชาติ
หรือนานาชาติ

ปีการศึกษา 2552

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายสันติ กมลนรากิจ โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 : ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 โดยระบุ ตัว
บ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จที่ชัดเจน
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ที่
กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการ
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะฯในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 53..จะมีการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในเรื่อง “จิตอาสา” และ “จิตสาธารณะ”โดยให้มีการจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาเป็นประจา
ทุกปี
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน โดยมีการจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
และปิดประกาศ
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 โดยระบุ ตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความสาเร็จที่ชัดเจน ใน“โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท”
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ที่กาหนด
ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ใน“โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท”
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

0

0

3

3

4

4





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.2.8-01
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
สถอ.2.8-02
โปสเตอร์รณรงค์เรือ่ ง “จิตอาสา”
สถอ.2.8-03
รายงานผลการดาเนินงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
จุดแข็ง
1. นักศึกษาให้ความสาคัญและความร่วมมือในพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนด
จุดที่ควรพัฒนา
1. การส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
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แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายชานนท์ ตันประวัติ โทร
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

0-2281-9231 ต่อ 6305

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6305
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในปี1 (สมศ. 1)(ก.พ.ร. 53, 54 ตัวชี้วัด 4.1.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ :
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

x 100

หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว และผู้ที่ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
1. ดาเนินการเก็บข้อมูลนักศึกษาในวันที่มารับปริญญาบัณฑิตรอบปี 2552
ตารางที่ 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในปี1
ปีการศึกษา 2553
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย. (1 มิย.53-31 มค. (1 มิย. 53-31 พค.
53)
54)
54)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30
(1 ตค.53-31
(1 ตค.53-31 พค.
กย. 53)
มีค. 54)
54)

รายการ

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
ตัวตั้ง จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
จานวนบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
ตัวหาร จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
ผล บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1ปี

-

-

-

-

50 คน

50 คน

-

50 คน
6 คน
6 คน
78 คน
50 คน

50 คน
6 คน
6 คน
78 คน
50 คน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ร้อยละ)
60

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

0

0

64

3.20

64

3.20

รายการหลักฐาน
สถอ.2.9-01

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

ระบบภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/?do=report
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เกณฑ์ สกอ.

จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริม
- คณะกรรมการบริหาร
(CEO)
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
แผนพัฒนา
ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายชานนท์ ตันประวัติ โทร
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

0-2281-9231 ต่อ 6305

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก โทร

0-2281-9231 ต่อ 6305
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่(สมศ.
งชาติ2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ :
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงาน (บรรยายเป็นข้อๆ)
ไม่ขอรับการตรวจประเมิน
ตารางที่ 2.10.1 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2553
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย.53-31 มค.54) (1 มิย.53-31 พค.54)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54

รายการ

(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54) (1 ตค.53-31 พค. 54)

ตัวตั้ง

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
บัณฑิต
ตัวหาร จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
ผล คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(คะแนน)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

ผล

คะแนน

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

ผล

คะแนน

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

3

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน

จุดแข็ง
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………..
จุดที่ควรพัฒนา
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
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แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริม
- คณะกรรมการ
1. .................................................................................... บริหาร (CEO)
2. ................................................................................... - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
แผนพัฒนา
1. ....................................................................................
2. ……………………………………………………..
ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายสันติ กมลนรากิจ โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 : ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 3)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

X 100

เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.125
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.25
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
0.50
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.
0.75
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.
1.00
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ท1ี่ หรือ 2
(Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลISI
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
0.125
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Association of South East Asian Nations) มี 10
ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย
การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขน
ระหว่าง ไทย –ลาว เป็นต้น
การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ)
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ25 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน (บรรยายเป็นข้อๆ)
ไม่ขอรับการตรวจประเมิน
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ตารางที่ 2.11.1 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ปีการศึกษา 2553
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย.53-31 มค.54) (1 มิย.53-31 พค.54)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54

รายการ

(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54) (1 ตค.53-31 พค. 54)

ตัวตั้ง

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตัวหาร จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด
ผล ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ร้อยละ)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

ผล

คะแนน

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

ผล

คะแนน

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

0.1

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน

จุดแข็ง
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ควรพัฒนา
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริม
- คณะกรรมการบริหาร
1. ........................................................................... (CEO)
2. ........................................................................... - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
แผนพัฒนา
1. ...........................................................................
2. ………………………………………………
ผู้กากับตัวบ่งชี้

:

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

:
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ตัวบงชี้ที่ 2.12 : การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาทั้งหมด
เกณฑ์การพิจารณา
กาหนดค่าน้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1
รองศาสตราจารย์
3
ศาสตราจารย์
6
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2
3
5
8

5
6
8
10

6 เท่ากับ 5 คะแนน

ผลการดาเนินการ
จานวนอาจารย์ระดับปริญญาโท x ค่าน้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์
จากสูตรคานวณถ่วงน้าห นักของอาจารย์ประจา
ปริญญาโท
= 12x5 = 60
จำนวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
60
=
= 4.28
14
ระดับคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
5x4.28
 3.57
ระดับคุณภาพอาจารย์ 4.28
=
6
จานวนอาจารย์ระดับปริญญาตรี x ค่าน้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์
จากสูตรคานวณถ่วงน้าห นักของอาจารย์ประจา
ปริญญาตรี
= 2x0 = 0
จำนวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
0
=
= 0
14
ระดับคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
5x0
0
ระดับคุณภาพอาจารย์ 0
=
6
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ตารางที่ 2.12.1 การพัฒนาคณาจารย์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
2
นับลาศึกษาต่อ

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

12
12

0
0

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(คะแนน)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

4

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

4.28

3.57

4.28

3.57

4.28

3.57





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.2.12-01 แฟ้มประวัติของบุคลากร
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. อาจารย์มีศักยภาพในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
1. การศึกษาต่อของบุคลากร
ปีงบประมาณ 2554
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

แผนพัฒนา
1. แผนพัฒนาบุคลากร

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบงชี้ที่ 2.13 : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.1.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ : แบ่งออกเป็น 2 สูตร ขึ้นอยู่กับอัตราการตอบแบบสารวจของบัณฑิต ดังนี้
สูตรที่ 1 บัณฑิตผู้ตอบแบบสารวจตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่
สาเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

x 100

สูตรที่ 2 บัณฑิตผู้ตอบแบบสารวจต่ากว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา ในปีงบประมาณพ.ศ. 2553
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่
มีงานทาตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา
(จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม)
50 x
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา
(จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2553)
หรือประกอบอาชีพอิสระ
หลังสาเร็จการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 68

ระดับ 2
ร้อยละ 70

ระดับ 3
ร้อยละ 72

ระดับ 4
ร้อยละ 76

ระดับ 5
ร้อยละ 80

ตารางที่ 2.13.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2553
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.
(1 มิย. 53-31 มค. 54)(1 มิย. 53-31 พค. 54)
53)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54

รายการ

(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54) (1 ตค.53-31 พค. 54)

1. จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
2. จานวนบัณฑิตที่ได งานทาแลว ภายใน 1 ป นับจากวันที่
สาเร็จการศึกษา

-

78 คน
50 คน

78 คน
50 คน

3. จานวนบัณฑิตที่ได งานทาตรงหรือสอดคล องกับสาขาที่
สาเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปนับจากวันที่สาเร็จการศึกษา

-

43 คน

43 คน

4. จานวนบัณฑิตที่มีงานทาอยูกอนแลว

-

-

-

5. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได งานทาตรงสาขาที่
สาเร็จการศึกษา

-

43 คน

43 คน
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ผลการดาเนินการ
1. บัณฑิตได้งานทา:ตรงสาขา....43..... คนร้อยละ...86.00...
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ร้อยละ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

72

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

0

0

86

5

86

5





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.2.13-01 สรุปรายงานภาวะการหางานทาของผู้สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รุ่นปี
การศึกษา 2552 จากระบบภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/?do=report
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายชานนท์ ตันประวัติ โทร
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

0-2281-9231 ต่อ 6305

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก โทร

0-2281-9231 ต่อ 6305
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ตัวบงชี้ที่ 2.14 : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพต่อจานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด

4.1.3)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวน :
(จานวนบัณฑิตที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)
(จานวนบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 65

ระดับ 2
ร้อยละ 70

ระดับ 3
ร้อยละ 75

ระดับ 4
ร้อยละ 80

x 100

ระดับ 5
ร้อยละ 85

ตารางที่ 2.14.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพต่อจานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด
ปีการศึกษา 2553
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย. (1 มิย. 53-31 มค.
(1 มิย. 53-31 พค. 54)
53)
54)
12 เดือน งปม.
6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54

รายการ

53
(1 ตค.53-31 มีค. 54) (1 ตค.53-31 พค. 54)
(1 ตค.52-30 กย. 53)

ตัวตั้ง

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบ
วิชาชีพในปีงบประมาณ 53
ตัวหาร จานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด
ผล ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ ต่อจานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด
ผลการดาเนินการ
ไม่ขอรับการตรวจประเมิน
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ร้อยละ)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

ผล

คะแนน

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

ผล

คะแนน

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

0.1

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน

จุดแข็ง
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
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จุดที่ควรพัฒนา
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
1. .................................................................................... บริหาร (CEO)
2. ................................................................................... - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

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

: นายชานนท์ ตันประวัติ โทร
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

0-2281-9231 ต่อ 6305

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก โทร

0-2281-9231 ต่อ 6305
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ตัวบงชี้ที่ 2.15 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 6.1)(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 5.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 65

ระดับ 2
ร้อยละ 70

ระดับ 3
ร้อยละ 75

ระดับ 4
ร้อยละ 80

ระดับ 5
ร้อยละ 85

ตารางที่ 2.15.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ปีการศึกษา 2553
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54)(1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

รายการ

(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54) (1 ตค.53-31 พค. 54)

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต

-

75.80

75.80

ผลการดาเนินการ
1. ดาเนินการเก็บผลการสารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2552
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ร้อยละ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

75

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

0

0

75.80

3.79

75.80

3.79





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.2.15-01 รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2552 จากระบบภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต
http://job.rmutp.ac.th/?do=report
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

แผนพัฒนา
-

-

107

: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายชานนท์ ตันประวัติ โทร
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

0-2281-9231 ต่อ 6305

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก โทร

0-2281-9231 ต่อ 6305

108

: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

ตัวบงชี้ที่ 2.16 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 6.2)
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 5.2)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 65

ระดับ 2
ร้อยละ 70

ระดับ 3
ร้อยละ 75

ระดับ 4
ร้อยละ 80

ระดับ 5
ร้อยละ 85

ตารางที่ 2.17.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2553
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.
(1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
53)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

รายการ

(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54)

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา

-

(1 ตค.53-31 พค. 54)

79.80

79.80

ผลการดาเนินการ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ร้อยละ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

75

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

0

0

79.80

3.95

79.80

3.95





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.2.16-01 ระบบภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/?do=report
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

แผนพัฒนา
-

-

109

: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายชานนท์ ตันประวัติ โทร
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

0-2281-9231 ต่อ 6305

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก โทร

0-2281-9231 ต่อ 6305

110

: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

ตัวบงชี้ที่ 2.17 : ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 17) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 13)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
ประเด็นการพิจารณา :
 1. มีการส่งเสริมทาให้คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจา) มีความรู้ความ
เข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดาเนินการได้ตามแนวทางที่
กาหนด
 2. มีมาตรการทาให้คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจา) ดาเนินการ
วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนาผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนนี้มา
ปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละรายวิชาและแต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
 3. จัดให้มีการสารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของคณาจารย์
ประจาของสถาบัน และนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจาส่วนใหญ่(อย่าง
น้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจา) ให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้ โดยการลด
สัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนให้มากขึ้น
 4. มีการส่งเสริมสนับสนุนทาให้คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจา) มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
 5. มีการส่งเสริมสนับสนุนทาให้คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจา)
ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ประจาของสถาบันที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน
และอิงพัฒนาการของผู้เรียน โดยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตัดสินผลการ
เรียนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถนาผลที่ได้มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้
 6. มีการส่งเสริมทาให้คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจา) ทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในกรณีที่ทาการวิจัยเพื่อพัฒนา
สื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และในกรณีได้จัดหาสื่อสาเร็จรูปที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น สื่อวิทยาศาสตร์ สื่อสาเร็จรูป สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษาต้องมี
เกณฑ์ในการคัดเลือกและพิจารณา มีการประเมินและรายงานผลการใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียนด้วย
 7. มีการส่งเสริมสนับสนุนทาให้คณาจารย์ส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจา) มีการนาผล
การประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
1 - 3 ประเด็น

คะแนน 2
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
4 ประเด็น

คะแนน 3
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
5 ประเด็น

คะแนน 4
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
6 ประเด็น

คะแนน 5
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
ทั้ง 7 ประเด็น

ผลการดาเนินการ
1. คณาจารย์ของคณะมีความรู้ความเข้าใจรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
2. คณาจารย์ของคณะมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3. คณาจารย์ของคณะมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. คณาจารย์ของคณะมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
5. คณาจารย์มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการ ของ
ผู้เรียน
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: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

5

สถอ.2.17-15
สถอ.2.17-16
สถอ.2.17-17

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

4

2

5

3

5

3

รายการหลักฐาน
สถอ.2.17-01
สถอ.2.17-02
สถอ.2.17-03
สถอ.2.17-04
สถอ.2.17-05
สถอ.2.17-06
สถอ.2.17-07
สถอ.2.17-08
สถอ.2.17-09
สถอ.2.17-10
สถอ.2.17-11
สถอ.2.17-12
สถอ.2.17-13
สถอ.2.17-14

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

คู่มือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผังยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
บันทึกรายงานการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
รายงานการประเมินตนเองของผู้สอน
แบบเสนอหัวข้อโครงการ/สารนิพนธ์
รายชื่อสารนิพนธ์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, การออกแบบและพัฒนางานบรรจุภัณฑ์
โครงการสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ตารางการขอใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft
Powerpoint
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดทาบทเรียน E-Learning
รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้(Research - Based Learning) รายวิชา
โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, โครงการออกแบบและพัฒนางานบรรจุภัณฑ์
ภาพกิจกรรมและรายงานการเรียนรู้จากการทางาน (Work - Based Learning) รายวิชาฝึกงานในสถาน
ประกอบการ
ภาพกิจกรรมและรายงานการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self -Study) รายวิชาสัมมนา
รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน และอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ในการพัฒนาศักยภาพการสอน ด้านวิชาการ วิชาชีพ การผลิต
สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา และหลักสูตร
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตาม
ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
จุดที่ควรพัฒนา
1. สร้างระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร

112

: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริม
- คณะกรรมการ
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
แผนพัฒนา
ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายชานนท์ ตันประวัติ โทร
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

0-2281-9231 ต่อ 6305

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก โทร

0-2281-9231 ต่อ 6305
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ตัวบงชี้ที่ 2.18 : ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) (ก.พ.ร. 54 ตัวชี้วัด 4.1.3)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน
=
ภาษาต่างประเทศ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 40

คะแนน 2
ร้อยละ 50

จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่กาหนด
จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
คะแนน 3
ร้อยละ 60

คะแนน 4
ร้อยละ 80

X 100

คะแนน 5
ร้อยละ 100

ผลการดาเนินการ
1. นักศึกษาลงทะเบียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2553
2. สรุปคะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 2.18.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54)(1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54) (1 ตค.53-31 พค. 54)

รายการ

444

444

444

444
470

444
470

444
470

94.4680

94.4680

94.4680

ตัวตั้ง จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่กาหนด
1. ด้านภาษาอังกฤษ
2. ด้านภาษาจีน
ตัวหาร จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
ผล

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ร้อยละ)
60

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

ผล
94.4680

คะแนน
4.7234

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

ผล
94.4680

(1 ตค.53-31 พค. 54)

คะแนน
ผล
4.7234 94.4680

คะแนน
4.7234

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.2.18-01 หนังสือ ศธ 0581.13/807 เรื่อง ขอส่งผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2553
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แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

แผนส่งเสริม
-

- คณะกรรมการ
บริหาร (CEO)
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายธานี สุคนธะชาติ โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
 4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา
หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีการจัดชั่วโมง Home room
ให้นักศึกษา ได้เข้ารับการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกชั้นปี
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ทั้งการติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์และ ทาง web-site ของทางคณะ
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา เช่น โครงการแสดงผลงานนักศึกษา
และโครงการค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่ Young Designer Camp
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยผ่านทาง web-site ของทางคณะ และ facebook
ของทางฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยจัดโครงการวันรวมแบบเพื่อให้เป็นโครงการ
สาหรับพบปะและพัฒนาความรู้ให้ศิษย์เก่า
6. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการ
ของนักศึกษา
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
5

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

4

3

5

3

7

5
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ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์ สกอ.

รายการหลักฐาน
สถอ.3.1-01
สถอ.3.1-02
สถอ.3.1-03
สถอ.3.1-04
สถอ.3.1-05
สถอ.3.1-06

ตารางเรียนและตารางสอนของอาจารย์และนักศึกษา
ภาพ web-site ของทางคณะ
ภาพโครงการแสดงผลงานนักศึกษาและโครงการค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่ Young Designer Camp
ภาพ facebook ของทางฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ภาพ web-site ของทางคณะ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการวันรวมแบบ
รายงานการประเมินคุณภาพของการให้บริการ

จุดแข็ง
1. มีการจัดกิจกรรมที่เพียงพอในการให้คาปรึกษาและการแนะแนวให้กับนักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและการส่งเสริมข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมกับศิษย์เก่า
จุดที่ควรพัฒนา
1. การนาผลการประเมินคุณภาพของบริการมาปรับปรุงการดาเนินงาน
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
 3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษา
อย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน
 5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. มีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้านในโครงการพัฒนาผู้นานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาในโครงการพัฒนาผู้นานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2554
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่าง
น้อย 5 ประเภท โดยให้นักศึกษาใช้ความรู้จากวงจร PDCA มาใช้เขียนในการขออนุมัติโครงการทุกประเภททั้ง 5
ประเภท
4. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการสรุปกิจกรรมต่างๆ
ในรอบปีที่ผ่านมาในโครงการพัฒนาผู้นานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาจากปีการศึกษา 2553
ไปสู่ปีการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
4

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

4

3

5

4

5

4

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.3.2-01
รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาผู้นานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
สถอ.3.2-02
ภาพถ่ายกิจกรรมและหนังสือโครงการ กิจกรรมที่กาหนดทั้ง 5 ประเภท
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จุดแข็ง
1. มีการดาเนินงานโดยการวางแผนอย่างเป็นระบบโดยนาผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงใช้ ตามวงจร
คุณภาพ( PDCA) และมีกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาครบทั้ง 5 ด้านที่กาหนด และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดกิจกรรมนักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายกรณ์พงศ์ ทองศรี โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจาและนักวิจัย
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
 7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถาบัน
 8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของ
สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด (เฉพาะกลุ่ม ข
และ ค 2)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 5
มีการดาเนินการครบ
7 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป
และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

ผลการดาเนินการ
1. คณะฯ วางแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ หน่วยงานรับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณ ตรวจติดตาม และรายงานผล
ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
2. คณะฯ บูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน โดยกาหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทา
โครงการวิจัยของอาจารย์
3. คณะฯ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ส่งเสริมการทาวิจัยเป็นทีม ประกอบด้วย นักวิจัยมืออาชีพ และนักวิจัยหน้า
ใหม่, ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย, สร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัย
4. มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณของสถาบัน (งบผลประโยชน์) เพื่อเป็นทุนวิจัย
5. คณะฯ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ประกอบด้วย
5.1 ศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
5.2 ห้องสมุดโชติเวช
5.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล
5.4 กิจกรรมวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
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ผลการดาเนินการ (ต่อ)
6. คณะฯ ติดตามและประเมินผลภาพรวม “การประเมินผลสาเร็จของการให้ทุนวิจัย”
7. คณะฯ ดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนปรับปรุง (Improvement plan) เสนอต่อคณะกรรม
บริหารคณะเพื่อปรับใช้ในปีงบประมาณถัดไป
8. คณะฯ ระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหา
ของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

5

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

4

3

5

3

8

5

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน

สถอ.4.1-01
สถอ.4.1-02
สถอ.4.1-03
สถอ.4.1-04
สถอ.4.1-05
สถอ.4.1-06
สถอ.4.1-07
สถอ.4.1-08
สถอ.4.1-09
สถอ.4.1-10
สถอ.4.1-11
สถอ.4.1-12
สถอ.4.1-13
สถอ.4.1-14
สถอ.4.1-15
สถอ.4.1-16
สถอ.4.1-17

แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
คู่มือขั้นตอนการทาวิจัย PM-07
แผนงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายชื่อโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายงานผลการดาเนินโครงการวิจัย รายไตรมาส
แบบ ว1-ด โครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์ภาคเหนือ
ตอนล่างเพื่อการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก ของนายทินวงษ์ รักอิสสระกุล อาจารย์
ประจาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สารนิพนธ์โครงการวิจัยประจาปีการศึกษา 2553 เรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์ภาคเหนือตอนล่างเพื่อการ
ออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก ผู้วิจัย นางสาวอุษณีย์ สุขเอี่ยม นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
รายชื่อคณาจารย์ประจาคณะ ประจาปีการศึกษา 2553
รายชื่อนักวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
คู่มือการเขียนงานวิจัย
คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย
ภาพถ่ายรางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 6 ปี
รายชื่ออนุมัติดาเนินงานวิจัยสถาบัน (งบประมาณผลประโยชน์) เรื่อง การออกแบบชุดตัวอักษรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของนายทินวงษ์ รักอิสสระกุล
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยสัญจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายงานการประเมินผลสาเร็จของการให้ทุนวิจัย
แผนปรับปรุง (Improvement plan) ด้านการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

จุดแข็ง
1. สร้างระบบติดตามและประเมินผล เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างการ ดาเนินโครงการ
2. สร้างขอบเขตการวิจัยอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องต่อระยะเวลาการดาเนินงาน ส่งผลให้งานวิจัยแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณทุกโครงการ
3. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทีมคณาจารย์ ประกอบด้วย นักวิจัยมืออาชีพ และนักวิจัย หน้าใหม่
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จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ โทร
(หัวหน้างานวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 : มีระบบบริหารจัดการความรูจ้ ากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) ) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 3)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
 3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง
 4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
 5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะฯ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2. คณะฯ วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย
3. คณะฯ นาองค์ความร้ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวปไซต์คณะฯ
4. คณะฯ สนับสนุนการนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ กาหนด ขั้นตอน วิธีการ และผู้รับผิดชอบเพื่อ
เป็นสื่อกลางประสานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และนักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการ
นาผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
5. มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการ
เจรจาต่อรอง ทาข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

3

3

4

4

5

5

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.4.2-01
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สถอ.4.2-02
หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
สถอ.4.2-03
http://www.arch.rmutp.ac.th
จุดแข็ง
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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จุดที่ควรพัฒนา
1. ต่อยอดผลงานวิจัยสู่สาธารณชนเชิงพาณิชย์…
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
1. ต่อยอดผลงานวิจัยสู่สาธารณชนเชิงพาณิชย์
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ โทร
(หัวหน้างานวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (สกอ. 4.3)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
สูตรการคานวณ :
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
ผลการดาเนินการ
1. ผู้วิจัยเสนอหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ
2. คณะฯ รวบรวม พิจารณา ตรวจสอบและเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อหน่วยงานงบประมาณ
3. หน่วยงานงบประมาณแจ้งผลอนุมัติผ่านมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ และหัวหน้าผู้วิจัย ตามลาดับ
4. ผู้วิจัยดาเนินงานและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ตามไตรมาส และสรุปผลเมื่อแล้วเสร็จ
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ตารางที่ 4.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ปีการศึกษา 2553
8 เดือน
12 เดือน
4 เดือน
(1 มิย.53-31 มค. (1 มิย.53-31 พค.
(1 มิย.53-30 กย.53)
54)
54)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54

รายการ

(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54)(1 ตค.53-31 พค. 54)

ตัวตั้ง เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอก

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายใน
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
ตัวหาร จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (นับปีการศึกษาเฉพาะ

13

2,554,100
2,554,100
15

2,554,100
2,554,100
15

-

170,273.33

170,273.33

ปฏิบัติงานจริง)
ผล

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน

8 เดือน

12 เดือน
(1 มิย. 53-31 พค. 54)
9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ค่า
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54)
เป้าหมาย 12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54

(บาท)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

-

-

170,273.33

5

170,273.33

5

10,000

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.4.3-01 รายชื่อโครงการและงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
จุดแข็ง
1. ผู้วิจัยได้รับงบประมาณดาเนินงานเฉลี่ยสูง เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงทดลองผลิตภัณฑ์และวัสดุ
2. สัดส่วนคณาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ โทร
(หัวหน้างานวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบงชี้ที่ 4.4 : ร้อยละของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

(สมศ.5) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.2.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.2.1)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
x

100

อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.125
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.25
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
0.50
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.
0.75
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago
Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของสมศ.
1.00
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล
ISI
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
0.125
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Association of South East Asian Nations) มี 10
ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย
การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขน
ระหว่าง ไทย –ลาว เป็นต้น
การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ)
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา

5 คะแนน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20
20
10

ผลการดาเนินการ
1. ดาเนินการรวบรวมรายชื่อ และเผยแพร่ผลงานหรืองานสร้างสรรค์บนเวปไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งตีพิมพ์และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย
3. จัดส่งผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์เข้าร่วมตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ
ตารางที่ 4.4.1 ร้อยละของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ปีการศึกษา 2553
8 เดือน
12 เดือน
4 เดือน
(1 มิย.53-31 มค. (1 มิย.53-31 พค.
(1 มิย.53-30 กย.53)
54)
54)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54

รายการ

(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54)(1 ตค.53-31 พค. 54)

ตัวตั้ง ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่
จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (นับปีปฏิทิน)
ตัวหาร จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (นับปีการศึกษา)
1. ปฏิบัติงานจริง
2. ลาศึกษาต่อ
ผล

ร้อยละของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

0.125

0.125

0.125

3

3

3

15
13
2
2.50

15
13
2
2.50

16
14
2
2.34

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ร้อยละ)
10

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

2.50

0.625

2.50

0.625

2.34

0.585

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.4.4-01 รายนามหัวข้องานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd RMUTP International Conference : Green
Technology and Productivity
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้การสนับสนุน และประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่งเสริมและสนับสนุนและรองรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการและวิจัย
3. คณะฯ มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถในการทางานวิจัย
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จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบงชี้ที่ 4.5 : ร้อยละของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นามาใช้ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
(สมศ.

6) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.2.2) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.2.2)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ :
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
x

100

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ผลการดาเนินการ
1. การวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคที่ใช้ในการก่อผนัง เพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2552 งบประมาณ 250,000 บาท นามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการ คือ การต่อยอด
งานวิจัย ในปีงบประมาณถัดไป
2. การวิจัยการออกแบบสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์สาหรับเด็กพิการทางสมอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 งบประมาณ 290,000 บาท นามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการ คือ การบริการ
วิชาการแก่สังคม ลักษณะการฝึกอบรม
3. งานสร้างสรรค์ / สิทธิบัตรอิฐ เลขที่ 22761 ของนายชานนท์ ตันประวัติ นามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการ
คือ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน การสอน
4. งานสร้างสรรค์ / สิทธิบัตรอิฐ เลขที่ 22761 ของนายชานนท์ ตันประวัติ นามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการ
คือ การพัฒนารูปกบบการจัดการเรียน การสอน
ตารางที่ 4.5.1 ร้อยละของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นามาใช้ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ปีการศึกษา 2553
8 เดือน
12 เดือน
4 เดือน
(1 มิย.53-31 มค. (1 มิย.53-31 พค.
(1 มิย.53-30 กย.53)
54)
54)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54

รายการ

(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54)(1 ตค.53-31 พค. 54)

ตัวตั้ง จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นามาใช้ประโยชน์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (นับปีปฏิทิน)
ตัวหาร จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (นับปีการศึกษา)

1. ปฏิบัติงานจริง
2. ลาศึกษาต่อ
ร้อยละของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นามาใช้ประโยชน์ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ผล

4

5

5

15
13
2
26.6666

15
13
2
33.3333

16
14
2
31.2500

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ร้อยละ)
10

4 เดือน
8 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

12 เดือน
(1 มิย. 53-31 พค. 54)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

26.6666

5

33.3333

5

31.2500

5
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ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์ สกอ.

รายการหลักฐาน
สถอ.4.5-01 หนังสือส่งผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ศธ.0581.11/1801 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553
จุดแข็ง
1. คณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2. อาจารย์ภายในคณะมีความกระตือรือร้นในการทาผลงานวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบงชี้ที่ 4.6 : ร้อยละของจานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจานวนอาจารย์ประจา (สมศ.7)
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ :

4.2.3)
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
x

100

อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
0.50
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
- ตาราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.00
- ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ ตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ผลการดาเนินการ
1. บทความวิชาการของ อาจารย์สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
ตารางที่ 4.6.1 ร้อยละของจานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจานวนอาจารย์ประจา
ปีการศึกษา 2553
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย.53-31 มค.54) (1 มิย.53-31 พค.54)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54)(1 ตค.53-31 พค. 54)

รายการ
ตัวตั้ง ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
จานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (นับปีปฏิทิน)
ตัวหาร จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (นับปีการศึกษา)

1. ปฏิบัติงานจริง
2. ลาศึกษาต่อ
ผล

ร้อยละของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

15
13
2
-

15
13
2
-

16
14
2
1.56

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ร้อยละ)
10

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

-

-

-

-

1.56

0.78
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ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์ สกอ.

รายการหลักฐาน
สถอ.4.6-01 บทความวิชาการของ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
จุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริม และกระตุ้นให้อาจารย์ภายในคณะทาบทความวิชาการหรือตารา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
 4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย (ต้องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3)
 5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ ข้อ 3
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะฯ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่าเสมอ เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
2. คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจาด้าน
อื่น ๆ ของอาจารย์และบุคลากร
3. คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ
4. คณะฯ มี จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

2

2

3

3

4

4

รายการหลักฐาน
สถอ.5.1-01
สถอ.5.1-02
สถอ.5.1-03
สถอ.5.1-04
สถอ.5.1-05
สถอ.5.1-06
สถอ.5.1-07
สถอ.5.1-08

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
คู่มือขั้นตอนการบริการวิชาการแก่สังคม PM-07
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม รายไตรมาส
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ภาพกิจกรรมนักศึกษารายวิชาหลักการตลาดเพื่องานบรรจุภัณฑ์
สารนิพนธ์โครงการวิจัยของนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2553
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รายการหลักฐาน (ต่อ)
สถอ.5.1-09 รายงานประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
จุดแข็ง
1. คณะฯ มีการเชื่อมโยงงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย
2. นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการวิชาการแก่สังคม
3. นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวธัญญธร อินทร์ท่าฉาง โทร
(หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม)

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
 4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
 5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ

1. คณะฯ มีการสารวจความต้องการของชุมชน เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและ
การจัดทาแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
2. คณะฯ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการนาความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน ์ การสื่อสาร การชี้แจง
แนะนาให้ผู้รับบริการและประชาชน
3. คณะฯ มีการนาผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ
ระบบและกลไกการให้บริการแก่สังคม
4. คณะฯ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและ
เผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

3

3

4

4

4

4

รายการหลักฐาน
สถอ.5.2-01
สถอ.5.2-02
สถอ.5.2-03
สถอ.5.2-04
สถอ.5.2-05
สถอ.5.2-06
สถอ.5.2-07

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

แบบสารวจความต้องการของชุมชน
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายงานผลการประเมินผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
แบบมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ภาพกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฐานข้อมูลคลังความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ http://www.arch.rmutp.ac.th
รายงานผลโครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการออกแบบวิชาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
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รายการหลักฐาน (ต่อ)
สถอ.5.2-08
รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
สถอ.5.2-09
รายงานผลโครงการฝึกอบรมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ สาหรับผู้ประกอบการ
ระดับชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
จุดแข็ง
1. ระบบบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม
2. การบูรณาการขยายองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
จุดที่ควรพัฒนา

1. เร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวธัญญธร อินทร์ท่าฉาง โทร
(หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม)

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 : ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย (สมศ.8)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ :
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย

x

100

จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินการ
1. หลักสูตรผลิตภัณฑ์ถุงผ้าพิมพ์ลายมาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา การพิมพ์ซิลล์สกรีน
2. หลักสูตรแต่งแต้มลวดลายสีสันบนเก้าอี้ขนาดเล็กมาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา เทคนิคการระบายสี
3. หลักสูตรเนรมิตลายเสื้อสวยด้วยการพิมพ์ซิลล์สกรีนมาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา การพิมพ์ซิลล์สกรีน
4. ผลการดาเนินคิดเป็นร้อยละ 100
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ร้อยละ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

5

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

0

0

0

0

100

5





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.5.3-01
โครงการสอนรายวิชา
สถอ.5.3-02
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการบริการวิชาการ
จุดแข็ง
1. คณะฯ มีรายวิชาที่เปิดสอน ส่วนใหญ่เป็นวิชาปฏิบัติ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดทาโครงการสอนให้มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการบริ
ห
าร
แผนส่งเสริม
(CEO)
แผนพัฒนา
-

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวธัญญธร อินทร์ท่าฉาง โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9)
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1.
 2.
 3.
 4.

ผลผลิต

มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. จัดทาแผนการดาเนินโครงการบริการวิชาการปี 2553
2. ดาเนินงานตามแผนการดาเนินโครงการบริการวิชาการปี 2553
3. สรุปผลการดาเนินการโครงการบริการวิชาการปี 2553
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

1

1

1

1

3

3

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.5.4-01
แผนการดาเนินงานปี 2553
สถอ.5.4-02
โครงการบริการวิชาการปี 2553
สถอ.5.4-03
รายงานผลการดาเนินงาน 2553
จุดแข็ง
1. คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ นั้นมีการดาเนินการพัฒนาความรู้ค่อนข้างไม่ต่อเนื่อง
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แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการบริหาร
แผนส่งเสริม
(CEO)
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวธัญญธร อินทร์ท่าฉาง โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 : ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ (สมศ.18)
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

ผลผลิต
มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการดาเนินงานได้ตามบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการรวบรวมข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสังคม จากการดาเนินงานของโครงการ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

1

1

2

2

4

4

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.5.5-01
โครงการพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สถอ.5.5-02
โครงการค่ายอาสาพัฒนา
สถอ.5.5-03
โครงการบริการวิชาชีพแก่สังคม
จุดแข็ง
1. บุคลากรและนักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
-
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: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการบริหาร
แผนส่งเสริม
(CEO)
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5.1 : การชี้นาและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้าน การส่งเสริมและสืบสานโครงการมาจากพระราชดาริ (สมศ.18.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

ผลผลิต
มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

1

1

1

1

4

4

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.5.5.1-01 โครงการพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จุดแข็ง
1. บุคลากรและนักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการบริหาร
แผนส่งเสริม
(CEO)
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5.2 : การชี้นาและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้าน ค่านิยม จิตสาธารณะ(สมศ.18.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

ผลผลิต
มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดาเนินการโครงการค่ายอาสาพัฒนาและโครงการบริการวิชาชีพแก่
ชุมชน เพื่อจิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือ
สังคม
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

1

1

2

2

4

4





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.5.5.2-01 โครงการค่ายอาสาพัฒนา
สถอ.5.5.2-02 โครงการบริการวิชาชีพแก่สังคม
จุดแข็ง
1. บุคลากรและนักศึกษาให้ความร่วมมืออย่างดี
2. ชุมชนให้ความสนใจในโครงการอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-
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: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
 2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
 4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
 5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
 6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะ
2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ใน
รายวิชาประวัติศาสตร์การออกแบบ
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านทาง Web-siteของ
ทางคณะ
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษาของคณะ
5. คณะฯ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

3

3

3

3

5

5

รายการหลักฐาน
สถอ.6.1-01
สถอ.6.1-02
สถอ.6.1-03
สถอ.6.1-04

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2553 และ 2554
ภาพถ่ายกิจกรรมในรายวิชาประวัติศาสตร์การออกแบบ
ภาพ Web-site ของทางคณะ
รายงานการประเมินผล

จุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
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จุดที่ควรพัฒนา
1. การสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายชานนท์ ตันประวัติ โทร
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

0-2281-9231 ต่อ 6305

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6305
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

ผลผลิต
มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) โดยการสรุปผลการดาเนินงานทุกโครงการและนามาปรับปรุงในปี
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
2. ทุกโครงการในปีงบประมาณ 2553 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ทุกปีงบประมาณมีการของบประมาณในการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. ในรายวิชาออกแบบกราฟิก นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้มีการให้นักศึกษาออกแบบและพัฒนาร้านค้า
ในชุมชนเทเวศร์ซึ่งทาให้เกิดความสวยงาม เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
5. อาจารย์ภายในคณะได้รับรางวัล ในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

4

4

5

5

5

5

รายการหลักฐาน
สถอ.6.2-01
สถอ.6.2-02
สถอ.6.2-03
สถอ.6.2-04

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายงานผลการดาเนินงานโครงการด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติราชการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจาปี 2553และ2554
ภาพถ่ายผลงานการออกแบบของนักศึกษาในรายวิชาการออกแบบกราฟิก
สูจิบัตรการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15

จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-
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แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายชานนท์ ตันประวัติ โทร
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

0-2281-9231 ต่อ 6305

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6305
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

ผลผลิต
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมกันทาให้ก่อเกิดวัฒนธรรมที่ดี โดยให้บุคลกรเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่าง
สม่าเสมอเพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษา
2. อาคารสถานที่ของคณะ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
3. มีการปรับแต่งและภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. คณะฯ ประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาได้ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

3

3

3

3

4

4





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.6.3-01
ภาพกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่บุคลากรภายในคณะมีส่วนร่วมกับนักศึกษา
สถอ.6.3-02
ภาพอาคารสถานที่ของทางคณะ
สถอ.6.3-03
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
จุดแข็ง
1. บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมกันทาให้ก่อเกิดวัฒนธรรมที่ดี มีสถานที่ที่สะอาด และมีภูมิทัศน์สวยงาม
จุดที่ควรพัฒนา
1. พื้นที่ ที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-
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ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายชานนท์ ตันประวัติ โทร
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

0-2281-9231 ต่อ 6305

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6305
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 9.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ล่วงหน้า
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
 3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม
 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ
 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะกรรมการบริหารคณะทุกคนได้รับการชี้แจง และทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่างๆ เช่น ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและ
ผู้บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนาคณะ และอัตลักษณ์
ของคณะ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อคณะก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ (จากรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะครั้งที่ )
2. ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารคณะมีส่วนร่วมกันในการกาหนดนโยบายและจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกล
ยุทธ์ ของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
2.1 คณะมีการส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (จากรายชื่อ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาต่อตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2554 รายงานผล
การศึกษา)
2.2 คณะมีการปรับปรุงกระบวนหลักของคณะ การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาทั้ง 2 สาขา พร้อมกับการเขียนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (จาก
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่และเขียนขึ้นใหม่ จาก รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 10/2553
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 และโครงการสัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2554)
3. คณะมีระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ ให้บุคลากรในคณะทราบและมีความ
เข้าใจร่วมกัน (จากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 16/2554 วันที่ 2 มิถุนายน 2554 และการติด
ประกาศ)
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ผลการดาเนินการ (ต่อ)
4. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามผลการนานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติในการประชุมทบทวนนโยบายและแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย วันที่ 1-3 พฤษกาคม 2554 ได้มีการนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
5. คณะมีการประเมินผลการดาเนินงานที่สาคัญตามภารกิจของคณะในการจัดทารายงานทุกวันที่ 10 ของเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2553 ไตรมาส 1 พร้อมทั้งเข้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 12/2554 วันที่
28 มกราคม 2554
6. ผู้บริหารมีการจัดการระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จาก
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 16/2554 วันที่ 2 มิถุนายน 2554
7. ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจต่อบุคลากรในการจัดงานปีใหม่
ภายในคณะฯ มีการจับฉลากและมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่บุคลากร (เอกสารจากภาพถ่ายและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553)
8. ผู้บริหารของคณะมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นและเพิ่ม
ศักยภาพในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอน งานรองที่ได้รับมอบหมาย (รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ )
9. คณะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะได้นาหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เช่น การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
4

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

5

3

5

3

6

4

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.7.1-01
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2553 วันที่ 27 กันยายน 2553
สถอ.7.1-02
รายชื่อข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาต่อตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี 2554 รายงาน
ผลการศึกษา
สถอ.7.1-03
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ทั้ง 2 สาขา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 10/2553 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 โครงการ
สัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม
2554 รูปถ่าย และเว็บไซต์คณะ http://arch.rmutp.ac.th/
สถอ.7.1-04
แบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
สถอ.7.1-05
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 16/2554 วันที่ 2 มิถุนายน 2554 รูปถ่ายติด
ประกาศ
สถอ.7.1-06
รายงานทุกวันที่ 10 ของเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553 ไตรมาส 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะครั้งที่ 12/2554 วันที่ 20 มกราคม 2554
สถอ.7.1-07
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 16/2554 วันที่ 2 มิถุนายน 2554
สถอ.7.1-08
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553
สถอ.7.1-09
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 5 ตุลาคม 2553
สถอ.7.1-10
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 16/2554 วันที่ 2 มิถุนายน 2554
สถอ.7.1-11
เอกสารเซ็นต์รับทราบเรื่องธรรมาภิบาล
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จุดแข็ง
1. ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรให้การสนับสนุนและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบ่งชี้ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
 2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge)
 5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการกาหนดบุคลากรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและงานวิจัย
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เชิญบุคลากรภายนอกให้ความรู้ด้านวิชาชีพ
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้นาประเด็นความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ
ปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

1

1

2

2

5

5

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.7.2-01
โครงการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สถอ.7.2-02
http://arch.rmutp.ac.th
สถอ.7.2-03
ม.ค.อ.3
จุดแข็ง
1. คณะฯ ให้ความสาคัญและสนับสนุนในการดาเนินงาน
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จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) (ก.พ.ร. 54 ตัวชี้วัดที่ 4)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
 4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีแผนระบบสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีระบบการจัดการระบบ ERP และระบบทะเบียนสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการประเมินการใช้ระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการนาผลมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ เช่น ข้อมูลประกันคุณภาพ
ไปยัง สกอ.
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

1

1

2

2

5

5

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.7.3.1
http://arit.rmutp.ac.th
จุดแข็ง
1. มีผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจน
2. คณะฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านต่างๆ
จุดที่ควรพัฒนา
1. บุคลากรที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบมีจานวนน้อย จึงควรเพิ่มจานวน
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แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
แผนพัฒนา
ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน
ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
 4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
 6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดย
มีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะทางาน ตาม
คาสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 95/2553
2. มีการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่ กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมระดับชาติหรือนานาชาติ ความเสี่ยงด้านบุคลากรร้อยละของอาจารย์ประจา
ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าตามหลักฐาน
ในเล่มแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน RMUTP-ERM6 ตามหลักฐานในเล่ม
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดาเนินการตามแผน ตามหลักฐานในเล่มแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง ตามหลักฐานหนังสือบันทึกข้อความที่ส่งต่อผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ที่ ศธ.0581.10/373 ลงวันที่
22 เมษายน 2554 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงปี 2554 รอบ 6 เดือน เพื่อรับการ
ตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ
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ผลการดาเนินการ (ต่อ)
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยมาใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่คงเหลือและประเมินความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อดาเนินการในรอบปีถัดไป โดย
ปรับในรายงานผลการบริหารความเสี่ยงปี 2554 (รอบ 6 เดือน)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

5

5

6

5

6

5





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.7.4-01
คาสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 95/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ ประจาปี 2554
สถอ.7.4-02
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
สถอ.7.4-03
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สถอ.7.4-04
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2554 (รอบ 6 เดือน)
จุดแข็ง
1. คณะกรรมการบริหารให้ความสาคยกับการบริหารความเสี่ยง
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริม
- คณะกรรมการ
1. แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
บริหาร (CEO)
ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ - รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
แผนพัฒนา
วางแผน
ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวมัณฑนา ทองสุพล โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304

.
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 12.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
 1. สภาสถาบันทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
 2. สภาสถาบันกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
 3. สภาสถาบันทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. สภาสถาบันกากับ ติดตาม การดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
 5. สภาสถาบันดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินการ
1. คณะกรรมการบริหารคณะมีการประชุมเพื่อกาหนดและทบทวนนโยบาย รวมทั้งกากับติดตามการดาเนินงานตาม
มติคณะกรรมการ ซึ่งจัดให้มีการประชุมทุกเดือน
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อกาหนดระบบการกากับดูแล ตรวจสอบด้านต่างๆ ทั้งด้านการเงิน พัสดุ การ
ควบคุมภายใน
3. มีการมอบอานาจ เพื่อกระจายการตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้รับบริการ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อ
ผลการดาเนินงานที่ดี และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะตามแผนทุกเดือน เพื่อให้ลงสูงการปฏิบัติของบุคลากรคณะ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(คะแนน)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

4

4

4

4

4

4

รายการหลักฐาน
สถอ.7.5-01
สถอ.7.5-02
สถอ.7.5-03
สถอ.7.5-04

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการประจาคณะ
คาสั่งมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนคณบดี

จุดแข็ง
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้การสนับสนุน และมีความมุ่งมั่นในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะ
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

แผนพัฒนา
-
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: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินการ
1. ทางคณะได้มีการจัดทาสรุปการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของคณบดี จากบุคลากรผู้เข้าร่วมสารวจ 32
ท่าน จากระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารด้านต่างๆ คือ
1.1 ลักษณะผู้นาและภาวะผู้นา คิดเป็นร้อยละ
4.06
1.2 การพัฒนาองค์กร คิดเป็นร้อยละ
4.05
1.3 การเป็นผู้กากับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม
คิดเป็นร้อยละ 4.08
1.4 มนุษยสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ
4.04
1.5 ความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ คิดเป็นร้อยละ
4.01
1.6 ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา คิดเป็นร้อยละ
4.02
1.7 การจัดระบบ/กลไก การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ
4.03
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(คะแนน)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

4.04

4

4.04

4

4.04

4





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.7.6-01
สรุปการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของคณบดี
จุดแข็ง
1. คณบดีมีภาวการณ์เป็นผู้นาทางด้านการบริหารอย่างธรรมาภิบาล
2. บุคลากรในคณะให้การสนับสนุน และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบของทางคณะ
3. สรุปการประเมินภาวะผู้นาของผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 5)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบันสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและจัดทาแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ
ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
 2. มีการดาเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสู่สากล ตามแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 ที่กาหนด
 3. มีการติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 4. มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทา
ข้อเสนอในการปรับปรุงการดาเนินงาน พร้อมจัดทาแผนงานพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 5. ได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนาของโลก
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
1 ประเด็น

คะแนน 2
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
2 ประเด็น

คะแนน 3
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
3 ประเด็น

คะแนน 4
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
4 ประเด็น

คะแนน 5
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
5 ประเด็น

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบันสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและจัดทา
แผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันให้ได้รับการยอมรับใน
ระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดาเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสู่สากล ตาม
แผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กาหนด
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงการดาเนินงาน พร้อมจัดทาแผนงานพัฒนาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ระดับ)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

4

4

4

4

4

4

รายการหลักฐาน
สถอ.7.7-01
สถอ.7.7-02
สถอ.7.7-03
สถอ.7.7-04
สถอ.7.7-05

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

แผนงานพัฒนาสถาบันสู่สากลระยะยาว
แผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
รายงานประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
วิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงานพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา การติดต่อสื่อสาร
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
1. ความร่วมมือทางวิชาชีพภายในประเทศและ
-รองคณบดีฝ่าย
ต่างประเทศ
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
1. ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคณะสู่สากล ระดับ
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายธานี สุคนธะชาติ โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 9)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ :
จานวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน x 100
จานวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในแต่ละงานบริการ

น้าหนัก
งานบริการ (i)
(Wi)

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับ
คะแนนที่
บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจานวนผู้รับบริการ
ได้
ทั้งหมด
(Ci)
1
2
3
4
5
80
85
90
95
100
C1

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก
(Wi x Ci)

1

W1

2

W2

80

85

90

95

100

C2

(W2 x C2)

.

.

80

85

90

95

100

.

.

i

Wi

80

85

90

95

100

Ci

(Wi x Ci)

น้าหนัก
รวม

 Wi =1

ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ

(W1 x C1)

 (Wi x Ci)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก เท่ากับ
 (Wi x Ci)
 Wi

หรือ

(W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci)
W1 + W2 + W3 +...+ Wi

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
Σ (Wi x Ci) = 1
Σ (Wi x Ci) = 2
Σ (Wi x Ci) = 3
Σ (Wi x Ci) = 4
Σ (Wi x Ci) = 5

ผลการดาเนินการ
1. ผลการดาเนินงานในเรื่องการขอใบแสดงผลการศึกษา ได้คะแนน 5 คะแนน
2. ผลการดาเนินงานการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ได้คะแนน 5 คะแนน
3. การขอหนังสือความประพฤติของนักศึกษา ได้คะแนน 5 คะแนน
4. การออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร ได้คะแนน 5 คะแนน
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ระดับ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

5

5

5

5

5

5





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.7.8-01
เอกสารการขอใบแสดงผลการศึกษา
สถอ.7.8-02
เอกสารการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
สถอ.7.8-03
เอกสารการออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร
จุดแข็ง
1. รูปแบบระบบในการให้บริการ มีความรวดเร็ว คล่องตัวในสายงานในทุกๆ ด้าน
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
1. การอานวยความสะดวกในการให้บริการกับบุคลากร บริหาร (CEO)
ปีงบประมาณ 2554
- รองคณบดีฝ่าย
และนักศึกษา
บริหารและวางแผน

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวนุชจรี ลิ้มศรี โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304

167

: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 11)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ :
คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ามัน =

คาการใชไฟฟา/น้ามันมาตรฐาน - คาการใชไฟฟา/น้ามันจริง
คาการใชไฟฟา/น้ามันจริง

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด
โดยกาหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน ดังนี้
1. ด้านไฟฟ้ารวม 2.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับ
ประเด็น
1
ขอมูลรายงานผลการติดตามการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟา ของ
คณะทางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2
2.1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน
2.2 ขอมูลพื้นฐานสาหรับการจัดทาดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน
3
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงมากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน โดยอยู่ในช่วงตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึง
ร้อยละ 75 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน หรือมีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง –
0.200 ถึง -0.429
4
ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10
ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีค่าดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง 0.091 ถึง -0.199
5
ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการ
ใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง 0 ถึง -0.090
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟา มากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลด้านไฟฟา (2.5 คะแนน)
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0.5
0.25
0.25
0.5

0.5

0.5
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2. น้ามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานน้ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังน
ระดับ
ประเด็น
1
ขอมูลรายงานผลการติดตามการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานน้ามัน เชื้อเพลิง
ของคณะทางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2
2.1 ขอมูลปริมาณการใชน้ามัน (ลิตร) ครบถวน
2.2 ขอมูลพื้นฐานสาหรับการจัดทาดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน
3
ปริมาณการใชน้ามันจริง มากกวา ปริมาณการใชน้ามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 25
ถึง รอยละ 75 ของปริมาณการใชน้ามันมาตรฐาน หรือ มีคา ดัชนีการใชพลังงานน้ามันอยูในชวง 0.200 ถึง -0.429
4
ปริมาณการใชน้ามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10
ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชน้ามันมาตรฐาน หรือ มีคา ดัชนีการใชพลังงานน้ามันอยูในชวง 0.091 ถึง -0.199
5
ปริมาณการใชน้ามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ามันมาตรฐาน ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณ
การใชน้ามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ามันอยูในชวง 0 ถึง -0.090
กรณีที่ปริมาณการใชน้ามันเชื้อเพลิงจริง นอยกวา ปริมาณการใชไน้ามันเชื้อเพลิง มาตรฐาน หรือ
มีคาดัชนีการใชน้ามันเชื้อเพลิง มากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ามันเชื้อเพลิง
(2.5 คะแนน)

คะแนน
0.5
0.25
0.25
0.5

0.5

0.5

ผลการดาเนินการ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

5

5

5

5

5

5

รายการหลักฐาน
สถอ.7.9-01

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

จุดแข็ง
บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
จุดที่ควรพัฒนา
-

169

: SAR ปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์ สกอ.

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีด้าน
บริหารฯ
- กองกลาง

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายเอกพงศ์ อินเกื้อ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.10 : ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกสูษา่การปฏิบัติ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 12.2)
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 9.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมทั้งการปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย
กรอบทิศทางการดาเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด และกาหนดแนวทางการดาเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
 2. มีระบบการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดาเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการ
และเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยมีการนาข้อมูลจาก
ระบบการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสาเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติได้
 3. มีการจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับคณะ/สานัก โดยกาหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าวให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ดาเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสถาบันลงสู่ทุกหน่วยงานในระดับคณะ/
สานัก โดยให้มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่
บุคลากรทั่วทั้งสถาบัน
 4. มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
นโยบายการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
 5. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ โดยจัดทาเป็น
รายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
 6. มีการทบทวนและนาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใช้เป็นข้อมูลสาคัญประกอบการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
ในประเด็นที่ 1 และ 2

คะแนน 2
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
ในประเด็นที่ 1 และ 2
และประเด็นอื่น
อีก 1 ประเด็น

คะแนน 3
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
ในประเด็นที่ 1 และ 2
และประเด็นอื่น
อีก 2 ประเด็น

คะแนน 4
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
ในประเด็นที่ 1 และ 2
และประเด็นอื่น
อีก 3 ประเด็น

คะแนน 5
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
ในประเด็นที่ 1 และ 2
และประเด็นอื่น
อีก 4 ประเด็น

ผลการดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาผังยุทธศาสตร์ของคณะ
2. คณะกรรมการดาเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักของคณะ การปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานสู่การปฏิบัติ
3. จัดทาผังยุทธศาสตร์ โดยมีการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ
กลวิธีของคณะ และดาเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดกลยุทธ์ เป้าหมายจากคณะลงสู่หน่วยงานและบุคลากรภายในคณะ
ให้มีความเข้าใจชัดเจนและทั่วถึง
4. คณะมีระบบการสื่อสารด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย
5. การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง รายงานผลบริหารความเสี่ยง นาเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาคณะ
บุคลากรภายใน
6. คณะมีระบบการติดตามและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ทุกวันที่ 10
ของทุกเดือน และไตรมาส
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ผลการดาเนินการ (ต่อ)
7. คณะมีการทบทวนและนาผลการดาเนินงานจากการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2553
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

2

(1 ตค.53-31 มีค. 54)



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

4

3

4

3

4

3

รายการหลักฐาน
สถอ.7.10-01
สถอ.7.10-02
สถอ.7.10-03
สถอ.7.10-04
สถอ.7.10-05
สถอ.7.10-06

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาผังยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ผังยุทธศาสตร์ของคณะ
เอกสารค่านิยมหลัก
เอกสารนาเสนอผังยุทธศาสตร์

จุดแข็ง
1. ผู้บริหารของคณะ และบุคลากรทุกท่านให้การสนับสนุนและมีความมุ่งมั่นในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของคณะ
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.11 : ระดับความสาเร็จในการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด

13) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 10)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการพิจารณากาหนดประเด็นที่จะนามาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการวิเคราะห์เพื่อกาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นที่กาหนด
และทบทวนองค์ประกอบของคณะทางานภาคประชาชนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่
กาหนดข้างต้น
 2. มีการจัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กาหนด และรายงานสรุปผลความคิดเห็น รวมทั้งดาเนินการส่งเสริม
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นที่กาหนด
สถาบันอุดมศึกษาและคณะทางานภาคประชาชนร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กาหนดไว้แล้วตามประเด็นที่กาหนดข้างต้น
หรือจัดทาแผนงาน/ โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตาม
ประเด็นที่กาหนดข้างต้น โดยพิจารณาจากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ
 3. สถาบันอุดมศึกษาและคณะทางานภาคประชาชนร่วมกันดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานและจัดทา
รายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหาร/คณะทางานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษาอย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
 4. มีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เสนอต่อผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา/คณะทางานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเผยแพร่รายงานสรุปผลการดาเนินงานดังกล่าวแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 5. มีการจัดทาแนวทางหรือแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
1 ประเด็น

คะแนน 2
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
2 ประเด็น

คะแนน 3
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
3 ประเด็น

คะแนน 4
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
4 ประเด็น

คะแนน 5
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
5 ประเด็น

ผลการดาเนินการ
1. คณะมีการพิจารณากาหนดประเด็นที่จะนามาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่
11 พฤศจิกายน 2553 และได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ประเด็น)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

2

2

2

2

2

2
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ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์ สกอ.

รายการหลักฐาน
สถอ.7.11-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 1/2553
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
-รองคณบดีด้าน
บริหารฯ
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวมัณฑนา ทองสุพล โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.12 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด

14.1)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สาเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา
ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
 2. มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
 3. มีการจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สาเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา รวมทั้ง
รายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พร้อมรายชื่อคณะทางานผู้รับผิดชอบจัดทาข้อมูล ช่อง
ทางการติดต่อสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกต้องตามรูปแบบ
มาตรฐานกลาง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ทุกรายการข้อมูล ภายในเวลาที่กาหนด
 4. มีการนาข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยเสนอผ่านระบบเครือข่ายร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 5. มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่จัดเก็บและนาส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของ
ผู้ใช้ข้อมูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
 6. มีการจัดทารายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จัดเก็บและนาส่งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน / การบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษา
 7. มีการนาผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการ
กาหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการได้สาเร็จ
ครบถ้วนในประเด็นที่
1และ 2

คะแนน 2
ดาเนินการได้สาเร็จ
ครบถ้วนในประเด็นที่
1, 2 และ 3

คะแนน 3
ดาเนินการได้สาเร็จ
ครบถ้วนในประเด็นที่
1, 2, 3 และ 4

คะแนน 4
ดาเนินการได้สาเร็จ
ครบถ้วนในประเด็นที่
1, 2, 3, 4 และ
ประเด็นอื่น อีก 2
ประเด็น

คะแนน 5
ดาเนินการได้สาเร็จ
ครบถ้วนทั้ง 7 ประเด็น

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการพัฒนาและปรับปรุง ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรผู้สาเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2. มีการเก็บข้อมูลเพื่อเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และมีการปรับปรุง
ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นประจา
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ประเด็น)
4

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

Na

1

7

5

7

5
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การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์ สกอ.

รายการหลักฐาน
สถอ.7.12-01 http://arch.rmutp.ac.th
จุดแข็ง
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร
หลักสูตร ผู้สาเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษาตามมาตรฐานกลาง และมีการนาข้อมูลและสารสนเทศของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เสนอผ่านระบบเครือข่ายร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายสันติ กมลนรากิจ โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.13 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด

14.2)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีระบบฐานข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดาเนินงาน
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย
 2. มีการจัดทาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2
กระบวนการ
 3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม
 4. มีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการหรือตามคารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสาคัญ
 5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
1 ประเด็น

คะแนน 2
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
2 ประเด็น

คะแนน 3
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
3 ประเด็น

คะแนน 4
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
4 ประเด็น

คะแนน 5
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
5 ประเด็น

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดทาระบบฐานข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2553
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการแล้ว 2 กระบวนการ
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดบริการข้อมูล โดยเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

Na

1

Na

1

5

5

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.7.13-01 เอกสารหน้าเว็ปไซต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (http://arch.rmutp.ac.th)
จุดแข็ง
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดเก็บฐานข้อมูลที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะในเว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีระบบการติดตามเฝ้าระวัง และเตือนภัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลอยู่เสมอ
จุดที่ควรพัฒนา
-
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แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
1. แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะสถาปัตยกรรม
3 เดือน
- รองคณบดีฝ่าย
ศาสตร์และการออกแบบ
วิชาการและวิจัย
แผนพัฒนา
1. โครงการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ฐานข้อมูลทุกๆ 3
เดือน

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายสันติ กมลนรากิจ โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.14 : ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 15.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความสอดคล้องกับแผนแผนพัฒนา
บุคลากรระยะ 4 ปี พร้อมทั้งนาสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทา
แผน และเสนอต่อผู้มีอานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
 2. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ และจัดทารายงาน
เสนอต่อผู้มีอานาจ
นาผลการติดตามไปปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการทางานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา
 3. มีแนวทางหรือกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่
ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่กาหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลและระบบการ
ให้สิ่งจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา
 4. มีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี โดยพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตัวบุคลากร
และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นสาคัญรวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
 5. มีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี และรายงานสรุปประสบการณ์
ปัญหา ข้อจากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
และนาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
1 ประเด็น

คะแนน 2
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
2 ประเด็น

คะแนน 3
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
3 ประเด็น

คะแนน 4
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
4 ประเด็น

คะแนน 5
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
5 ประเด็น

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
มาประกอบการจัดและเสนอต่อทางมหาวิทยาลัย
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากรที่
ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่กาหนด รวมทั้งผลการพัฒนาตนเองของบุคลากร โดย
เชื่อมโยงกับระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบการใช้แรงจูงใจ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ประเด็น)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

3

3

3

3

5

5
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ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์ สกอ.

รายการหลักฐาน
สถอ.7.14-01 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ 25/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
สถอ.7.14-02 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ 26/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
สถอ.7.14-03 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ 1/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน
- งานบุคคล

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.15 : ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 15.2)
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 12)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการจัดทาแผนการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งควรประกอบด้วยการขยายผลองค์
ความรู้เดิมที่ดาเนินการในปีที่ผ่านมา และการจัดการองค์ความรู้ใหม่ที่นามาดาเนินการในปีปัจจุบัน โดยนา
สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทาแผน และเสนอต่อผู้มีอานาจ
หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
 2. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจาปีอย่างสม่าเสมอ และ
จัดทารายงานเสนอต่อผู้มีอานาจ นาผลการติดตามไปปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
 3. มีการจัดทาเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพับ หรือใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การทางาน และข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
 4. มีการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม
รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ
 5. มีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจาปี และรายงานสรุปประสบการณ์
ปัญหา ข้อจากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
และนาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
1 ประเด็น

คะแนน 2
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
2 ประเด็น

คะแนน 3
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
3 ประเด็น

คะแนน 4
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
4 ประเด็น

คะแนน 5
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
5 ประเด็น

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดทาแผนการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ซึ่งควรประกอบด้วยการขยายผลองค์ความรู้เดิมที่ดาเนินการในปีที่ผ่านมา และการจัดการองค์ความรู้ใหม่ที่นามา
ดาเนินการในปีปัจจุบัน โดยนาสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทาแผน
และเสนอต่อผู้มีอานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ประจาปีอย่างสม่าเสมอ และจัดทารายงานเสนอต่อผู้มีอานาจ นาผลการติดตามไปปรับปรุงการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดทาเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพับ หรือใช้ช่อง
ทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ การทางาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของแผนการจัดการความรู้
ประจาปี และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอานาจหรือ
สภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้สาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

1

1

1

1

5

5





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.7.15-01 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ 25/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
สถอ.7.15-02 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ 26/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
สถอ.7.15-03 http://arch.rmutp.ac.th
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายอาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.16 : ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุด(ก.พ.ร.53
มศึกษา ตัวชี้วัด 16)
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 12)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจา
ของสถาบัน ในปีที่ผ่านๆ มา และนาผลสรุปมาทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
 2. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริม
และกากับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช้
 3. มีการดาเนินงานตามแนวทางที่กาหนด มีการจัดทา/ทบทวนความเหมาะสมของคู่มือและมีการประกาศใช้
อย่างเป็นทางการเพื่อให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างกว้างขวางและปฏิบัติได้
 4. มีการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับข้อมูลป้อนกลับและความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบ รวมทั้งข้อร้องเรียนอื่นที่มีต่อคณาจารย์ของสถาบันในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์จาก
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ และสถาบันนาข้อมูลนี้ไปใช้อย่างเป็นระบบในการกากับดูแลและการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
 5. มีการพัฒนาระบบและกลไกการกากับดูแลและการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้ดี
ยิ่งขึ้น มีการวางแผนป้องกันการกระทาผิดจรรยาบรรณฯ มีการกาหนดหรือปรับปรุงมาตรการกากับดูแล
และดาเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อย่างจริงจัง รวมทั้งมีแนวทางการให้รางวัลผู้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างได้
 6. มีการติดตามความก้าวหน้าและมีการประเมินประสิทธิผลการดาเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
และจัดทาเป็นรายงาน เสนอต่อผู้มีอานาจและ/หรือผู้บริหารสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
1 - 2 ประเด็น

คะแนน 2
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
3 ประเด็น

คะแนน 3
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
4 ประเด็น

คะแนน 4
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
5 ประเด็น

คะแนน 5
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
6 ประเด็น

ผลการดาเนินการ
1. คณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจาของสถาบันในรอบปีที่ผ่านมา และนาผลสรุป
มาทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น
การลาหยุด และรายงานการผิดจรรยาบรรณ
2. คณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ได้มีการส่งเสริมและกากับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณที่สถาบันประกาศใช้
3. คณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ได้มีการสรุปและทบทวนความเหมาะสมของคู่มือ
และการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับข้อมูลป้อนกลับ
และความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ตู้รับความคิดเห็นทางเว็ปไซต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ http://www.arch.rmutp.ac.th ทางโทรศัพท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 2281
9231-4 , 0 2282 2383
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดทาระบบและกลไกการกากับดูแล และส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น มีการวางแผนป้องกันการกระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดาเนินการติดตามความก้าวหน้า และสรุปการประเมินประสิทธิผล
การดาเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ เสนอต่อผู้มีอานาจ และผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

4

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

6

5

6

5

6

5





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.7.6-01
เอกสารสรุปผลการประชุมรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถอ.7.6-02
คาสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 27/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
สถอ.7.6-03
คู่มือมาตรฐานจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถอ.7.6-04
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการ
สถอ.7.6-05
เอกสารลงนามรับคู่มือมาตรฐานจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
สถอ.7.6-06
ตู้รับความคิดเห็น เว็ปไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ http://www.arch.rmutp
โทรศัพท์ 0 2282 2383 0 2281 9231-4 ต่อ 6305
สถอ.7.6-07
เกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น ประจาปี 2552 กลุ่มข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 1-5
อันดับที่ 2 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถอ.7.6-08
แบบประเมินคุณภาพการสอน
สถอ.7.6-09
รายงานแบบประเมินคุณภาพการสอน ประจาปีการศึกษา 1/2553
จุดแข็ง
1. บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่พึ่งมี
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
1. มีการติดตามผลจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน
- งานบุคคล

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.17 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 18)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการกาหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพการทางานที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสถาบัน โดยมีการ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพื่อทาให้การดาเนินงานของสถาบันมีความ
สอดคล้องกัน
 2. มีการจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1
 3. มีการออกแบบกระบวนการจากข้อกาหนดที่สาคัญ ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
การกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยร่วมกันทาหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ พิจารณาความคุ้มค่า ความเสี่ยง
และกรอบระยะเวลาในการดาเนินกระบวนการ
 4. มีการปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทาให้งานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมต้นทุน ลด
ระยะเวลาการดาเนินงาน) และมีการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เช่น มีแผนหรือ
มาตรการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เป็นต้น
 5. มีการกากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที่ 4 และจัดทารายงานผลการปรับปรุง
กระบวนการเสนอต่อผู้มีอานาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกาหนด
กระบวนการที่สร้างคุณค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
1 ระดับ

คะแนน 2
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
2 ระดับ

คะแนน 3
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
3 ระดับ

คะแนน 4
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
4 ระดับ

คะแนน 5
ดาเนินการได้
สาเร็จ ครบถ้วน
5 ระดับ

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเลือกกระบวนการฝึกงานเป็นขบวนการที่สร้างคุณค่าด้านการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ
1.1 มีการประชุมเพื่อกาหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพการทางานที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของคณะ
2. คณะมีการจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ
2.1 มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานฝึกงานประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจาปีการศึกษา 2553
ที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการของผู้บริการ
3. คณะมีการออกแบบกระบวนการจากข้อกาหนดที่สาคัญตามข้อ 2 และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการ
กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
3.1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านฝึกงาน
3.2 การกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการฝึกงานของนักศึกษา การเป็นอาจารย์ดูแลรายงาน /
Project
นักศึกษา การจับคู่อาจารย์นิเทศกับนักศึกษาและสถานประกอบการ
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ระดับ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

3

3

3

3

3

3





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.7.17-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 27 กันยายน 2553
สถอ.7.17-02 คาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบตั ิงานฝึกงานนักศึกษา ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจาปี
การศึกษา 2553
สถอ.7.17-03 คู่มือการฝึกงานนักศึกษา
จุดแข็ง
1. บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
1. ทางคณะควรจะมีผลการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้มากกว่านี้
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน
- งานบุคคล

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (นับปีงบประมาณ)
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
 4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ และมีการกาหนดแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี แหล่งที่มาเป็นงบประมาณรายจ่ายและ
งบประมาณเงินได้ ซึ่งสอดคล้องกัลป์กลวิธี / มาตรการ / กลยุทธ์ ของคณะ
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทุกโครงการให้หัวหน้าโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติโครงการจาก
คณบดี พร้อมทั้งระบุกาหนดกิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และทรัพยากรของโครงการ กาหนดระยะเวลา
ของกิจกรรมที่สมเหตุสมผล
- งบดาเนินงานของคณะมีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และให้กับหน่วยงานต่างๆ ในขณะ
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดทางบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีการจัดทารายงานการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบในทุกโครงการ พร้อม
นาเสนอต่อผู้บริหารของคณะ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
4

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

6

4

6

4

6

4
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ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์ สกอ.

รายการหลักฐาน
สถอ.8.1-01
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะสั้น (พ.ศ.2553-2555) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถอ.8.1-02
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะกลาง (พ.ศ.2556-2560) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถอ.8.1-03
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว (พ.ศ.2561-2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถอ.8.1-04
เอกสารตัวอย่าง หนังสือขออนุมัติโครงการในงบประมาณ 2553
สถอ.8.1-05
เอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1
สถอ.8.1-06
เอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2
สถอ.8.1-07
เอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3
สถอ.8.1-08
เอกสารรายงานการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4
สถอ.8.1-09
งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
สถอ.8.1-10
การจัดสรรเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
สถอ.8.1-11
เอกสารรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
สถอ.8.1-12
เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการประจา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปี 2553
จุดแข็ง
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีระบบการจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวนพรัตน์ คาอินทร์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 8)
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7)
1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
สูตรการคานวณ
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย X 100
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีส่ ถาบันอุดมศึกษาได้รบั
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ
1
2
ร้อยละ 69
ร้อยละ 72

3 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
3
4
5
ร้อยละ 75
ร้อยละ 78
ร้อยละ 81

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และได้แจ้งให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ คณะ
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กองคลังกาหนดไว้
ตารางที่ 8.2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ปีการศึกษา 2553
8 เดือน
12 เดือน
4 เดือน
(1 มิย.53-31 มค. (1 มิย.53-31 พค.
(1 มิย.53-30 กย.53)
54)
54)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54

รายการ

(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54)(1 ตค.53-31 พค. 54)

ตัวตั้ง งินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย
ตัวหาร วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ
ผล ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

-

186,497.04
212,500.00
87.76

186,497.04
212,500.00
87.76

2) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
สูตรการคานวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย x 100
วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ
เกณฑ์การให้คะแนน :
1
ร้อยละ 92

2
ร้อยละ 93

3
ร้อยละ 94

4
ร้อยละ 95

5
ร้อยละ 96

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และได้แจ้งให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ในคณะ
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กองคลังกาหนดไว้
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ตารางที่ 8.2.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
ปีการศึกษา 2553
8 เดือน
12 เดือน
4 เดือน
(1 มิย.53-31 มค. (1 มิย.53-31 พค.
(1 มิย.53-30 กย.53)
54)
54)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54

รายการ

(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54)(1 ตค.53-31 พค. 54)

ตัวตั้ง เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย
ตัวหาร วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ
ผล ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

-

186,497.04
212,500.00
87.76

3,887,886.73
4,320,640.00
89.98

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ร้อยละ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

70

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

-

-

87.76

1

89.98

1





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.8.2-01
การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2553
สถอ.8.2-02
ทะเบียนเบิก-จ่าย งบประมาณ 2553
จุดแข็ง
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการเบิกจ่ายตามแผน/เป้าหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวนพรัตน์ คาอินทร์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 : ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 10) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 8)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ
 1. จัดทาหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแสดงให้
เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 2. จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่มสาขาวิชา (หน่วยนับเป็นจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time
Equivalent Student) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด และรายงานผลการคานวณต้นทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยเสนอให้สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
 3. จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สาหรับทุกผลผลิต ตามหลักเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลางกาหนด และรายงานผลการคานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยเสนอให้
สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
 4. เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และจัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ
 5. รายงานผลตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ระดับ 1

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
ระดับ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ระดับ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ระดับ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ระดับ 5

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดทบทวนแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบปี 2552 กับ
ปี 2553
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดทารายงานผลตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
สาหรับปีงบประมาณ 2553
3. มีการใช้มาตรการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

3

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

3

3

4

4

5

5

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.8.3-01
แนวทางการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปี 2553
สถอ.8.3-02
วิเคราะห์ต้นทุนและวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2553
จุดแข็ง
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดทาและทบทวนแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ทุกปี
จุดที่ควรพัฒนา
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แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นางสาวนพรัตน์ คาอินทร์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
 2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
 3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
 4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
 5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ 3) การ
นาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
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ผลการดาเนินการ (ต่อ)
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54

ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

4

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

1

1

3

2

7

4





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.9.1-01
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถอ.9.1-02
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย คุณภาพและ
ค่านิยมขององค์กร
สถอ.9.1-03
เอกสารบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
สถอ.9.1-04
รายงานการประเมินผลโครงการ (SAR) ปีการศึกษา 2547, 2548, 2549, 2550, 2551
สถอ.9.1-05
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร วิทยาเขตโชติเวช ประจาปีงบประมาณ 2549 ตัวชี้วัดที่ 4.5.1
สถอ.9.1-06
แผนพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถอ.9.1-07
www.arch.rmutp.ac.th/qa.html
สถอ.9.1-08
ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพISO 9001:2000
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
2. มีระบบบริหารงานคุณภาพได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายอาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (สมศ.15)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ :
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
จานวนปี
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
(เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมิภายนอก)
น

3 ปีย้อนหลังเป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้

ผลการดาเนินการ
นาผลคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในของปี 2550 2551 และ 2552 มาประเมิน
ตารางที่ 9.2.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
ปีการศึกษา 2553
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย.53-31 มค.54) (1 มิย.53-31 พค.54)
12 เดือน งปม. 53 6 เดือน งปม. 54 9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53) (1 ตค.53-31 มีค. 54)(1 ตค.53-31 พค. 54)

รายการ
คะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายใน
จานวนปี
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน

ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผล

6.78
3
2.26

6.78
3
2.26

6.78
3
2.26

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
4 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53)
12 เดือน งปม. 53

ค่า
เป้าหมาย

(คะแนน)

(1 ตค.52-30 กย. 53)

ผล

3

คะแนน

8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.53-31 มีค. 54)

ผล

คะแนน

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

3.7666 3.7666 3.7666 3.7666 3.7666

คะแนน

3.7666

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.9.2-01
http://arch.rmutp.ac.th
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-
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แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดี
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายอาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 : ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 7.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 6)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการวิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของสถาบันเพิ่มเติม รวมถึงการจัดทาแผนการประกันคุณภาพประจาปีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา
 2. มีการชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินตามแผนการประกันคุณภาพที่ประกาศ
และดาเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา รวมทั้ง
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
 3. มีการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในที่กาหนด ในระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน
 4. มีการเสนอรายงานผลการประเมินตลอดจนแผนการปรับปรุงต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้
ความเห็น และนาข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตุจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและผลการประเมินมาใช้ในการ
วางแผนประจาปีเพื่อเสนอของบประมาณประจาปีถัดไป
 5. มีการจัดส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปีการศึกษา และเผยแพร่รายงานให้สาธารณชนทราบ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ได้สาเร็จ ครบถ้วน
1 ประเด็น

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
ได้สาเร็จ ครบถ้วน
2 ประเด็น

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ได้สาเร็จ ครบถ้วน
3 ประเด็น

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ได้สาเร็จ ครบถ้วน
4 ประเด็น

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ได้สาเร็จ ครบถ้วน
5 ประเด็น

ผลการดาเนินการ
1. คณะฯ มีการวิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และจัดทาแผนการประกันคุณภาพประจาปี
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. คณะฯ มีการชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินตามแผนการประกันคุณภาพที่
ประกาศและดาเนินงานตามแผนประกันคุณภาพภายในอยู่ในกระบวนการบริหารการศึกษาของคณะ และคณะมี
หน่วยงานจัดเก็บเอกสารและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
3. คณะฯ มีการติดตามความก้าวหน้าการรายงานผลประกันคุณภาพแก่ผู้บริหารคณะ ในการประชุมกรรมการบริหาร
คณะ
4. คณะฯ จัดทาเสนอผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้พิจารณาความเห็นและเสนอแนะ เพื่อจัดทาแผนใน
ปีถัดไป
5. คณะฯ มีการจัดส่งรายงานประจาปี รายงานการประเมินคุณภาพภายในให้ สกอ. ผ่าน CHE QA และเล่มรายงาน
ผลให้สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย และรายงานผลการประเมินผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ประเด็น)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

Na

1

5

5

5

5
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ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
เกณฑ์ สกอ.

รายการหลักฐาน
สถอ.9.3.-01
สถอ.9.3-02
สถอ.9.3-03
สถอ.9.3-04

http://arch.rmutp.ac.th
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ
แผนปรับปรุงปี 2552
แผนดาเนินโครงการ ปีการศึกษา 2553

จุดแข็ง
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
2. มีระบบบริหารงานคุณภาพได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล โทร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

0-2281-9231 ต่อ 4202

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายอาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล โทร

0-2281-9231 ต่อ 4202
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องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร





สิ่งอานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดาเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ มีการดาเนินการ 4 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ
ผลการดาเนินการ

1. มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยอยู่ในรูปแบบโครงการและกิจกรรม ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
(3D)
2. มีจัดการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ โดยจัด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2553 ด้านภูมิคุ้มกันภัย จากยาเสพติด โดยจัด โครงการกีฬา Freshy Game
2553 และจัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย โดยการจัดการเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา เป็นประจาทุกปี
3. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเข้าร่วมโครงการที่มีการดาเนินงานตามนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
(3D)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ข้อ)
3

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

3

3

3

3

3

3





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.10.1-01 หนังสือโครงการและภาพประกอบกิจกรรมตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
สถอ.10.1-02 ภาพการรณรงค์ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
จุดแข็ง
1. มีโครงการรองรับและมีการสนับสนุนให้คณะเป็นสถานศึกษา 3 ดี
จุดที่ควรพัฒนา
1. การสร้างนวัตกรรมส่งเสริมให้การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D
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แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 : ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

การประเมิน
มีแผนการดาเนินกิจกรรม/โครงการสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จานวน 1 ด้าน
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จานวน 2 ด้าน
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน
มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

ผลการดาเนินการ
1. มีแผนการดาเนินกิจกรรม/โครงการสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
2. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน
3. มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
รายการ

หน่วย

จานวนกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรม
นโยบายสถานศึกษา 3D
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
คน
กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี โครงการ/
การประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D

ด้านประชาธิปไตย
(Democracy)
1

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก
ความเป็นไทย (Decency)
ยาเสพติด (Drug Free)
1
1

ไม่ต่ากว่า 100 คน

50

50

1

1

1

ผลการดาเนินการ
1. มีการดาเนินงานทุกกิจกรรมตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดีและมีการประเมินผลทุกโครงการ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย

(ด้าน)
2

4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
(1 มิย.53-30 กย.53) (1 มิย. 53-31 มค. 54) (1 มิย. 53-31 พค. 54)
12 เดือน งปม. 53
6 เดือน งปม. 54
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.52-30 กย. 53)

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

4

4

4

4

5

5

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สถอ.10.2-01 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2553
สถอ.10.2-02 รายงานผลการดาเนินงานโครงการกีฬา Freshy Game 2553
สถอ.10.2-03 รายงานสรุปผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2554
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จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา
2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
- คณะกรรมการ
แผนส่งเสริม
บริหาร (CEO)
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

แผนพัฒนา
-

-

ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นายประชา พิจักขณา โทร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)

0-2281-9231 ต่อ 6304

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

: นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ โทร

0-2281-9231 ต่อ 6304
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เกณฑ์ สกอ.

